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Woord vooraf

In de afgelopen jaren z1Jn door schaalvergroting, modernisering, intensivering en verbeteringen van de produktietechniek de
technische resultaten van de landbouwbedrijven en van de sector
als geheel verbeterd. In de komende tijd zal de nadruk in het
aanpassingsproces steeds meer gericht worden op de mogelijkheid
in te spelen op behoeften vanuit de samenleving. De signalen uit
de markt, de beperkingen in verband met het EG-beleid en de voorwaarden waaronder de produktie plaats mag vinden, zullen tot uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende categorieën van bedrijven en gebieden gaan leiden.
Ook voor Flevoland, met een gunstiger produktiestructuur dan
elders, zullen de gewijzigde produktievoorwaarden tot een herbezinning op de toekomstmogelijkheden kunnen leiden. De invoering
van beperkingen ten aanzien van de produktiewijze zal bij veel
boeren een gevoel van onzekerheid teweeg kunnen brengen. Dit terwijl de ontwikkelingslijnen in hun gebied eerder, mede door de
vormgeving van overheidswege, zo duidelijk leken. Naast beperkingen kunnen er evenwel ook perspectieven worden onderkend.
Het Landbouw-Economisch Instituut heeft dan ook gaarne voldaan aan de vraag van het College van Gedeputeerde Staten van
Flevoland om de perspectieven van de land- en tuinbouw in de
eerstkomende 15 jaar te verkennen. Het gaat dus over een wat langer tijdstraject dan gebruikelijk. Dit heeft tot gevolg dat de
uitkomsten voornamelijk een indicatieve waarde hebben.
Het aangeven van de mogelijke ontwikkelingslijnen zoals dat
gebeurt in studies als onderhavige kan bij de verdere meningsvorming op verschillende beslissingsniveaus een belangrijke rol spelen.
Wij hopen dat de uitkomsten van de studie aan de behoefte
van de gebruikers tegemoet zullen komen.

De directeur,

Den Haag, juni 1990
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Samenvatting

In de nog jonge provincie Flevoland heeft de landbouw een
grote invloed op de inkomensvorming van een naar verhouding groot
deel van de bevolking en op de leefbaarheid van het gebied. Naar
aanleiding van de verandering in de marktverhoudingen en in het
daartoe gevoerde beleid, eh met het oog op een verscherping van
het milieubeleid, is op verzoek van Gedeputeerde Staten van Flevoland een verkenning ver_richt naar de mogelijke ontwikkelingen
in de land- en tuinbouw in de eerstkomende vijftien jaar.
Op basis van reeds bestaande onderzoeksresultaten is aandacht besteed aan de ontwikkeling van de diverse sectoren, van de
bedrijven en van het oudste gebied: de Noordoostpolder.
Binnen de Nederlandse land- en tuinbouw heeft Flevoland een
aandeel van ruim 3%, gemeten in sbe 1). De oppervlakte cultuurgrond die 5% van het Nederlandse areaal omvat, wordt overwegend
gebruikt voor akkerbouw en zogenaamde grove tuinbouw. De veehouderijsector en de glastuinbouw zijn tot dusverre van geringe betekenis.
Stagnerende akkerbouw

Niettegenstaande de regelmatige uitbreiding van de oppervlakte door uitgifte van gronden aan de landbouwbedrijven in Zuidelijk Flevoland blijft de produktieomvang van de akkerbouwsector
vrijwel gelijk. Tegenover een uitbreiding van de oppervlakte consumptieaardappelen stond een vermindering van die van de granen
en suikerbieten, terwijl in de afgelopen tien jaar ook het ~_::eaal
pootgoed iets is verminderd.
Binnen de Nederlandse akkerbouw heeft Flevoland in technisch
opzicht een sterke positie. Voor vrijwel alle produkten heeft men
een hoger opbrengstniveau. Ook gelet op de uiteindelijke resultaten blijkt de arbeidsopbrengst in Flevoland, ondanks de hogere
kosten, belangrijk hoger uit te komen dan de overeenkomstige bedrijven in andere gebieden. In feite weerspiegelt zich in het 25%
hogere kostenniveau de kwaliteit van de bedrijfsuitrusting. Het
gevolg is evenwel dat men op korte termijn minder flexibel is; bij
het overgaan op andere produkten dan in andere gebieden.
Blijven aardappelen de spil?

Binnen de akkerbouw vormt de aardappelteelt de spil. Flevoland heeft voor de poot- en consumptieaardappelen een sterke po-

1)

Voor het begrip sbe zie 2.1.
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sitie opgebouwd. Op de landbouwbedrijven die. ZJ.Jn uitgegeven aan
boeren en tuinders neemt de teelt een vrijwel niet te verhogen
aandeel in. Men heeft een gunstige uitrusting voor deze teelt en
er vinden vooral in de pootgoedteelt vernieuwende activiteiten
plaats. De plaatselijke handelshuizen begeleiden deels de teelt
én-verzorgen de export van pootaardappelen. Een voortzetting v~
de teelt op basis van de huidige verhoudingen is bij de van
kracht wordende milieumaatregelen niet mogelijk. De nauwe rotatie
kan binn-en tien jaar vastlopen omdat grondontsmetting niet meer
zal kunnen worden benut bij het telen van de niet-resistente rassen. Om het areaal aardappelen en daarmee ook de positie van Flevoland'op· dit gebied te· behouden is het beschikbaar komen van
AM-re.sistente rassen van groot belang. Tegen de achtergrond van
een verwachte uitbreiding van de vraag naar pootaardappelen is
naast ruilen van grond bovendien een verdringing van consumptieaardappelen door pootaardappelen nodig. Van belang is een extra
zorg voor de pootaardappelen om het kwaliteitsniveau te behouden;
zeker als men niet meer mag beschikken over de thans gebruikte
chemische middelen.
Voor de andere akkerbouwprodukten, als granen en suikerbieten, wordt vanwege de marktsituatie een teruggang van de produktiebehoefte verwacht; ook Flevoland zal daaraan een bijdrage leveren.
Bij de toekomstige omvang van de oppervlakte akkerbouwgewassen dient rekening te worden gehouden met een uitbreiding van de
oppervlakte die door de particuliere bedrijven wordt geëxploiteerd. De oppervlakte van boeren en tuinders wordt intensiever
gebruikt dan die van de overheid. Op basis van het geldende plan
verwachtte de Directie Flevoland vanaf 1989 nog circa 4000 ha
grond uit te geven aan individuele bedrijven.
Daarenboven zou bij een eventueel definitief voor agrarisch
gebruik bestemmen van de huidige voor de landbouw in gebruik
zijnde grond nog een belangrijke uitbreiding van de landbouwproduktie kunnen worden verkregen. Zo'n planologische wijziging zou
plaats kunnen vinden als er minder grond nodig zou zijn voor de
woningbouw. De vergrote oppervlakte voor de akkerbouwbedrijven is
vooral van belang met het oog op de uitbreidingsbehoefte van de
aardappelteelt.

De tuinbouw als snelle groeier
De recente groei van de produktie van Flevoland is voornamelijk een gevolg van de uitbreiding van de tuinbouwproduktie. De
bloembollensector, de boomkwekerij, de glasbloemen en potplantenteelt namen sterk in omvang toe. Daarentegen stagneerde de fruitteelt. In de Noordoostpolder werden oudere boomgaarden gerooid.
De glasgroentesector bleef zeer beperkt.
Op grond van de verwachte afzetgroei en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de concentratiegebieden in Nederland door
de milieuvoorschriften, mag een verdere groei van de tuinbouw in
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Flevoland worden verwacht. Dit biedt niet alleen mogelijkheden om
de infrastructuur te versterken, maar kan een bijdrage leveren
aan de oplossing voor het bedrijfsgrootte-probleem op de huidige
kleinere akkerbouwbedrijven. De verminderde inkomensrol van de
granen en mogelijk ook van de suikerbieten kan daarmee deels worden gecompenseerd.
De verdere groei van de glastuinbouw en van de fruitteelt
hangt nauw samen met projectmatige vestigingen. Met name voor de
glasbedrijven in de huidige oude centra kan hervestiging in Flevoland een aantal voordelen in de investeringssfeer bieden. De
mogelijke nadelen van de kleine omvang van de huidige centra kunnen juist door versterking en vergroting worden opgevangen.

Bescheiden positie van de veehouderij
De melkveehouderij is alleen op daartoe uitgegeven bedrijven
tot ontwikkeling gekomen. Na de ontmenging van aanvankelijk gemengde bedrijven met akkerbouw en melkveehouderij is laatstgenoemde sector vrijwel alleen nog aanwezig op.gespecialiseerde bedrijven met grote eenheden. Deze bedrijven zijn echter zeer sterk
door hun moderne bedrijfsvoering met een hoge melkgift per koe.
De introductie van de superheffing heeft tot een beperking van de
groeimogelijkheden van de melkveehouderij geleid en het beëindigen van minder grote eenheden gestimuleerd. Als gevolg van de
overweg~nde pachtsituaties was het tot voor kort moeilijk in de
omgeving melkquotum te verwerven. Bij het losser worden van de
binding van de quota aan de grond zullen de verschuivingsmogelijkheden worden vergroot hetgeen het op peil blijven van de
melkveehouderij bevordert.
Voor de ontwikkeling van de rundveemesterij en de schapenhouderij zijn tot dusverre slechts geringe aanzetten aanwezig.
Deze ontbreken vrijwel geheel voor de intensieve veehouderij. Dit
ondanks de beperkingen die deze sector elders krijgt opgelegd en
ondanks de nog steeds redelijke marktverwachtingen. De introductie van niet aan grond gebonden veehouderij wordt beperkt door
het ontbreken van ervaring met deze sector zowel bij de boeren
als bij het plaatselijk bedrijfsleven. Verder vormt de pacht van
de gebouwen een beperking. Om de nadelen van de intensieve veehouderij buiten de huidige centra te beperken en een voldoende
voorzieningsniveau tot stand te brengen is een uitbreiding van
deze sector vereist. Omdat bij de huidige ondernemers onvoldoende
ervaring is om met deze sector te beginnen zou het projectsgewijs
vestigen van veehouders van elders de impasse kunnen doorbreken,
mocht dit wenselijk worden geacht.

De waardetoevoeging op bestaande bedrijven
Voor de voortgebrachte produkten kan getracht worden om een
hogere waarde te verkrijgen door deze te bewerken of verwerken of
door het toepassen van een andere produktiemethode. Gezien de
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gunstige uitrusting van de bedrijven qua grond, gebouwen en arbeid zijn er mogelijkheden om daardoor de inkomensbasis te verbreden. Bovendien kan de herkenbaarheid van de produkten worden
vergroot.
Voor de biologisch-dynamische en de ecologische landbouw
biedt Flevoland aanmerkelijk betere mogelijkheden dan andere gebieden. Men beschikt er reeds over een centrum, men heeft er relat.ief schone grond en het is gemakkelijker dan elders om binnen
het gebied een zonering van verschillende produktiewijzen toe te
passen.
Sterke kanten van de bedrijfsstructuur
De bedrijven in Flevoland zijn veelal gespecialiseerd op akkerbouw en diverse opengronds tuinbouwteelten. Op veel van de
aanvankelijk gemengde bedrijven heeft zich een heroriëntatie voltrokken. De melkveehouderij is daarbij veelal verdwenen. Een deel
van de aanvankelijk kleine bedrijven is vergroot door intensivering of door oppervlakte-uitbreiding. Evenals elders in den lande
werden kleine bedrijven opgeheven. In vergelijking met de landelijke verhoudingen zijn er weinig kleine en veel middelgrote bedrijven. Op de naar type vergelijkbare bedrijven heeft men een
belangrijk grotere oppervlakte, terwijl het grondgebruik intensiever is. Eveneens heeft men per arbeidskracht een belangrijk
gunstiger produktieomvang.
Vertraging in de vermindering van het aantal bedrijven
In de loop der jaren zijn door de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders bijna 3000 bedrijven aan particulieren uitgegeven. In 1988 waren er ruim 2600 bedrijven volgens de landbouwtelling. Evenals op het oude land neemt het aantal bedrijven af. Gedurende de afgelopen tien jaar liep het aantal kleine bedrijven
in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland onder meer door beëindiging van de beroepsuitoefening per saldo met 7% terug. Met
name in de Noordoostpolder heeft zich reeds een herstructureringsproces vol trokken dat enkele jaren ge'leden werd versneld
door de wijziging van de pachtwet. Door de beëindiging van de
pachtovereenkomst bij de 65 jarige'leeftijd kwamen daar veel bedrijven vrij. De oorspronkelijke bedrijfshoofden zijn inmiddels
vrijwel allen opgevolgd, hetgeen tot een sterke verjonging heeft
geleid. Slechts een gering aantal van de huidige bedrijfshoofden
is 50 jaar' of ouder. Een zeer groot deel van deze ouderen heeft
een opvolger waardoor de kans op het vrijkomen van bedrijven beperkt is. In het gunstigste geval zou daardoor over een langere
termijn bezien (tot 2005) de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in
Flevoland kunnen toenemen van gemiddeld 32 tot 42 ha. Ter vergelijking kan worden vermeld dat in de afgelopen periode in een gelijke tijdsspanne de oppervlakte van de bedrijven in de Noordoostpolder toenam van 22 tot 26 ha.
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Ontwikkelingsmogelijkheden

van veel bedrijven

beperkt

Opbasisvandehuidigeproduktieomvang insbeblijkt dat
circa 12%vandehoofdberoepsbedrijventeklein isom innormale
omstandigheden eenbestaan tebieden.Rond 15%vandebedrijven
dreigt ineengevarenzone tekomenwaarbinnende levensvatbaarheid niet isverzekerd.Devoortzetting vandekleinere bedrijven
wordtvoorts bemoeilijkt doordat uitbreiding vande oppervlakte
bijhetgeldendeuitgiftebeleid,opeigendomsbasis,moetworden
gerealiseerd.Met deerfpachtsontwikkeling indevoorbije jaren
geeft dit eenzware lastvoordeovernemers.Intensiveringvan
hetgrondgebruik, ofuitbreiding vandeveehouderij zoalseerder
plaatsvond binnenhetbestaand bedrijf isinmiddelsbeperkt.Voor
eendeelvandebedrijfshoofdenenookvandeopvolgerskomtde
vraag opofeennevenberoep tecombineren ismet het handhaven
van eentekleinakkerbouwbedrijf.

Oplossingen vragen bijstelling

van het

beleid

Flevoland iseengebiedwaardeoverheid bijdevormgeving
eenzeerdominante rolvervult.Mogelijkheden omopbedrijfsniveaude inkomensbasisteverbeterenwordenveel sterker daneldersbepaald doorde regelgeving vandeoverheid. Dehoeveelheid
beschikbare grond voorverplaatsing vanonderandere ruimtelijk
krapzittende tuinbouw-en intensieveveehouderijbedrijvenenook
dewijzewaarop devrijkomende bedrijvenworden heruitgegeven
zijnhierbij vangroot belang.Deprojectgewijze introductievan
andere inkomensbronnen alsde intensieveveehouderij, intensieve
enalternatieve teeltenzouonderbepaaldevoorwaardenwaarbij
rekeningwordt gehoudenmet deruimtelijke situering endemilieugevolgen, ingang kunnenwordengezet omde inkomensbasisvan
de overige bedrijven envanhetgebied teversterken.Deagribusinessactiviteiten kunnen erdoorwordenuitgebreid hetgeende
werkgelegenheid tengoedekomt.
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1. Inleiding

1.1 Achtergrond enaanleiding totdestudie
DeprovincieFlevoland,dejongsteNederlandse provincie,
werd op 1januari 1986gevormd.Er iseengroeiende bevolking:Op
1januari 1988warener194000 inwoners.Dezewonen voornamelijk
inenkelegrote stedelijke concentraties envoorts indedorpen
en inwoningenenboerderijendieverspreid liggen inhet landelijkgebied.Vandetotalebevolking neemtde beroepsbevolking
een relatief groot aandeel (43Ztegen landelijk 39%)in.Circa
80.000mannenenvrouwenwarenop 1januari 1988 indediverse
maatschappelijke sectorenwerkzaam. Deplaatsvande land-en
tuinbouwmet circa6.200werkzame personen isophet eerstegezicht erg bescheidenvooreengebiedmet een landelijkkarakter
enaanvankelijkmet eenvrijweluitsluitend agrarische signatuur.
Landelijk ishetaandeelvande landbouw inberoepsbevolking echternog kleiner (Landbouw, 1988).
Mendient evenwel tebedenkendatFlevoland eengebied is
dat inverschillende opzichten ineenopbouwfaseverkeert.Dit
uit zichniet alleen inde land-entuinbouwwaarin nadedrooglegging enontginning nog steedsbedrijven aanondernemersworden
uitgegeven.Ook inandere sectoren tekent zichnogde opbouwfase
af.Grote aantallenjongerenhebben zichergevestigd,maarvindenhunwerkkring deelsbuitendeprovincie.Hetgeboortecijfer
isbelangrijkhogerdanhet landelijke.Vanuit een oorspronkelijk
overwegend agrarischgebied ontstaat eengebiedmet eeneigendynamiek.Het landbouwpotentieel kandaarin eenbelangrijke plaats
innemen.Alseenvandestuwende bedrijfstakkenkande landbouw
inde ruimste zinmede bepalend zijnvoorhet activiteitenniveau.
De recente inrichting kandaarbij eenvoordeel bieden.Beperkingenvanallerlei aard zoalsdieophet oude landgebruikelijk zijn,behoeven inhetmodern ingerichte gebied geen rolte
spelen.Zelfsde boerenentuinders die zich inFlevoland hebben
gevestigd vormen inbepaalde opzichten eenselectievandeagrariërsdieNederland indeafgelopenveertigjarenheeft gekend.
Dekansendemogelijkheden opvernieuwende activiteiten binnen
debedrijven lijktdaardoor inelkgevalgroterdanelders.Inde
akkerbouw-enmelkveesector warende bedrijven inFlevoland lange
tijd detoplaag vanwat er inNederland aanwezig was (Constandse,
1988).
Deontwikkelingenvande landbouw inEG-verband roepenevenweldevraag op,welkemogelijkheden eroptermijn zullenzijn
voorde landbouw inNederland endaarmee ookvoordie inFlevoland.Deontwikkeling vandemarkt ende beperkingen alsgevolg
vanhetmilieubeleid zullenookdetotdusverre alsmodernbe-
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schouwde landbouwnietonberoerd laten.Ditkangevolgenhebben
voorhetgebied,waarin belangrijke andere bevolkingsgroepen voor
hunbestaanafhankelijk zijnvandeontwikkeling vande landbouw.
Ditgeldteveneensvoorde leefbaarheid indiversekleinekernen.
Zonderdeagrarische basis ishetmoeilijkomdevoorzieningente
handhavendanweluit tebouwen.

1.2 De onderzoeksvragen
Tegendieachtergrond heeft hetCollegevanGedeputeerde
StatenvanFlevoland gevraagd om inzicht teverkrijgen in:
deveranderingen indeomvang ensamenstelling vandelandbouwproduktie overeenwat langere termijn. Overeenkomstig
deLEI-studie "DeNederlandse landbouwna 2000"(Douwet
al., 1987)wenstmendaarinookdeontwikkelingenonder invloedvanhetgewijzigde,meermarktgerichte EG-beleidte
kunnenherkennen.
Verder zouookhetmilieubeleid gericht opdebeperking van
emissiesvan invloed kunnenzijnopde landbouw inFlevoland.
Met namede intensief bedreventeelten indeakkerbouwen
tuinbouw zoudendaarvanmogelijkgevolgen kunnenondervinden.Anderzijdskunnendebeperkingen inoverigNederland
kansenbiedenvoorFlevoland',
deveranderingen indeaardenomvang vanagrarische bedrijven zowel inFlevoland als indeNoordoostpolder enhuninvloed opdebestaansmogelijkheden vande individuele bedrijven.Betekent eenwijziging vandeproduktiewijzeen-samenstelling dat het aantal bedrijven nogverder terug zallopen?
Debeantwoording vandezevragendient aanknopingspunten te
biedenvoorhet beleid vanhetprovinciaal bestuur.Maatregelen
gericht opbepaalde ontwikkelingenzoudendaardoor beteronderbouwd kunnenworden enverderzourichting kunnenwordengegeven
aanbepaalde initiatieven terbevordering vandeeconomische activiteiten.Er isbewust gestreefd naareenbeperkt onderzoekmet
eenverkennend karakter.Hetgaatdaarbijvoornamelijk omdebestuderingvanontwikkelingen inde landbouwsector, terwijl aande
toelevering enverwerking alleenaandacht zalworden besteed voor
zoverde landbouwaktiviteiten daaropvan invloed zullenzijn.

1.3 Deuitwerking vandevraagstelling
Er isgebruikgemaaktvanreedsbeschikbare gegevensenuit
andere onderzoekingenverkregen inzichten.Uitgegaan isvande
mogelijkheden enomstandigheden inFlevoland zonderdatuitvoerig
aandacht konworden besteed aandekenmerkenvanandereproduktiegebieden.De termijnwaarbinnendeonderzoeksvragen beantwoord
dienden teworden, lietniet toedatvoordebeantwoording speci-
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fiekegegevensvandebedrijven kondenworden verzameld.
Vanwege de relatief langeperiodewaaroverdeontwikkelingen
dienen teworden bezien,draagt destudie eenverkennend karakter.Deverkenning omvat naast deschatting vande ontwikkeling
vandeproduktie opeennogaan individuele bedrijvenuit tegeven oppervlakte grond,ookeenramingvanhet aantal bedrijven.
Bijdeschattingvandeproduktie isuitgegaanvandeveronderstellingen overdemarktontwikkeling zoalsgehanteerd indeeerdergenoemde studievanDouwetal.Uitgangspunt daarbij isdatde
behoefte aan landbouwproductenuiteindelijk deomvang ensamenstelling vandeproduktie zalbepalen.Inaansluiting opdethans
geproduceerde hoeveelheid enhetdaartoebenodigde aantal hectare
enhet aantaldierenwordt eenschatting gemaakt vanhetverwachteaantalwaarbij rekening isgehoudenmet deontwikkeling vande
produktiviteit.Voordebenadering vandetoekomstige hoeveelhedenvoorFlevoland isineerste instantieuitgegaanvaneenevenredige ontwikkeling vandeproduktietoeneming of -vermindering.
Inaansluiting daaropwordt bezien inhoeverreperproduktof
produktgroep voorFlevoland eenafwijking waarschijnlijkwordt
geacht.Daarbij isrekening gehoudenmet het reeds inwerkinggezettemilieubeleid enmetvoornemens zoalsvermeld indeStructuurnotaLandbouwvanhetMinisterie vanLandbouw.
Depreciezeuitwerking vanhetmilieubeleid opdeontwikkelingsmogelijkheden indehuidigeproduktiegebieden isnogonzeker.Opdit punt isdaaromvolstaanmet eenglobale aanduiding
vandemogelijke belangstelling vanuit dezegebieden. Immersde
combinatie vandiversebeleidsvoornemens heeftnognietgeleid
tot eenpakket vanmaatregelenwaarindeverschillendedoelstellingen zijngeïntegreerd opgebiedsniveau.
Voordesectorenakkerbouw, tuinbouwenveehouderij ende
daarbinnenvoorkomende produktgroepen, zullendesterke enzwakke
kanten binnendeNederlandse situatieworden bezien.Daarbij zal
worden gelet opdehuidige omvang vande sector,de recentegroei
endeverdeling overdeverschillende categorieënvan bedrijven.
Met het oog opdegroeienontwikkelingsmogelijkheden zalzomogelijkaandachtwordengegevenaande rentabiliteitsverschillen
enaandealternatieven die zichmet betrekking tot bepaaldeproduktiesectorenvoorkunnendoen.Bijhetbepalenvanhetproduktievolume zalde ruimte indevruchtwisseling eenbelangrijke rol
gaan spelen.Daarnaast wordenanderemaatregelenvanwegehet
milieu inbeschouwing genomen.
Opdebedrijfsniveauzalwordengelet opdeorganisatievan
deproduktie,deuitrusting vandebedrijven,dekwaliteitenen
interessevandebedrijfsleiding.Tochwordt bijdebepalingvan
deomvang vandeproduktieniet zondermeeruitgegaanvandebeschikbaarheid vandeproduktiemiddelenende inkomensbehoeftevan
de individuele bedrijven.Dit isslechtshetgevalalseraaneen
dergelijke produktie eenbehoefte isvanuit de landelijke optiek.
Verderdientdeaanwezigheid vandetoelevering vandiensten
engrondstoffen eenroltespelen.Detoegang tot bepaalde afzet-
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enverwerkingsvoorzieningen kaneenstimulansvoordeproduktie
vormen.Vanwege despeciale functiedieFlevoland tenbehoevevan
deNederlandse land-entuinbouwheeftvervuld zalvoordedaar
nogniet sterkvertegenwoordigde sectorenwordenaangegeven in
hoeverre ookhervestiging vanbedrijvenuit andere gebiedenbij
kandragentot eenontwikkeling vandeproduktie.Niet alleenis
daarbij debenuttingvandenognietuitgegevengrondenmetbestemming landbouwvanbelang.Bijwijzevanvariant isbepaald
welkeveranderingen erverwachtmogenwordenalseengroter
areaaldanthansvoorde landbouw bestemd, beschikbaar kan blijven.Globaal genomengaat het omeenvoortgezette uitgiftevan
circa 4000haeneventueel nogeenextra areaalvan8000ha.
Inaansluiting opde sectorenwordt aandacht besteed aananderemogelijkheden ombinnendebestaande bedrijven eenbetere
inkomensbasisteverkrijgen.Dit betreft ondermeerdeverwerking
vanProdukten ophet eigen bedrijf endemilieuvriendelijke landbouw.
Deontwikkelingen inhet aantal bedrijven envandebedrijfsstructuurzullenwordengeanalyseerd aandehandvande
jaarlijkse landbouwtellingen sinds 1978.Opbasisvandeleeftijdsopbouwvandebedrijfshoofdenendeopvolgingssituatie wordt
een schatting gemaaktvanhet toekomstig aantal bedrijven.Deze
uitkomst zalvervolgenswordengeconfronteerdmet de ontwikkeling
vandeproduktie,zodat de ruimtevoorproduktievergroting per
bedrijf kanworden aangegeven.
Speciale aandacht zalwordengegeven aandeontwikkelingsmogelijkhedenvandebedrijven.Onder invloed vande opeenvolgende
veranderingen inhetuitgiftebeleid treedt erverandering opin
de rechtsvorm vanhetgrondgebruik.Met namedeverschuiving van
pacht naarerfpacht nieuwe stijl ennaareigendomkaneennieuw
knelpunt gaanvormenbijdeverdere ontwikkeling vandebedrijven
enbijdefinanciering vandebedrijfsoverneming.Ookdekeuze
vanvoortzetting vanhet bedrijf alsnevenbedrijf zaldaarbij aan
deordekomen.Voor zoverhet nodig enookmogelijk iszal aande
ontwikkelingen indeNoordoostpolder speciale aandacht wordengegeven.

1.4 Deopbouwvanhet rapport
Inhetvervolg vandit rapportwordt eerst eenglobale
schetsvande land-entuinbouw indeprovincie gegeven (hoofdstuk 2).Dit biedt demogelijkheid vannadeglobale typeringvan
deproduktievanhetgrondgebruik envandebedrijvennader inte
gaanopeenaantal facettenvandebelangrijkste produktiesectoren. Inhoofdstuk 3wordt aandacht besteed aandeakkerbouwsector. Indehoofdstukken 4en5komenvervolgensdeontwikkelingen
indetuinbouw-en indeveehouderijsectoraandebeurt.
Inaansluiting opde sectorenwordt aangegevenwelke andere
mogelijkheden inbeschouwing kunnenwordengenomen omdeinkomensbasis tevergroten (hoofdstuk6).
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Daarnawordt ingegaanopdeontwikkeling vandebedrijven
waarbij deomvang vandesectorenalsbegrenzing kanwordenbeschouwd. Inhoofdstuk 7komenookdemogelijkheden voordebedrijfsontwikkeling aandeorde.Indeslotbeschouwing wordenonder anderegevolgenvandeontwikkelingen indemarkt en inhet
milieubeleid naderbelicht.Verderkomendegevolgenvoordebedrijfsstructuurenvoordeagribusiness alsgeheel aanbod.
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2. Globale schets vande land- entuinbouw

2.1 Inleiding
De landbouw inFlevoland wordt bedreven indriepolders,(de
Noordoostpolder, OostelijkFlevoland enZuidelijk Flevoland),die
indevoormalige Zuiderzee zijngevormd.Degrondendie indeafgelopen 47jaarvoordeagrarische produktie ingebruikzijngenomen, zijndoorde zeegevormdeafzettingen.Het overgrotedeel
vandebodem bestaatdanookuit zeeklei.Dezeverschilt echter
aanzienlijk ingebruiksmogelijkhedenalsgevolgvandezwaarte
vandebouwvoor.Vooraldegronden indeNoordoostpolder bestaan
vooreenbelangrijkdeeluit lichtekleienzavel.Debeideanderepolders hebbendooreengenomenwat zwaarderegronden.
Het areaaldat bijde land-entuinbouwbedrijven ingebruik
is,omvatte in1988circa 98.000ha.Vanhet landelijkareaal
cultuurgrond ligt 5%inFlevoland,vandezeekleigronden ligt
circa 20Zindezeprovincie.
NaUtrecht heeft Flevoland het kleinste areaal landbouwgrond,maardeoppervlaktevanLimburg enookZeeland ismaar
weinig groter.
Deuitgiftevanboerderijen isgestart indeNoordoostpolder
in 1947.Indedaaropvolgende tienjaar zijnerruim 1800bedrijvenuitgegeven.Gezamenlijkhaddendezeeenoppervlakte van
circa 40.000ha.Deuitgifte inOostelijkFlevoland begon omstreeks 1963.Intotaalwerdendaar850bedrijvenuitgegeven.Dezehaddeneveneens eengezamenlijke oppervlaktevan 40.000ha.
Andersdan indeNOPwaardebedrijven inpachtwerdenuitgegeven
waardoor degebouweneenbepaaldeuniformiteit hebben, zijnin
OostelijkFlevoland veel bedrijven inerfpacht uitgegeven.De
erfpachterdiendedanzelfvoordegebouwen tezorgen,hetgeen
eengrotere diversiteit heeftgegeven.
Het uitgiftebeleid vanhetMinisterievanFinanciënwordt
uitgevoerd doordeDirectie Flevoland die ressorteert onderhet
Ministerie vanVerkeer enWaterstaat.Vanaf 1978 isdeuitgifte
voortgezet inZuidelijkFlevoland. In 1988warenhiervolgensde
landbouwtelling 279bedrijvengevestigd met intotaal 23.000ha
cultuurgrond. Hieronder zijneveneens begrependeoverheidsbedrijvenmet eengezamenlijke oppervlakte grondenvooruitgifteen
ontginning die indatjaarvan 11.700habedroeg.HetuitgiftebeleidvandeRijksoverheid omvatte indeperiode 1978-1990de
jaarlijkse overdracht vangemiddeld circa 1000à 1300ha.Verder
worden bedrijvenuitgegeven doordegemeenten Lelystad enAlmere.
Sinds 1987zijndaar inhetkadervanprojectvestigingen bedrijvenuitgegeven.
Indit hoofdstukwordt eenglobale schetsgegevenvande
land-entuinbouw indeprovincie.Erwordt eenbeeldgegevenvan
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deomvang ensamenstellingvandeproduktieenwordt aangegeven
welkegedeeltevandeNederlandse produktie ervoorkomt.Verder
wordt ingegaan ophet aantaluitgegeven bedrijven, opdeaarden
omvang aantalvandebedrijven enopde regionaleverschillen.
Speciale aandacht zalworden besteed aandeNoordoostpolder;vanwegede inditgebied bestaandekleinschaligebedrijfsstructuur.
Alsmaatvoordeproduktieomvang vaneenbedrijf ofvaneen
produktierichtingwordt gebruikgemaakt vandestandaardbedrijfseenheid (sbe).Eensbe iseeneenheidgestandariseerde netto-toegevoegdewaarde;datwil zeggenberekend ineenbasisperiode bij
eendoelmatige bedrijfsvoeringenondernormale omstandigheden.
Voordegebruikte sbe-normenwordtverwezen naar landbouwcijfers.
Gebruik isgemaakt vandedoorhetCBStoegekende voor betreffendejarengeldendenormen.

2.2 Samenstelling vandeproduktie
Vandetotale land-entuinbouwproduktie inFlevoland is
bijna dehelft afkomstig vandeakkerbouw.Daarnaast isdetuinbouwvangroot belangmet 35%vandeproduktieomvang. Deveehouderij neemt binnenhet totaal slechts 162vandeproduktie in.
Bijdeverdelingvandeproduktiecapaciteit isuitgegaanvan
de inventarisatiegegevens vandebedrijvendiewordengeregistreerd bijdeLandbouwtelling.Voordevergelijking indetijd
zijndegewassen omgerekend met dezelfdenormen (sbe's)enis
uitgegaanvandetoedeling waarbij deakkerbouwmatig geteelde
tuinbouwgewassen zoalsuien,conservenerwten en-bonentotde
tuinbouw zijngerekend.

Tabel 2.1

De ontwikkeling van de produktiecapaciteit
in sbe per
sector in de periode 1978-1988 in Flevoland

Produktiesector

1978

1985

1988

Akkerbouw
Tuinbouw
Veehouderij

377.000
178.000
120.000

386.000
233.000
130.000

382.000
270.000
126.000

Totaal

675.000

749.000

778.000

De landbouw inFlevoland kende evenalsdie inNederland een
regelmatige groei indevoorbije decennia.Hethogere groeitempo
inFlevoland isniet alleeneengevolgvande regelmatige toeneming vandeoppervlakte,maarvooral de intensivering vanhet
grondgebruikdroegdaaraan bij.Vooraldetuinbouwsector isspectaculair gegroeid. Dit blijktuit tabel 2.1.Debijdrage hieraan
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doordevestiging vanglastuinbouwbedrijven wasnog slechtsbescheiden,veelmeerging het omde opengrondsteelten.

2.3 Depositievandediverse sectorenbinnendeNederlandse
land-entuinbouw
Vandetotale produktieopdeNederlandse land-entuinbouwbedrijvenwordt ruim3%voortgebracht opbedrijven inFlevoland
(zietabel2.2).
Ophet eerstegezicht ishet aandeel indeNederlandsetoegevoegdewaardekleinvooreenrelatief groot gebied.Circa5%
vandeoppervlakte cultuurgrond komt inFlevoland voor.Ditverschil iseengevolg vanhetvrijwel ontbrekenvande belangrijke
Nederlandse sectoren alsdeveehouderij endeglastuinbouw.Daarentegen hebbenakkerbouw endetuinbouw indeopengrond eengroteraandeelmet -insbegemeten-respectievelijk 12%en6%van
dezeNederlandse sectoren.Naast deakkerbouw isdetuinbouwin
deopengrond eenbelangrijke produktiesector geworden.Fruit,

Tabel 2.2

Overzicht
van enkele kenmerken voor de betekenis
van
de land- en tuinbouwproduktie
in Flevoland binnen de
Nederlandse
landbouw in 1988

Kenmerk

Totale produktie (sbe)
Hoofdberoepsbedrijven
Cultuurgrond (ha)
Markt, akkerbouwgewassen (ha)
waaronder:
granen (ha)
pootaardappelen (ha)
consumptieaardappelen (ha)
suikerbieten (ha)
overige akkerbouwgew. (ha)
Tuinbouwgewassen +totaal (ha)
waaronder:
fruitteelt (ha)
bloembollen (ha)
akkerbouwmatig geteeldegroenten (ha)
ov.groenten inopengrond (ha)
boomkwekerij gewassen (ha)
Melk-enkalfkoeien
Arbeidskrachten:
mannen
vrouwen

Aantalin
Flevoland

Aandeelvan
Nederland

778.000
2.542
98.262
65.850

3%
2%
5%
12%

21.528
7.087
14.545
16.440
6.267
15.000

11%
25%
24%
13%
8%
13%

2.109
1.491
6.842
4.198
350
27.019

10%
9%
33%
10%
4%
1%

4.679
1.414

2%
1%
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bloembollen engroentenvoordeconservenindustrie worden inbelangrijkemate inFlevoland geteeld.VanbepaaldeProdukten zoals
bloembollen ishet aandeelvanFlevoland groterdanuit tabel 2.2
blijkt.Eldersgevestigde bedrijven telenbollenopgrond vanbedrijven indeprovincie.Met eenomvangrijk areaalpootaardappelengaat het omhethoogwaardig deelvandeakkerbouwmatiggeteeldeNederlandse produkten.

2.4 Het grondgebruik
Alsgevolgvanderecente inrichtingwordt de landbouwin
Flevoland bedrevenopgoedverkaveldegronden.Ookdeontwatering
enwatertoevoer naardepercelen zijnrelatief goed geregeld.De
oppervlakte cultuurgrond wordtvoorviervijfde beteeldmetakkerbouwgewassen.Circa 13Xvandeoppervlakte isalsblijvend of
tijdelijkgrasland ingebruiken8Zwordt beteeldmet tuinbouwgewassen. Indezeoppervlakte cultuurgrond zijnookdegrondenopgenomenvooruitgifteenontginning ingebruikbijdeDirectie
Flevoland (zietabel2.3).

Tabel 2.3

Procentuele verdeling van het grondgebruik naar type
per deelgebied in 1988

Type grondgebruik

Bouwland
Blijvend grasland
Tijdelijkgrasland
Tuinland
Totaal
inha

Noordoost-Oostelijk Zuidelijk Flevoland
polder
Flevoland Flevoland totaal

74
3
10
13

81
5
7
7

82
4
11
3

79
4
9
8

100
38.652

100
36.525

100
23.085

100
98.262

Binneneenvrijwel gelijkgebleven oppervlakte neemthet
aandeel vanhetgrasland af.Indeperiode 1983-1988namhet
grasland metgemiddeld 12perjaaraf.Devermindering had zowel
betrekking ophet blijvend alsophet tijdelijkgrasland.Opmerkelijk isdaarbij dathet blijvend grasland nog slechts 30Zvan
detotale oppervlaktegrasland inneemt.Opeenkleindeelvande
oppervlakte cultuurgrond isdusdeomzettingvangrasland inanderevormenvangrondgebruik nietmogelijkofheeft niet plaats
gevonden.Vooral inOostelijk enZuidelijkFlevoland ishet blijvend grasland verminderd indevoorbijejaren. IndeNoordoostpolderwasdezeoppervlakte reedseerdervan beperkte omvang.
Devermindering vandeoppervlakte grasland heeft nietge-
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leid toteengrotereoppervlakte bouwland.Dezeoppervlaktewas
in1988eveneenskleinergewordendandie in1983.Welwordtin
devoederbehoeftevoorziendooreenuitbreiding vandeoppervlaktesnijmais.Deoppervlakte tuinland namweltoe.Vooral inde
Noordoostpolder heeftdetuinbouweenrelatief belangrijk aandeel
inhetgrondgebruik.

2.5 Hetaantaluitgegeven bedrijven
Bijde landbouwtelling in1988warener inFlevoland ruim
2600geregistreerde bedrijven.Vrijwel aldeze bedrijvenworden
geëxploiteerd doorboerenentuindersdiehunhoofdberoep inde
landbouwhebben.Invergelijkingmetde landelijke situatie zijn
er inFlevoland vrijwelgeennevenbedrijfjes.Veelvandenevenbedrijvenhebbeneenaanzienlijkeomvang.Kenmerkend isvoorts
dat eenaantal institutenenkweekbedrijven eenaanzienlijkeoppervlaktegrond -200à400haper instelling - ingebruikhebben.

Tabel 2.4

Het aantal uitgegeven
bedrijven
periode 1947-1988 *)

Bedrijfstype

In Flevoland

in de

Noordoostpolder
1947-19631

Oostel;ijk Flevoland
1962-1977

Zuidel ijkFlevoland vanaf
1978

aantal
bedr.

aantal
bedr.

aantal
bedr.

ha

ha

ha

Akkerbouwbedr.
951**) 24.130
Weidebedrijven
626**) 13.630
Gemengdebedr.
Glastuinbouwbedr
Overige tuinbouwenfruitbedrijven224
1.686
Niet uitgegeven
enoverigebedr
71
1.997

606
69
62

25..521
3.,207
1..813

124
91
8
13

6.155
3.731
374
18

102

1..167

21

313

41

1..621

21

11.738

Totaal

880

33..433

279

23.085

1.872

41.433

1)Inclusief ingemeenteAlraereuitgegevenglastuinbouwbedrijven;
2)Metuiteenlopend aandeelgrasland.

Volgensdeoorspronkelijkeuitgifte zijnbijna 3000bedrijvenuitgegeven.Eendeelvandebedrijven isaanvankelijk ineigenbeheerbijdetoenmaligeRijksdienst gehouden.Geleidelijk
aanzijnookdezebedrijvenaan individuele bedrijfshoofdentoegewezen.Debedrijven indeNoordoostpolder zijnvooraluitgege-
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ven aangegadigdendieer indeontginningsfase haddengewerkt.
Ookwerd eendeeltoegewezenaanboerenuitdeherverkavelingsgebiedenWalcheren enSchouwen-Duiveland.Circa 22%vandeboeren
indeNoordoostpolderwasdanookvanZeeuwse afkomst.
Detoewijzing inOostelijkFlevoland had overwegend betrekking op boerendieuitderuilverkavelingsgebiedenafkomstigwaren,danweiwaarvanhetbedrijf aandeagrarische bestemming was
onttrokken.Tevenswerden bedrijvenuitgegeven aanboerenuitde
Noordoostpolder.Verderwasernog eenbeperkt aandeelvoorde
vrijevestiging. Intotaal*werden 15.000boeren ingeschreven als
belangstellende voorOostelijkFlevoland. Slechts5%hiervan
kreeg eenbedrijf.Daarnaast iseenaantalkavelsuitgegevenaan
onderzoeksinstellingenenaankweekbedrijven (VanDijk 1979).
InZuidelijkFlevoland ligtdenadruk bijdeuitgifte vrijweluitsluitend ophet oplossenvanknelpunten ophet oude land.
Detoetredingscategorie isbeperkt doordat degegadigdendienen
tebeschikken overaanzienlijke hoeveelheid financiëlemiddelen.
Dit onderandere inverbandmet het stichtenvandegebouwen.De
waardevandeelders ingeleverde grondwordt gecompenseerd door
deuitgifte vangrond ineigendom.
Deuitgifte kende tot indezestigerjareneen belangrijk
aantal gemengde bedrijven.Naastvoornamelijk akkerbouwhadden
deze bedrijven ookeenbelangrijkemelkveehouderijtak.Degrond
diende inverband metdevruchtwisselingvooreenbelangrijkdeel
alsgrasland teworden benut.Vandezegraslandverplichting kon
bij specialisatie ontheffing wordenverkregen.
IndeomgevingvanLelystad zijndoordebetreffendegemeentebedrijvenuitgegeven.Daarbij isgekozenvoorhet ontwikkelen
vankleinschalige bedrijven diebiologisch-dynamische landbouw
uitoefenen.Dit betreft grondendieoplange termijn planologisch
bestemdwarenvoordestedebouwkundigeuitbreiding. Intotaal
zijnhier 26bedrijvenuitgegeven.Ookzijngrondenopeenjarige
basisuitgegeven.Deze zijntijdelijkvoorde landbouw ingebruik,omdat ereenandere bestemming oprust. Indegemeente
Almere zijnopgemeentelijke grondeneenaantalglastuindersgevestigd.

2.6 De land-entuinbouwbedrijven ingedeeld naartype
Invergelijking met de landelijkeverhoudingen zijnerin
Flevoland ergveel bedrijven gespecialiseerd opeenofandere
vormvangrondgebonden land-oftuinbouw.Gemengdeveehouderijbedrijven, intensieveveehouderijbedrijvenenbedrijvenmetoverwegend glastuinbouwkomennauwelijksvoor.Dit iseengevolg van
deanderevormvanontstaanvanbedrijven endoorveranderingen
terplaatse.
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De land-entuinbouwbedrijven inFlevoland vallen opdoor
hungemiddeld groteproduktieomvang.Alsmaatstaf voordeproduktieomvangwordt inaansluiting opdeoppervlakte vandediverse
gewassen envanhet aantaldierenperbedrijf uitgegaanvanstandaardbedrijfseenheden (sbe's).Dehoofdberoepsbedrijven haddenin
1988gemiddeld bijna 300sbeperbedrijf.
InFlevoland isslechts 12Zvandebedrijven kleinerdan150
sbe terwijl landelijk43Zonderdezegrensblijft.Degroterebedrijven zijnsterkervertegenwoordigd. Vooral detuinbouwbedrijvenhebben eengroteproduktieomvang.Daarentegen zijnerveel
middelgrote enkleine akkerbouwbedrijven. Debedrijven inde
Noordoostpolder en inOostelijkFlevoland zijnbelangrijk kleiner
dandie inZuidelijk Flevoland.
Pertype isde situatieechterverschillend. Bijdeakkerbouwbedrijven zijn inFlevoland invergelijking met hetZuidwestelijkZeekleigebied, insbeveelmiddelgrote bedrijven enweinig
kleinere,terwijl tenopzichtevanhetNoordelijk Zeekleigebied
mindergrote bedrijvenvoorkomen.

Tabel 2.5

Verdeling van de hoofdberoepsbedrijven
naar
omvang in sbe per bedrijfstype
in 1988

Bedrijfstype

bedrijfs-

Bedrijfsomvang

insbe

250
sbe.
e.m.

tot.
bedr.

tot
70

70150

150250

Akkerbouwbedrijven
Rundveebedrijven
Intensieveveeh.
Tuinbouwopengrond
Fruitteeltbedr.
Glastuinbouwbedr.
Overige engemengde

20
11
5
1
5
1
2

167
29
5
8
19
2
20

756
94
4
18
53
6
67

580
206
7
134
123
48
130

1523
339
21
161
198
57
220

241
302
199
539
320
627
313

Totaal

45

250

998

1228

2521

289

gemid.
aant.
sbe/bedr

Opgrond vandehuidigeproduktieomvang kanwordengeconcludeerd dat eendeelvandebedrijven op iets langere termijngeen
mogelijkheden biedt alsbestaansbasisvooreengezin.Ditgeldt
voorde bedrijven (12%)diekleiner zijndan 150sbe.Vooreen
deelvandebedrijvenmet eenomvang van 150-250sbe zouoptermijn devoortzetting eveneens ingevaarkunnen komen.Dekleine
bedrijven komen ietsmeervooronderdeakkerbouwbedrijven. Het
gaat vrijwel alleen ombedrijven indeNoordoostpolder.De
bedrijvenmet 150-250 sbekomenook inbelangrijkematein
Oostelijk Flevolandvoor.
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Tabel 2.6 Kengetallen van de bedrijven in Flevoland in 1988 vergeleken met die in Nederland; waarde van Nederland=100
Flevoland

Bedrijfstype

Melkveebedrij£
Int. veehouderij
Ov. veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Ov. tuinbouw
Gemengde
Alle bedrijven

Index Flevoland
Nederland« •100)

sbe/
bedr.

ha/

sbe/

bedr.

ha

313
200
178
241
634
413
300
289

37
2
24
39
2
18
27
33

8
88
7
6
25
23
11
8

sbe/
bedr.

ha/

sbe/

bedr.

ha

165 160
108 47
156 199
136 104
151 160
177 254
187 135
150 180

De grotere omvang vandebedrijven inFlevoland isnieta l leen eengevolg vandemeestal watgrotere oppervlakte vandebedrijven vanhetovereenkomstige type, maar ookvanhet intensiever gebruik vandecultuurgrond. Degemiddelde intensiteit vande
akkerbouwbedrijven iscirca 30Zgroter dandieinNederland. Voor
de gemengde bedrijven isditzelfs 44Z. De intensiteit vande
melkveebedrijven isdaarentegen met5Zniet zoveel afwijkendvan
de Nederlandse.

2.7 De arbeidsproduktiviteit
De werkgelegenheid opdeland- entuinbouwbedrijven heeft
een stabiel karakter. Vanhettotaal aantal werkzame personenis
het overgrote deel regelmatig meer dan20uurperweek werkzaam.
Circa 20Zvande6200 personen werkt gemiddeld minder dan20uur
per week.
Gerekend naar devaste bezetting dieveelal uitmannelijke
gezinsarbeidskrachten enpersonen inloondienst bestaat, iser
een gunstige verhouding totdeproduktiecapaciteit. Bijdeze
bepaling isuitgegaan vanalleen deregelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten; hetgering aantal vrouwelijke arbeidskrachten isbijdebepaling niet meegenomen. Hetresultaatzou
daardoor echter niet wezenlijk anders worden. Bijeengemiddelde
arbeidsbezetting van1,6regelmatig werkzame mandietenminste 20
uur perweek werkzaam is,komt menopgemiddeld 186sbe per
arbeidskracht. Ditiseenderde meer danhetgemiddelde vande
Nederlandse bedrijven.
Ten opzichte vanhetprovinciale gemiddelde ligt hetgemiddelde aantal sbepermanopdemelkveebedrijven enopde gemengde
bedrijven hoger enopdeakkerbouwbedrijven lager.
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105
230
79
131
97
70
144
76

Tabel 2. 7 De gemiddelde arbeidsbezetting
en het gemiddeld aantal
sbe per man op hoofdberoepsbedrijven
in Flevoland in
1988 vergeleken met die van Nederland
Bedrijfstype

Aantalmannen*)
totaal

Aantal sbe Indexsbe/
perman*) man (Ned.
perbedrijf
-100)

Melkveebedr
Int.veehouderij
Ov.veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Ov.tuinbouw
Gemengde

522
33
39
2103
257
730
297

1,6
1,6
1,2
1,4
4,6
1,9
1,5

190
123
142
173
138
213
203

140
150
102
143
146
133
129

Totaal

3981

1,6

186

138

*)Regelmatig werkzamemannen,minimaal 20uurperweek.

2.8 Regionale verschillen
Indehuidige polderstreftmennogdesporenaanvanhet
opvolgend ingebruiknemenvandeverschillende deelgebieden.
Aanmerkelijke schaalverschillen zijner inde inrichting vanhet
landelijkgebied enook indebedrijfsverkaveling.
DeNoordoostpolder vertoont doorzijnvelekleinekernenen
eenrelatiefdichtebebouwing sterkeovereenkomstenmethetzogenaamde oude land.De landbouwhad indeontwerpfase voorrang bij
de bestemming vandegronden.Erdienden zoveelmogelijk bedrijven eenbestaantevinden.Erwerd uitgegaanvande standaardkavelvan 24ha.Detoewijzing betrof dan;eenhalve,eenhele,anderhalve oftweekavels.Aanvankelijk zijnnog akkerbouwbedrijven
uitgegevenmet eenoppervlaktevan 12ha.Bijde tuinbouwteelten
ging het omnogkleinere oppervlakten.
InOostelijkFlevoland isuitgegaanvaneen standaardkavel
van 30ha.Deuitgifte betrofdaneen,anderhalve oftweestandaardkavels.Deoppervlakte vandeuit tegevenbedrijven is
vooral bijdemeerextensieve bedrijfstypen sterkvergroot. Inmiddels isdeminimumoppervlakte bijdeuitgifte verhoogd tot
40-50havoordeweidebedrijven entot 50-60havoordeakkerbouwbedrijven.
Debeidenieuwstepoldersworden integenstelling totde
Noordoostpolder gekenmerkt dooreenzekerewijdsheiddieechter
wordt onderbroken door landschapselementen zonder agrarische
functie.De landbouw isinmiddelsmaar éénvande bestemmingen
gewordenvanhet landelijkgebied.Mentreft inhet Zuidelijk
deelgrotewoongebieden aandie zichontwikkelen alsstedelijk
gebied.Belangrijke oppervlakten hebben insamenhang daarmeegeen
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agrarische bestemming,maar functioneren alsrecreatie-of
natuurgebied.
Invergelijking met deoorspronkelijke uitgifte (zietabel
2.4)ishetaantal bedrijvengeleidelijkaanverminderd.Nade
uitgifte zijndeschaalvergroting, ontmenging en intensivering
vanhet grondgebruik, zoalsdie inanderedelenvanhet land
plaatsvonden, aanFlevoland nietvoorbij gegaan.Omgrotereeenheden tevormenopdesomskleine oppervlakte bouwland,werd
overgegaan opmeestal uitsluitend akkerbouwgewassen inenkelegevallenopuitsluitend grasland,maar laterookopde teeltvan
tuinbouwgewassen.
Inhetgebied voltrekt zichmet name indeNoordoostpolder
eenheroriëntatievandeakkerbouwenookvandeveehouderij naar
de tuinbouw.Het aantal bedrijvenmet groenten en bloembollen
neemt daarbij toeenhet aantalmet bouwlandmaareveneenshet
aantalmetveehouderij wordt geleidelijk aankleiner.Erkomen
niet alleenminderbedrijvenmetmelkvee,maarookhetaantalmet
mestrunderenenschapenneemtaf.
Deveranderingen indebedrijfsorganisatiekomen totuiting
indeverdeling overdebedrijfstypenendanmet name inde
Noordoostpolder en ineenbeperktemate inOostelijk Flevoland.
Indeafgelopenjarenheeft indeNoordoostpolder eenomvangrijke herstructurering plaatsgevonden.Hierbij waren542
oorspronkelijkuitgegeven bedrijven betrokken.Ruim 300akkerbouw-engemengde bedrijvenwerden inzijngeheel ofgedeeltelijk
met eenanderbedrijf samengevoegd. Op 140tuinbouwbedrijven vondeneveneens samenvoegingen plaats.Bijna 100bedrijvenwarenbetrokken bijwisseling van bedrijfshoofd ofbijveranderingen die
samengingenmet grondgebruik buitendezepolderenvoornamelijk
inOostelijk Flevoland werden gerealiseerd.

Tabel 2.8

Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar type in de
periode 1978-1988 in de Noordoostpolder en Oostelijk
Flevoland in procenten van 1978

Bedrijfstype:

Aantal in
1978

Index (1978= 100)
1983

Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Fruitbedrijven
Groente/bollenbedrijven
Glastuinbouwbedrijven
Overige engemengde
Totaal

26

1988

1363
284
204
140
34
410

105
57
91
98
124
75

103
45
89
115
129
62

2435

97

93

Deverschillen inperiodevanontstaan enontwikkeling weerspiegelen zichsindsdien indeproduktieorganisatie.Eenbelangrijkdeelvandeproduktiewordt geleverd doorde relatief klein
inoppervlakte zijnde,maar intensief gevoerde bedrijven inde
Noordoostpolder (zietabel 2.9).Opdebedrijven indat gebied is
ookhetovergrote deelvandearbeidskrachtenwerkzaam. Dankzij
de intensieve bedrijfsvoeringheeftmenopdehoofdberoepsbedrijven eenarbeidsproduktiviteit dieopeenovereenkomstig niveau
ligt alsdieopvandegrotere bedrijven indebeide anderegebieden.

Tabel 2.9

Overzicht

van produktiekenmerken
NOP

Aantal ha
Aantal sbe
Aantal bedrijven
Aantal regelmatigwerkzamearbeidskrachten
mannen
vrouwen
Gemiddeldenop
hoofdberoepsbedrijven
ha/bedrijf
sbe/bedrijf
sbe/man 1)
sbe/ha

38.652
415.413
1.486

per deelgebied
OF

ZF

(1988)
Totaal

36.525 23.085*)98.262*)
242.594 120.404 778.411
853
279
2.618

2.304
238

1.483
135

616
56

4.403
429

26
282
184
10,8

42
280
172
6,6

44
347
214
7,8

33
284
183
8,6

1)Regelmatig werkzamemannen.
*)Inclusief degrondenvandeDirectie Flevoland.
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3. De ontwikkeling van de produktie in de akkerbouwsector

3.1 Inleiding
Inhoofdstuk2isreedsaangegevendatdeakkerbouwvan
overwegende betekenis isbinnenFlevoland.Vooraldeproduktie
van aardappelen isvanuitzonderlijk belang.Ookdesuikerbieten
zijn zeerbelangrijkvoordeinkomensvorming. Inminderemate
geldtditvoordegranenenvoordeoverige akkerbouwgewassenzoalszaden,peulvruchtenenhandelsgewassen (zietabel 3.1).
Overhetgeheelgenomennemendezogenaamdemarktordeningsgewassenereenwatgeringere plaatsindanindelandelijkeakkerbouw.Tochkaneenverandering inhetmarkt-enprijsbeleid
gevolgen hebbenvoordemarktverhoudingen bijdeanderevrije
Produkten.

Tabel 3.1 De ontwikkeling van de produktiecapaciteit
akkerbouw in de periode 1978-1988
Akkerbouwgewassen

Granen
Suikerbieten
Consumptieaardappelen
Footaardappelen
Overige akkerbouw
Groenvoedergewassen
Totaal

Index(1978-100)
1985

1988

97
100
142
82
72
172

76
97
146
85
75
301

102

101

(sbe) in de

Omvang in1988
sbe

45.300
111.800
115.600
82.700
18.900
7.700
382.000

Intoenemendematewordtdelandbouwgeconfronteerdmetontwikkelingendietoteenwijzigingvandeproduktieomvangen-samenstelling kunnen leiden.Ditbetreft ondermeerdewijzigingen
inhetEG-beleiddatmeermarktconform wordt gevoerd endewijzigingen inhetmilieubeleid.Opdezeveranderingen zalhiernaworden ingegaan.
Indeafgelopenjaren ondervondendeboerenentuinders
reedsdegevolgenvandeovervoeringvandiversemarkten.Niet
alleenkwamendeprijzenvanbelangrijkemarktordeningsprodukten
onderdruktestaan,ookwerd voordesuikerproduktieeenquotering ingevoerd. Sinds1987geldtderegelingdatalleendetelers
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die indevijfvoorafgaande jaren suikerbieten hebbengeteeld een
leveringsrecht hebben.Onderdrukvandeoverschotten isdeprijs
vandegranen belangrijkverlaagd. Parallel hieraan zijndiverse
maatregelen genomenomdeProduktenwaaraan eentekort istestimuleren.Detelersvaneiwithoudende gewassen zoalsgroene erwten
enveldbonen ontvangen steundoormiddelvaneengarantieprijs.
Met ingangvan 1989 ishetvoortsmogelijkdatvoorde braakleggingvanakkerbouwgronden eenpremie kanwordenverkregen
(Staatscourant 1988).
De ingrijpendemaatregelenwarennodig omdat, integenstelling totdeeerdereonevenwichtighedenopdemarktvan landbouwprodukten,devooruitzichten op langere termijn ongunstig zijn
geworden.Deoverschotsituatie zounaarmeerdere sectoren kunnen
overslaan.Deoorzaakvandeovervoeringen istevinden inzowel
devraag-alsdeaanbodontwikkeling.IndeEG-landenmetde
grootste importbehoefte neemtdebevolking nietmeertoe.Bovendienwordtmet het toenemenvandewelvaart perhoofdvandebevolking eenkleinerdeelvanhet inkomen besteed aanvoedingsmiddelen.Daarnaast geeftdeontwikkeling vandeproduktiviteit van
degewassen envandeveehouderijsector eenopwaartse drukophet
Produktievolume.
IndeStructuurnota Landbouw (MinisterievanLandbouw, 1989)
wordt ondermeergesteld dathethandhaven enversterkenvande
marktpositie intoenemendematewordt bepaald doordekwaliteit
vandeprodukten.Daarbij isvanbelang datdeconsumenten steeds
kritischerwordentenaanzienvandevoedselproduktie envanhet
voedsel zelf.Degroothandel endedetailhandel in levensmiddelen
vertalendeeisenvandeconsument naardevoedselproducent. In
het landbouwbeleid verwoord ingenoemde notawordt eengeïntegreerde benadering voorgestaanwaarbij gestreefd wordt naareen
optimale landbouw, zoweluitmarkttechnisch oogpunt alsuit oogpuntvanalgemenemilieukwaliteit envanveilige voedingsmiddelen.Daarbij iseengroeiende belangstelling teconstaterenvoor
eenmilieuvriendelijke landbouw. Ditkanzijndebiologischdynamische,deecologische danweidegeïntegreerde landbouw.
Eenuitwerking vandemarktverwachtingen incombinatiemet
deproduktiviteitsontwikkeling isreedsoplandelijke schaaluitgewerkt ineenverkenning vandeNederlandse landbouwna2000
(Douwetal., 1987). Daarnaast heeft deverscherping vanhetmilieubeleid invloed opdetoekomstige produktieverhoudingen. Onder
andere hetMilieubeleidsplan vanhetLandbouwschap geeft daarover
enigeaanwijzingen.
Devragenmet betrekking totdeakkerbouwsector zijn:
Hoe ontwikkelt zichdeze sector indekomendejaren,waarbij
gelet dient tewordenopdeeffectenvanhetgewijzigde
markt-enprijsbeleid.
Op basisvanondermeerdeverwachte landelijke veranderingen zoukunnenwordenverwacht dat inFlevoland deoppervlaktegraanensuikerbieten kanverminderen. Daarentegen
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zouervooraardappelen eengroteremarkt ontstaan.
Welkegevolgen zalhetmilieubeleid gevenvoor onderandere
deteeltvanaardappelen.
Bijdetoekomstige ramingendient nog rekening tewordengehoudenmetdegevolgenvanhetmilieu-enkwaliteitsbeleid. Hiervanmag invloed wordenverwacht opdeproduktiviteit enophet
gebruikvandegrond.Eveneens zijndeopvattingen enmogelijkhedenvande individuele boerenentuindersvanbelang endientte
wordengeletopdeondersteuning endestimulansenvanuit hetbedrijfsleven.
Indevolgende paragrafen zalnaderworden ingegaanopde
positievandediverse akkerbouwsectoren enzonodig opdeProduktendievoorFlevoland vanbelang zijn.Vooral zaldaarbij
worden gelet opde sterke kantenenmogelijke knelpunten vande
produktie;dit invergelijking met deproduktieomstandighedenin
deanderebelangrijke produktiegebieden.Debenadering istoegespitst opdeproduktiezijde vanuitdebedrijven.Voor zovervan
belang zalookdetoelevering enverwerking inbeschouwing worden
genomen.

3.2 Depositievandeakkerbouwtenopzichtevandeanderegebieden
Er zijneenaantalaanwijzingen datdepositievandeakkerbouwgewassen indeprovincieFlevoland binnendeNederlandse sectorsterk is,zodat deontwikkelingen zichnietvolgens delandelijke lijnen zullenvoltrekken.Zowordt deakkerbouwuitgeoefend
opgespecialiseerde bedrijvenmet eenredelijke oppervlaktevan
degewassen perbedrijf. Slechtseenkleindeelvanhet bouwland
komt ervooropbedrijvendieminderdan 20hacultuurgrond hebbenen60%vanhet bouwland treftmenaanopbedrijvenmetminstens40ha cultuurgrond.

Tabel 3.2 Het aantal bedrijven met akkerbouwgewassen ingedeeld
naar de oppervlakte van deze gewassen per bedrijf in
1988
Deelgebieden

Oppervlakte akkerbouwgewassen/bedrijf
tot
20ha

20-50ha i 50ha
enmeer

tot. gem.aant.
bedr. ha/bedr.

Noordoostpolder
646
OostelijkFlevo; land
76
ZuidelijkFlevo land 1) 75

566
505
70

43
135
87

1255
716
211

22
40
35

797
762

1141
1119

265
209

2182
2090

29
28

Totaal
Totaal 1983

1)Exclusief debedrijven vandeRijksdienst.
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Dezeverhouding ligt indeNoordoostpolder echterveelongunstiger; slechtseenderdevanhet bouwland komt eropbedrijvenmetmeerdan40havoor.Detalrijkekleine eenheden (minder
dan 20ha)komenvooral voor indeNoordoostpolder, ookopgespecialiseerde bedrijven. InOostelijk enZuidelijk Flevoland betreft hetvoornamelijk bedrijvenmet overwegend rundvee entuinbouwdieookeenkleine eenheid akkerbouwhebben (zietabel3.2).
Degemiddelde oppervlaktevandeakkerbouwgewassen opdegezinsbedrijven indeprovincie Flevoland bedraagt circa 29ha.Bij
deze berekening zijndebedrijvenmetuitgifte enontginningsgronden (11.200ha)instaatsexploitatie buiten beschouwing gelaten.De specialisatiemogelijkheden opdediverse produktenkomen
totuiting indevolgende gewasgemiddelden perteler in1988:

Tabel 3.3

Het aantal telers
le en gemiddelde

Gewassen
Granen
Consumptieaardappelen
Footaardappelen
Suikerbieten
Zaaiuien
Groene erwten

van akkerbouwgewassen
met hun
gewasoppervlakte
in 1988

Telers
1.537
1.456
858
1.818
1.130
280

met ...ha
21.528
14.424
7.019
16.446
4.385
1.770

tota-

haperbedrijf
14
10
8
9
4
6

Degemiddelde omvang vandeeenhedenperbedrijf leidter
toedat opveelbedrijven eenbelangrijkdeelvandewerkzaamhedenmet hulpvananderenmoet plaatsvinden.De arbeidsbezetting
endemechanisatie zijnberekendvoorhetverrichtenvandegebruikelijkewerkzaamheden, terwijlvoorgespecialiseerde enkostbaremachinesde loonwerkers ingeschakeld moetenworden.Deze
dienstverleningsbedrijvenenookonderlinge samenwerking komenin
zodanigematevoordatdit geenproblemen geeft (Reinhard, 1989).
Deakkerbouwbedrijven inFlevoland hebben saldivoordegewassendiegemiddeld belangrijkhoger liggendandieopovereenkomstige bedrijven inandere gebieden.Dit blijkt uit devergelijkingvandebedrijfsuitkomstenvanFlevoland met dievande
andere belangrijke akkerbouwgebieden (VanDijket al., 1989).Op
grond vanverhoudingen tussendegebiedenkanworden geconcludeerd dat opeenaanzienlijkdeelvandeoppervlaktevoordeNederlandse akkerbouw ingebruik,deteeltvandegangbare gewassen
minderwinstgevend isdan inFlevoland.Voordevergoeding vande
grond engebouwen envoordearbeid nodigvoorde bewerking van
degewassen resteert danookeenaanzienlijkhoger bedrag danon-
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derandere inhetNoordelijken inhet Zuidwestelijk Zeekleigebied (zietabel3.4).

Tabel 3.4

Gemiddelde saldi van de akkerbouwgewassen in Flevoland
in gulden per ha in de periode 1984/85-1988/89 en indices voor de belangrijkste
akkerbouwgebieden
(alleen
grotere
bedrijven)

Gewassen

Footaardappelen
Consumptieaard.
Suikerbieten
Wintertarwe
Ov.granen
Ov.marktb.gewas.

Saldo
Flevoland

9521
7385
6527
3007
2598
4910

Indices (Flevoland « 100)
OverigeNoord Veenkol.Zuidw.Ned.
centr. klei- noord.z.kleizeekleigeb.
geb.
100
68
84
99
100
82

94
55
70
88
92
62

63
38
68
72
80
61

77
63
80
102
106
82

68
65
78
95
84
80

Gemiddelde
arbeidsopbrengst

35786

40

22

74

64

61

Niet-toegerekende kosten/ha

6421

92

90

62

78

80

Devastekosten zijnopdeakkerbouwbedrijven inFlevoland
eveneens belangrijkhoger liggendandie indeanderegebieden.
Het totaalvandeniet-toegerekende kosten lag indeperiode
1984/85-1988/89 opruim6400guldenperhategen5000guldenin
het Zuidwestelijk Zeekleigebied.Hetkostenverschil isondermeer
eengevolg vandeaanzienlijkduurdere inventarisdiegepaard
gaatmet aanzienlijkhogerewerktuigenkosten perha,maar zonder
datdekostenvoorwerkdoorderden endearbeidskosten lager
zijn.Het hogebedrag aanbewerkingskosten perhahangt samenmet
eengrotere intensiteit vanhet bouwplanvandeakkerbouwbedrijven.Verder zijndekostenvoorgrond engebouwen belangrijkhogerdan indeanderegebieden.Hetgevolgvandezekostenstructuur isdatdemogelijkheden totproduktieverandering enbeëindiging vanbepaalde teeltenopkorte termijnmindergroot kunnen
zijndan bijontbrekenvandeze specifieke voorzieningen.
Degemiddelde arbeidsopbrengst oppachtbasis isdooreengenomenhogerdan inandere akkerbouwgebieden.
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3.3 Blijvendeaardappelende spilvandeakkerbouw
InFlevoland zijndeaardappelenvanzeergroot belang zowel
voorde inkomensvorming opdeakkerbouwbedrijven, alsvoorhet
inkomenendewerkgelegenheid optoeleverende enverwerkendebedrijven.De intensiteit vandeaardappelenteelt zorgt vooreen
omvangrijke toelevering vandiensten envangrond-enhulpstoffen.Deafzetvandeproduktenenhetvervoernaardeverwerkingsbedrijven brengenaanvullende activiteitenmee.Belangrijke
exportbedrijvenhebbenvestigingen inFlevoland. Indeprovincie
zelfwastotvoorkortgeengrootschalige aardappelverwerking.
Welvindt dezeplaats indenabijheid.
Bijdeontwikkeling vandepootaardappelteelt hebbende
kweekbedrijven inFlevoland eenvooraanstaande plaatsverworven
inbinnen-enbuitenland. Deprovincie heeft zichontwikkeld tot
eencentrumvanwaaruit deproduktie indeandere delenvanhet
landwordt begeleid envanwaaruit tevensdeafzetwereldwijd
wordt verzorgd.
Circa 14.000haconsumptieaardappelen wordengeteeld naast
gemiddeld jaarlijks ruim 7000hapootaardappelen. Deconsumptieaardappelenteelt heeft eenbelangrijke plaatsopdegrote,modern
ingerichte bedrijven inhetOostelijk enZuidelijkdeelgebied.De
telers behalenhierbelangrijkhogere opbrengsten dan inandere
delenvanhet land,terwijldekwaliteit gunstig isvoor zowel
gebruik alstafelaardappelen alsvoordeverwerking totaardappelprodukten.
Vanhetpootgoed inFlevoland iscirca40%bestemd voorde
voortkweekvanpootaardappelen. Dit zijndeklassen S,SEenE.
De functie isdusniet beperkt tothet gebruik inhet eigengebied,maarhetzogenaamde basispootgoed wordtvoorvermeerdering
inandere teeltgebieden gebruikt.Deafzetvanpootgoed vindt
plaats inenbuitendeEG-landen.Eentoenemend deelwordt geleverd aande landenronddeMiddellandse Zee (Wijnen, 1989).
Eengroot aantal telersenhet omringend bedrijfslevenis
ingesteld ophetvoortkwekenvankwaliteitspootgoed.Intoenemendematewordt gebruikgemaaktvandesnelle vermeerderingsmethode
omuit degeselecteerde stammen eengroteraantal ziektevrije
planten teverkrijgen.Eenaantaltelersmaaktgebruikvaneen
gaaskas omhunuitgangsmateriaal gezond tehouden.
Inhet gebied geldenmaatregelen omdeziektedruk tebeperken.Naast de regelsdiegeldenvoorhet bestrijdenvanaardappelopslag inafvalhopen, isvangroot belang dat bijprovinciale
verordening isgeregeld dat slechtsaardappelteelt istoegestaan
alsgebruikwordt gemaakt vanpootgoed datminimaal inklasseA
isgeklasseerd. Ditgeldt ookbijgebruikvaneigenpootgoed voor
consumptieaardappelenproduktie. Debetreffendeverordening wordt
doordeNAKgecontroleerd met behulpvandecertificaten diede
herkomstvanhetpootgoed aangeven.
Vanbelang isvoortsdegunstige inrichting vanhet gebied
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met zijndooreengenomenuitstekendemogelijkhedentot beregening
vanhetpootgoed. Indepraktijkkunnendemogelijkhedentotberegening beperkt zijndooreenbeperkend beheervanhetoppervlaktewater endoorhet gevaarvanzieteverspreiding. Eenbijkomend voordeel isdat inbepaaldedelenuitsluitend pootaardappelenwordengeteeld, zodatdeziektedrukbeterkanwordengecontroleerd.
3.3.1 Gevolgenvanhetmilieubeleid voordeaardappelteelt
Binneneenvrijwel constant gebleven oppervlakte tenbehoeve
vandevruchtwisseling issinds 1983het aandeelvandeaardappelentoegenomen, evenalsdatvananderekapitaals-enarbeidsintensieve gewassen.Het aandeelvandegranen liep sterkterug.In
dekomendejaren speeltdevraag ofdeaardappelteelt onderinvloedvandemilieumaatregeleneenbeperking vanhet areaal zal
ondergaan enoferaanwijzingen zijndatdeuitbreiding eerderin
andere gebieden plaatskangaanvinden.
Dehuidige nauwevruchtwisseling gaatgepaardmet regelmatigegrondontsmetting.Bijhetvervallenvandegrondontsmetting
alsmogelijkheid vanhet instand houdenvandenauwe rotatie,in
uiterlijk 1997,zal bijdegebruikelijke een-op-drie-teelt tenminste deafwisseling vaneenAM-resistent rasmet eenvatbaar
rasverplichtworden.Bijdeeen-op-vierverhouding dientminimaal eenmaal indetwaalfjaareenAM-resistent rasteworden
geteeld.Voordeeen-op-vijf-teeltmogenniet resistente rassen
worden gebruikt.
Inverbandmet gewensteverruiming vandevruchtwisseling is
de flexibele aanwending vandegrond vangroot belang.Daardoor
kunnengrotere eenhedenwordengevormd zonderdatde ziektedruk
ontoelaatbaarwordtverhoogd.Het isderhalvevanbelang datvoor
degewassenmet eengroot aandeel inhetgrondgebruik eenzo
grootmogelijke oppervlakte beschikbaar is.Doordat eengrootgedeeltevanhetgrasland evenalshettuinland inafwisseling met
deteelt vanakkerbouwgewassen kanworden benut, iseenzeer
groot gedeeltevandecultuurgrond vanFlevoland opgenomen inhet
vruchtwisselingssysteem.Het tijdelijk grasland komt weliswaar
voornamelijkvooropderundveebedrijven,maardoorgrondruilvan
akkerbouwers,veehouders entuinders kantochvandezeoppervlaktegebruikwordengemaakt.Het tuinland komt eveneens inbelangrijkematevooropde akkerbouwbedrijven.
Inafwijking vandeoppervlakte bouwland alsbasisvoorde
vruchtwisseling kanmedevanwege degrondruil ookde oppervlakte
tijdelijkgrasland eneendeelvandeoppervlaktevoordeeenjarigetuinbouwgewassen alsvruchtwisselingsoppervlakte wordenbeschouwd. Ookdeoppervlakte voordegroenteteelt endievoorde
bloembollen rouleertmee indevruchtwisseling. Circa 91.000ha
vande 98.000hakandusmaximaal als vruchtwisselingsoppervlakte
worden beschouwd (zietabel 3.5).Blijvend grasland, fruitopstan-

34

denengrondenwaaropkassen staanzijnniet totdevruchtwisselingsoppervlaktegerekend. Ookdeoppervlakte van instituten
dient buitenbeschouwing tewordengelaten.Strikt genomendient
vooralsnog ookdeoppervlaktediedeDirectie Flevoland exploiteert buiten beschouwing teblijven.Opdezegrondenvindtniet
degebruikelijke vruchtwisseling plaats.Op lange termijn zaleen
nognadertebepalendeelvandezegrond echterweleen functie
kunnenvervullen. Indepraktijk zaldezeoppervlakte echter
kleinerzijnomdat individuele bedrijfsomstandighedentotenige
beperking vandeuitwisseling kunnen leiden.Ookdeafstanden
tussendeuitruilerskunnenbinnenFlevoland eenbeperkingvormen.
Denauweverhoudingen bijdevruchtopvolging komendoorhet
mede inbeschouwing nemenvanhet tijdelijk grasland envande
tuinbouwteelten ineenander licht testaan. Indeplaatsvanhet
zeerhogepercentage aardappelen ensuikerbieten binnen alleen
het akkerbouwareaal komenaanmerkelijk lagereverhoudingen binnen
detotalevruchtwisselingsoppervlaktenaarvoren. IndeKoordoostpolder nemendeaardappelen nog 29Xvandevruchtwisselingsoppervlakte in.Binnenhet bouwland inenige zin ligt dit aandeel
op37%.

Tabel 3.5

Het aandeel van de gewassen (%) in de
vruchtwisselingsoppervlakte
*) per deelgebied
in 1988 en 1983

Gewassen

Granen
Aardappelen
Suikerbieten
Overige akkerbouw
Akkerbouwm. tuinbouw
Groenten
Bloembollen
Tijdelijkgrasland
Totaal
Aantalha

Noordoost Oostelijk Zuidelijk Flevoland
polder
Flevoland Flevolandl) totaal

16
29
20
5
8
8
4
11

26
24
22
9
8
4
7

34
14
11
25
4
2
12

100
36234

100
33239

100
21673

1988

1983

24
24
18
11
7
5
2
10

29
22
19
8
8
3
1
10

100
100
91146 91332

1)Inclusief deoppervlakte vandeDirectie Flevoland.
*)Hieronderwordt verstaan deoppervlakte cultuurgrond diejaarlijksmet eenandergewaswordt beteeld alsmedede oppervlakte
tijdelijk grasland.
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Tenbehoevevanhetbehoudvandepositievandeaardappelteelt isdeontwikkeling vanAM-resistente rassendieoverdegewenste eigenschappen beschikkenvangroot belang.Bij hetontbrekenhiervan zoudetotale oppervlakte aardappelenmet circa14%
dienen teworden ingekrompen. Inmiddels blijkenopgrote schaal
rassen tewordenontwikkeld diedevereiste resistentie hebben.
In 1988wascircaeenkwartvanhetpootgoed al AM-resistent.
Vrijwel degehele oppervlakte bestaatuitdoorhetmonopoliestelselbeheerste rassen.
Bijdeconsumptieaardappelen loopt deontwikkeling vande
AM-rassen achter,waardoornog slechtseenkleindeelvandeoppervlaktemetmoeheid-resistente rassen isbeteeld.
De sterkeontwikkeling vandeoppervlakte resistente rassen
doetvolgensdeskundigenvermoedendatophet eindevandenegentigerjaren involdoendemate overgeschakeld kanworden opdit
type aardappelen. Indienvoorhetgebied alsgeheel eenverhoudingvaneen-op-vier haalbaarzouzijn,dankunnencirca 23.000
haaardappelenwordengeteeld.Regelmatige grondontsmetting van
degehele oppervlakte zaldannietvereist zijn.Daarbij iser
welvanuit gegaandat circa 91.000havoordevruchtwisseling beschikbaaris.

3.3.2 Anderemaatregelen inverbandmet hetmilieu
Alsovergang naarhet stadiumwaaringeen integrale grondontsmetting meernodig zalzijn,worden reedsverfijndemethoden
toegepast omdeverspreiding vandeaaltjesophetperceelvast
te stellen.Debenodigde hoeveelheid ontsmettingsmiddel kanhierdoorbeterworden afgestemd opdebehoefte.Opbedrijfsniveau
zullendetelerseenaantalmaatregelen dienen tetreffenalsde
huidige chemischemiddelen nietmeer zijntoegestaan. Inde
plaatsvandegebruikelijkemethodevan loofdoden, zullenandere
methoden noodzakelijk zijn.Deoogstmethode zaltevens aangepast
dienen tewordenomdebeschadigingskansvanhetpootgoed teverkleinen.Tevenszalhet gewenst zijnomeenbewaarregiem inte
voerenwaarbijdetemperatuur onafhankelijkvande buitenlucht
kanworden bepaald.Dergelijkemaatregelen zijnvermoedelijknodig alsdehuidige chemischemiddelen bijde bewaring nietmeer
zijn toegestaan.
Alsgevolg vanhetjarenlang vertrouwd zijnmet de pootgoedteelt endeervaring diede leveranciers inhet gebied hiermee
hebben,verkeert Flevoland vermoedelijk ook indit opzicht ineen
gunstige positie.Hetveelvuldige gebruikvan aardappelbewaarplaatsen inFlevoland heeft erreedstoegeleid dat eenaantalop
de installatievanbewaar-enkoelinrichtingen gespecialiseerde
bedrijven indeprovinciewerkzaam is.Devestigingsplaats van
dergelijke bedrijven indenabijheid kanvoordetelerseenbelangrijkvoordeel zijn.
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3.3.3 Mogelijke ontwikkeling vandeoppervlakte aardappelen
De oppervlakte aardappelen isindeafgelopenjarenverder
toegenomen.Alsgevolgvandeuitbreiding vangrondendieworden
uitgegeven aannieuwe landbouwbedrijven neemt deoppervlaktenog
toe.Dezeuitbreiding komtvrijwelgeheeltengoedeaandeconsumptie aardappelen.Het areaalpootgoed bleef indeafgelopen 10
jaarvrijwel stabiel.Omstreeks 1977werd gedurende kortetijd
eencirca 15Xgrotereoppervlaktedanthansgeteeld.
Voordeverdere ontwikkeling isnaast hetgunstige saldo
voordeaardappelteelt vanbelang datopbasisvande landelijke
behoefteraming totna2000wordtverwacht,dat ervoorpootaardappelen eenvraaguitbreiding isdiede produktiviteitsontwikkeling zalovertreffen.Tenopzichtevandeproduktievan 1985zou
eenoppervlakteuitbreiding met circa 30%mogenwordenverwacht.
Deverwachting isdatdeaardappel inhetvoedingspatroon overde
gehelewereld nog eenbelangrijkeuitbreiding kanondergaan.De
bevolking kandanplaatselijk steedsmeer indeeigenvoedselproduktievoorzien.Daarvoor isnodigdat rassenbeschikbaarkomendie indebetreffende landenkunnenwordengeteeld envoldoen
aandebehoeftevandeplaatselijke consument.
Hetkwekenenvermeerderenvanpootgoed iseen activiteit
die totdusverreveelal inanderebedrijfsomstandighedendanhet
telenvanconsumptieaardappelen dient tegebeuren.Belangrijk is
daarbij dathetgebruikte pootgoed eengrote oogstzekerheid
biedt.Hetmoetdaaromvrijzijnvanziektendievooral inde
warme klimaten eendesastreuzeuitwerking kunnenhebbenopdeopbrengst.Nederland heeft zichontwikkeld tot eenvandegrootste
pootgoedexporteurs. Somswordendehieraangekochte aardappelen
indeproduktiegebieden nog vermeerderd.
Vangroot belang isdevoortkweekvanbestaande ennieuwe
variëteiten. Ondanksdeopkomstvandesnelle vermeerderingsmethodeviaweefselkweek endemogelijkheden tot beïnvloeding van
degenenstructuurvandeaardappel,zouervooralsnog vanuit kunnenwordengegaandatdeteeltvanpootaardappelen opdegebruikelijkewijzenoodzakelijk blijft.Enigebedreiging daarbij zou
er inkunnen bestaandat sommige vandeafnemende landenzich
niet zoudenhoudenaandeovereenkomsten terbescherming vanhet
kwekersrecht.
Gelet opdemogelijkevenredigevergroting vandevraag zou
deoppervlakte pootgoed inFlevoland circa 2000hagroterkunnen
zijn.Tendele zoudit gepaard dienentegaanmet eenvervanging
vanconsumptie-doorpootaardappelen.Ofdit gebeurt, isafhankelijkvaneenaantal specifieke omstandigheden. Opzware gronden
zijndemogelijkheden voorpootgoed beperkter zodat daardevoorkeuraanconsumptieaardappelen zalwordengegeven.
Vooruitbreiding vandepootgoedteelt verkeert Flevoland in
eenunieke situatiedoordat erjaarlijksgrondenwordenuitgegevenwaarop nooit aardappelen zijngeteeld, terwijl de inrichting
vanhet bedrijf nog aandeteeltbehoeftenkanworden aangepast.
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Bij elkaar zijnergunstige omstandigheden omtot eenuitbreiding
vandepootaardappelteelt overtekunnengaan,ondanks strengere
milieueisen.

3.4 Overige akkerbouwgewassen
3.4.1 Suikerbieten
Desuikerbietenvormeneenessentieelgewas indevruchtwisselingvandeakkerbouw.Ditgewasgeeft een lonende exploitatie,
past goed inde rotatiemet aardappelen engranen.Circa 1800
telersverbouwen bieten.Gemiddeld heeftmen 9habietenperbedrijf.
Nadeaardappelenhebbendesuikerbietenhethoogste saldo
vandebelangrijkste akkerbouwgewassen. Deoppervlaktevande
suikerbieten isjarenachtereen circa 17.000hageweest.Onder
invloed vandecontingentering isdeoppervlaktemet 4%verminderd indeperiode 1985-1988.
Geziendegeringerwordende behoefte aansuiker zallandelijkdeoppervlakte nogverderterug kunnen lopenmet circa16%.
Inabsolute zinzoudaardoordeoppervlakte teruggaanvan 17.000
tot circa 14.000ha.Bijeenstijgende produktiviteit mogelijk
nogmeer.Deteeltfrequentie zouverlaagd wordenvan 1op5naar
1op6.Evenalsbijdeaardappelteelt gaathethierbij omdeontwikkeling ophet landdat ingebruik isbijdehuidige boeren.
Gelet opdenognietuitgegeven gronden inZuidelijkFlevolandmagwordenverwacht datdeoppervlakte suikerbieten boven
het genoemde niveau zalkomen liggen.Akkerbouwers dieeenuitgegeven bedrijf indatgebied aanvaarden zullenveelal reedsbeschikken overeenbietencontingent ofopgrond vandehuidigeregeling eencontingent kunnenverkrijgen.Anderzijds zouhetproduktieaandeel vandetelers indeNoordoostpolder enOostelijk
Flevoland verlaagd kunnenworden, bijvoorbeeld alsdoordeverwachtedaling vande suikerbehoefteeenevenredige korting opde
contingenten zouworden doorgevoerd.
Hethandhavenvaneenoppervlaktevancirca 17.000hasuikerbieten, binnen eenverwacht landelijkareaalvancirca 100.000
haversterkt weliswaar decentrumfunctie,maargelet opdegeringere behoefte aanverwerkingscapaciteit wordt dekansopdevestigingvaneen suikerfabriek nietgroter.Verwacht magwordendat
debietenbuitendeprovincieverwerkt blijvenworden.Deaard
vanhet produkt endebehoefte omvoorde resterende fabrieken
eenzohoogmogelijke bezettingsgraad teverkrijgenwerken hierop
bevorderend.
3.4.2 Degranen
Indeakkerbouwsector zijndegranengeziendenoodzakelijke
vruchtwisseling vangroot belang. InFlevoland wordt gemiddeld
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21.000hagraangeteeld.Ruimtweederdehiervan iswintertarwe
endeoverige oppervlakte bestaatvrijwel geheeluit zomergerst.
Gemiddeld teeltmen 14hagraanperbedrijf.
Ondanksdetoegenomen oppervlakte cultuurgrond slinkt deoppervlakte graan.Circa tienjaargeledenwerd nog 30.000hagraan
geteeld.Devermindering isondermeereengevolg vandeuitgifte
vangrond aande landbouwbedrijven diemindergraanenveelmeer
hakvruchten telen,terwijl bijhet aanvankelijke grondgebruik
doordeDirectie Flevoland denadruk ligt opdiverse soortengranenenopzaden.
De rentabiliteit vandegraanteelt staat alsgevolg vanhet
marktgeoriënteerde beleid vandeEGonder zwaredruk.Vanuitde
landelijke optiekbezien zoudeoppervlakte graan belangrijk
kleinerkunnenworden, alsdeproduktiviteit verder blijft stijgen.Eenverdereverkleining vandeoppervlaktegraan inFlevoland isafhankelijkvandealternatieven diemenheeft alsvervanging indevruchtwisseling, maarookvandemogelijkheden om
graanvariëteiten tegaantelenwaarnaarwel eenvoldoendevraag
is. Zowordt de tarwevoordebroodbereiding engerstvoorde
vermoutingbeterbeloond dandievoorvoederdoeleinden. Hetzelfde
geldt voorde zaaizaadteelt.
Bijdeverbetering vandeteeltvangranen iswelvanbelang
datkanworden beschikt overdegoedevariëteiten voordebroodbereiding enmouterij.Tevens iseengoede bewerking vantelerspartijen eneenopslagmogelijkheid naarverscheidenheid inkwaliteit noodzakelijk. Indat opzicht zijnooksnellebemonsteringsmethodenvereist.
Voordegraanteelt voorvoederbestemmingen behoeft opgrond
vandeopbrengstverschillen met anderegebieden niet aandepositievandeteelt inFlevoland tewordengetwijfeld.Menheefter
dehoogste opbrengsten, terwijl opveel bedrijven deopslagvoorzieningen reeds zijngetroffen.Demogelijkheid vandetijdelijke
braaklegging kanbijdeverhoogde vergoeding van 1800guldenper
ha inbeperktemate inaanmerking komen.Vermoedelijk zaldit
maar eentijdelijke en incidentelemogelijkheid zijn,bijvoorbeeld opbedrijven dienaeenwlnteroverblijvend gewasgeenzomergraanmeerkunnentelen.
3.4.3 Overigemarktbare akkerbouwgewassen
Totdecategorie overige akkerbouwgewassen zijngerekend de
peulvruchten, dehandelsgewassen ende landbouwzaden. Decategorieomvat circa 7000ha;eenoppervlakte die zowelqua samenstelling alsqua omvang vanjaaropjaarvarieert.Aandediverse
soortenuien endeconservenpeulvruchten zalbijde groenteteelt
aandachtworden gegeven (zieparagraaf 4.2).Ookde teeltvan
voedergewassen alssnijmais, lucerne envoederbieten ishierniet
onderdeakkerbouwopgenomen, omdat devraag hiernaarvoornamelijkvanuit deveehouderij inhetzelfde gebied plaatsvindt.
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Deoppervlakte droog teoogstenpeulvruchten omvatte in1988
circa 3100ha.Inde loopderjaren isdeoppervlakte wisselend
ingrootte geweest.Onder invloedvandeEG-steunregeling ishet
areaal veldbonen sterktoegenomen.Eerderwerden ergeenveldbonengeteeld enwaseralevenmineengroteoppervlakte erwten.
Binnenhet assortiment vandeakkerbouwgewassen vormende
peulvruchten eenuitwijkmogelijkheidvoorgraansoorten alsgerst
enhaver.Deovergang naardezeteeltwordtvrijwel geheelbepaald doordesubsidiesomde invoervaneiwithoudendevoedermiddelentevervangen.Opzichzelf isdeteeltvandezegewassenen
met namevandeerwten riskant,vraagtveelwerkenkanniet zonder eenaanmerkelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen.
Deoppervlaktehandelsgewassen bedroeg in1988ruim3200ha.
Het grootste deel betreft koolzaad.Dekoolzaadteelt vervult
voornamelijk eenfunctie bijdeontginning vandenieuwe gronden.
Verder isereenbescheidenoppervlaktevlas.Deomvang vande
zogenaamde handelsgewassen issterkafgenomen.Debedrijven biedenechtervooralvoordeteeltvanvlasvoor zaaizaad uitstekendemogelijkheden.Ditgewaspast zeergoed indevruchtwisseling
opbedrijvenmetgranen.
Deoppervlakte landbouwzaden omvat circa 900ha;eenrelatiefkleineproduktgroep.Deoppervlaktedievoornamelijkuit
graszaad bestaat, iswisselend en isafhankelijkvandemogelijkheid tot hetafsluitenvanteeltcontracten. Op zichzelf kande
zaadteeltgoedemogelijkheden bieden.
Voor zowel peulvruchten, handelsgewassen en landbouwzaden
beschikt men inFlevoland overzeergoedeproduktiemogelijkheden.
Indehuidigeverhoudingen enmetgedurende langeretijd eenvrij
geringe landelijke produktie, isinFlevoland geen centrumvoor
deze teeltenvandegrond gekomen.Voorpeulvruchten,voorvlas
en zadenfungerencentra inhetZuidwestelijk enNoordelijkZeekleigebied.
Deoppervlaktevanderestgroepwordt danook inbelangrijke
mate bepaalddoordemarktordeningsregels vandeEG.Deoppervlakte vormt eenalternatief voordegranenmet het laagstesaldo. Zoalsbijdegranen zou-ookbijdeafweging tussendeteelt
van eenvandegewassenuitdezegroep-debraaklegging eenrol
kunnen spelen.Vanwegedebehoefte aangrond inhet kadervande
vruchtwisseling zaler incidenteel eengebruikvangemaakt kunnen
worden.

3.5 Deverwachte ontwikkeling vanhet bouwplan
Bijdebeoordeling vandeontwikkelingsmogelijkheden vande
akkerbouwop langeretermijn speelt deverdeling vandegrond
overdeproduktie-eenheden eenbelangrijke rol.Daarvan zalafhangen ofde bedrijven zichkunnentoeleggen opakkerbouw ofeen
vormvan intensievergrondgebruik dienentezoeken.
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Bijdeverdere ontwikkeling vandeakkerbouwsector dient
voorts rekening tewordengehoudenmet eenvergroting vandeoppervlakte diewordtuitgegeven aanakkerbouwers.Opgrond vanhet
geldende planomvatte hetnoguit tegevenareaal in1989circa
4000ha.Binnenhetgrondgebruikvandehuidige bedrijvenmag een
geleidelijke inkrimping vandeoppervlaktevande suikerbieten
wordenverwacht enzaldeoppervlaktepootaardappelen toekunnen
nemen.Overhetgeheelgenomen zaldeoppervlaktevandevruchtwisselingsgewassen nietveranderen zodat enige ruimtevoorandere
gewassendieniet ondermarktordeningen vallen, beschikbaar zal
komen.
Omdegedachte tebepalenovereenmogelijktoekomstig bouwplan zouvoorhetgrootstedeelvanhetgebied (Oostelijken
ZuidelijkFlevoland)kunnenwordenuitgegaanvandeverhoudingen
opdethansvoorkomende grootste bedrijven -metminstens 50hainOostelijkFlevoland.Opbedrijvenvandezeomvang zalmen
minder denoodzaaktot intensivering voelenenzijnerstabiele
verhoudingen inhetgrondgebruik.Vandevolgende in 1988voorkomende gewassenuitgaande zouvoorhetgehelegebied deverhouding
binnendeoppervlaktevoor "akkerbouwgewassen" kunnenzijn,danwelgeleidelijk aankomenop:
granen
28%
suikerbieten
25%vermindert tot20%
akkerbouwmatig geteelde tuinbouwgewassen
9%
overigemarktbare gewassen
7%toenemend tot14%
groenvoedergewassen
3%
aardappelen
26%

Tabel 3.6
Gewassen

De mogelijke verdeling van de oppervlakte over de akkerbouwgewassen (ha) per deelgebied omstreeks 2005
NOP

OF

ZF*)

Granen
5.700 8.100 3.100
Pootaardappelen
5.500 2.200
500
Consumptieaard.
5.000 6.400 2.800
Suikerbieten
6.300 5.800 2.000
Akkerb.-tuinb.***) 2.900 2.600 1.000
Voedergewassen
700
900
300
Ov.marktb.
2.100 4.000 1.500
Akkerbouwsector
28.200 30.000 11.200

Tot ZF**)Totaal
16.900 2.300
8.200
400
14.200 1.800
14.100 1.600
6.500
700
1.900
200
7.600 1.000
69.400 8.000

19.200
8.600
16.000
15.700
7.200
2.100
8.600
77.400

*)Degeraamde oppervlakte akkerbouwopbasisvanhet geldende
uitgifteplan; **)Degeraamde oppervlakte akkerbouw, indiende
thansvoor landbouw ingebruikzijndeoppervlakte bijdeDirectie
Flevoland wordt uitgegeven aan landbouwbedrijven enblijvend kan
worden benut;***)Diverse soortenuienenconserven erwten.
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Vanwege degekozencategorie bedrijven ligthet toekomstige
aandeelvoorgranenenaardappelen ietshogerdanhet huidigegebiedsgemiddelde vanOostelijkFlevoland (zietabel 3.5).
Vooraardappelen zalvanwegedeschaarste aangronduitgegaanwordenvandeoppervlakte diebeschikbaar isvoordevruchtwisselingsgewassen. Verwacht magwordendat ookgrond vanmelkveebedrijven envanbedrijvenmet éénjarige tuinbouwgewassen in
opengrondviagrondruilmet akkerbouwbedrijven beschikbaar is
voordeteeltvanaardappelen.Vandeze oppervlakte kancirca26%
worden beteeldmet poot-ofconsumptieaardappelen. Deverdeling
vandebeschikbare oppervlaktevooraardappelteelt wordt verondersteld plaatstevindenopbasisvaneenevenredige toeneming
vandethansaanwezige oppervlakte.
VoordeNoordoostpolder alsgeheelwordt detoekomstigeverhouding gebaseerd opdethansvoorkomende oppervlaktevandegewassen.Met dienverstande datdeoppervlakte suikerbietener
naarevenredigheid kleinerwordt.Dedaardoorvrijkomende oppervlaktewordt toegekend aandeoverigeakkerbouwgewassen. Hetvergrotingsproces zal indatgebied hetvooralsnog nietmogelijkmakendat eengroterdeelvandeoppervlakte ingenoemde oppervlakteklasse ingebruikkomt,waardoormeteenextensievergrondgebruikkanwordenvolstaan.Hetgebied blijft strevennaareen
uiterst intensief gebruikvandegrond.
Vanwegehetgebrekaanalternatievennaastdegebruikelijke
grote akkerbouwgewassen alsaardappelen ensuikerbietenmager
vanuitwordengegaandatdegranenopgrotere bedrijven hunpositiezullenbehouden.Voordeoverigeakkerbouwgewassen geldtdat
het opzichnietveeluitmaakt oferzomergranenworden geteeld,
ofandere,een laag saldogevende gewassen, ofdat eendeelvan
degrond braakblijftgedurende eenseizoen.Infeitevervult
deze oppervlakte eenreservefunctie.Hetgebruikkanvariabel
zijnenzalafhangenvandeprijsverhoudingen.
Aangezienhet onzeker iswelkdeelvandehuidige oppervlaktecultuurgrond alsnog eenbestemming landbouwkrijgt iserbij
wijzevanvariant opgenomenwelkeveranderingen inde oppervlakte
erverwachtmogenworden alsdehuidige oppervlakte bouwland in
Zuidelijk Flevoland beschikbaar komtvooruitgifte aanboeren.De
akkerbouwsector zoudancirca 8000hameerterbeschikking krijgen.
Invergelijking metdethansaanwezige oppervlakten zalde
oppervlaktevandegranen ensuikerbieten persaldokleiner
worden.Deoppervlakte aardappelen zal ietsgroterworden (zie
tabel 3.6 invergelijking met3.3).
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4. De tuinbouwsector

4.1 Inleiding
Detuinbouwheeft inhetalgemeen eengunstige ontwikkeling
laten zien indeafgelopenjaren.Zoweldeopengrondstuinbouw als
deglastuinbouw namen inomvang toe.

Tabel 4.1

De ontwikkeling van de productiecapaciteit
in de tuinbouw in Flevoland in de periode 1978-1988; 1978-100

Tuinbouwgewassen

1978

1985

1988

Aantal sbe
in 1988

Bloembollen
Boomkwekerij
Fruitteelt
Groenten akkerb.matig
Overige groenten opengrond
Glasgroenten
Glasbloemen
Potplanten

100
100
100
100
100
100
100
100

173
282
91
110
167
100
142
131

200
498
92
100
197
100
183
235

77.200
22.600
47.000
45.000
36.000
2.000
24.700
8.800

Overige tuinbouwprodukten
Totaal

.
100

.
133

.
151

6.700
270.000

Naast genoemde gewassen zijnernog andere tuinbouwactiviteitendiebijdragen totdeproduktieomvang, zoalsdewitloftrek
bollentrek endergelijke.
Devraagontwikkeling isvooralgunstig geweest voordewelvaartsgevoeligeprodukten indesierteeltsector envoordeteelt
vanversegroenten.Deafzet vanfruit daarentegenvertoonderegelmatig stagnaties.Tegenover eenverwachte stagnerendevraag
naardegewone land-entuinbouwprodukten staat eennogvoortdurend stijgende produktiviteit. Deproduktiecapaciteit kanderhalvegemakkelijk tegrootworden omaande lonendevraag naar
produkten tevoldoen.Ditgeldt inhet algemeen.
Voor specifieke produktendiedoorhunhoedanigheid ofdoor
het tijdstipvanverschijnen opdemarkt afwijkenvanhetgebruikelijke assortiment ismogelijkwel eenvraagvergroting teverwachten. Indenotaheroriëntatie landbouwproduktievandeNRLO
(DeVeer, 1987)zijneenaantal perspectiefvolle produktspecialisatiesopgenomen.Dit isgebeurd opgrondvandecomperatieve

43

voor-ennadelenvandeNederlandse produktieomstandigheden.Deze
zouden zichgoed lenenvoordeteeltvan:
krachtvoervervangende knol-enbolgewassen;
blad-enstengelprodukten;
opengrondsteelten voordeversemarkt.
Vanwegemilieu-overwegingen valt teverwachtendat inde
huidige produktiegebieden debeperking vandegrondontsmetting
behoefte doet ontstaan aannieuweteeltmogelijkheden. Belangrijke
delenvandeoppervlakten vooraardbeien, schorseneren, slaen
andijvie,spruitkool enpeen (Milieubeleidsplan 1989)worden
thansnog ontsmet.
Voordeverschillende produktgroepen zalwordennagegaan
welke ontwikkelingen erzich inFlevoland voorkunnendoen.Op
basisvandeze beschouwingen zaleenschattingworden gemaaktvan
deoppervlakte pergewassengroep.Eerst zalnog naderworden ingegaan opdepositievandeverschillende groepen.

4.2 De opengrondstuinbouw
Deopengrondstuinbouw omvat eenoppervlaktevancirca 15.000
ha. In 1989ging hetondermeeromdevolgende gewassen:
groenten akkerbouwmatig geteeld
6800ha
overigegroenten
4200
bloembollen
1500
fruitteelt
2100
boomkwekerij
350
veldbloemen
125
Vooreengroot deelgaathetomnogpasgestarteactiviteiten.Het areaalkandaardoor somssterkvariëren.Uitgegaan is
inhetnavolgendevandeoppervlaktevolgensde landbouwtelling
in 1988enzomogelijk aangevuldmet gegevensuit andere bronnen
over1989.
4.2.1 Groenten opengrond
Flevoland heeft zichontwikkeld tot eenbelangrijkproduktiegebied vanenkele soortengroenten.Circa eenzesdevande
landelijke oppervlakte erwten,boneneneenkwartvandewitlofwortelen komtvooropdebedrijven inFlevoland. Intotaalgaat
het omeenoppervlaktevancirca 11.000ha.
Degroenteteelt indeopengrond inFlevoland omvat naarproduktieomvang bezien circa4Zvande landelijke sector.Dit isgeziendeoppervlakteweinig omdat eenbelangrijkdeelvandehuidige produktie bestaat uit akkerbouwmatig geteelde tuinbouwgewassendieals "grondstof"dienenvoorde industriële conservering,
datwil zeggen inblikken, inpottenofdiepvriezen.Het betreft
voornamelijk conservenerwten en-bonen.Verderteeltmenveel
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peen (bos-,was-,enwinterpeen)zaai-,zilver-,enplantuienen
witlofwortelen.
Eengrootdeelvandeconservenproduktievindt opcontract
plaatsvooreldersgevestigde bedrijven.Devergoeding voorde
teelt isveelal afgestemd opdealternatieven diede akkerbouwer
voor zijngrondheeft.Op zichzelf ishetgeoogste produkt niet
hetduurste onderdeelvandeproduktiekostenvoordeverwerker.
Naast degrondstof vormenvooral dearbeid, energie en ingeval
vanopslag derenteeenbelangrijkkostenbestanddeel.Deteeltmogelijkheid inFlevoland vormtvoorde conservenfabrikanten een
verzekering vaneenmeergespreidverwerkingsseizoen. DeProduktenworden aanvullend verwerkt opdieuithet zuidenenvoordie
uit het noordenvanhet land.
Binnenhetassortiment groenten inFlevoland omvat hetdeel
voordeverseconsumptie slechtseenkleindeel (28%)vande
groentesector.Hetbelangrijksteprodukt hiervan iswitlof.Het
trekkenvandewortelsvindt slechtsopeenkleindeelvande
land-entuinbouwbedrijven plaats;op 28bedrijvenwordt circa
10Zvandetotaleproduktie getrokken.Deoppervlakte geteelde
wortels isde laatstejaren sterktoegenomen.Er iseentoenemendebelangstelling voordewitloftrek,ook ingrootschalige vorm.
Voorts isereengroeiende belangstelling voorde bloemkoolteelt;
vandecirca 100habloemkool in1989werd circa dehelftviade
veiling geleverdvoordeverseconsumptie, deanderehelftwerd
industrieel verwerkt.Opkleine schaalworden ookplantensoorten,
ondermeeraardbeien, geteeld tenbehoevevanandereproduktiegebieden.
Ondanksdehuidige zwakkebasismetveel contractteelt voor
eldersgevestigdeverwerkerszoumenkunnenzeggendatdegroenteteelt voordeversemarkt inbeginsel goedekansenheeft inhet
gebied.Hetmildeklimaat,degrondsoort endewatervoorziening
lenen zichvoordeteeltvangroenten.Vanbelang isvoortsdat
bij sommige groenten indehuidigeproduktiegebieden,buiten
Flevoland, grondontsmettingwordt toegepast.Debeperking hiervan
doet de behoeftegroeienaanversegrond die inFlevoland inruimematevoorhandenis.
Voordeteeltvanzaaiuien, eenbelangrijkbewaarprodukt,
zijndeomstandigheden gunstig.Detelersbeschikkenveelal over
eenopslagruimte omdeuien zonderkwaliteitsverlies tebewaren.
Afhankelijkvanhetkunnenafleverenvankwaliteitsuienmagwordenverwacht datdeuien inFlevoland eenbelangrijkprodukt zullenblijven.Technischzijndeuienopbrengsten opeenzeerhoog
niveaugekomen.Deopbrengstprijzenzijndanvaakdekeerzijde
vandeopbrengstontwikkeling.Eengroteuitbreiding vandeoppervlakte behoeftdaaromniet tewordenverwacht.
4.2.2 Bloembollen
De bedrijven inFlevoland telencirca 1500ha bloembollen.
Daarnaastwordt eenbelangrijke oppervlakte bollengeteeld door

45

bedrijvendiegevestigd zijnbuitendeprovincie; bijelkaarcirca500ha (vanderWal, 1989). Deoppervlakte tulpenengladiolen
vande bedrijven indeprovincie besloeg indeafgelopenjaren
circa 1200ha.Deoverige bollensoorten voornamelijk leliesen
irissenhebben eenoppervlaktevan300ha.Nadeprovincies
Noord-enZuid-Holland isFlevoland hetderde produktiegebied gewordenvoortulpen.Voor leliesen irissen isFlevoland zelfshet
tweedegebiednaNoord-Holland.Degladiolenteelt komtveelmeer
gespreid overhet landvoorenheeft geenduidelijk centrum.Van
de landelijkeoppervlaktevanelkvandegenoemde bloembollensoortenkomt 10-15Z inFlevoland voor.
Deoppervlakte bloembollen perbedrijf, 262bedrijven telen
inmiddelsbloembollen, isgemiddeld bijna 6ha.Met het aantal
telers isookdetotaleoppervlakte tulpenengladiolen sterkgestegen.Uit oogpunt vanteeltorganisatie gaat het omgrotegoed
ingerichte bedrijven.Elders inden landewordentulpen engladiolenveelal inkleinere eenhedengeteeld enverwerkt.
Deafzetmogelijkheden voordebloembollenproduktie zijnnaar
verwachting inhet algemeengunstig.Het areaal zoutot 2000,ondanksdeproduktiviteitstoeneming,tenopzichtevan 1985landelijknogmet circa 28%toekunnennemen.
Deverwachting isdatvooralmeertulpengeteeld kunnenworden.Enigeuitbreiding isookvoorzien bijdeoppervlakte gladiolen, leliesennarcissen.Eenbelangrijkdeelvandezegewassen
wordt opcontract geteeld opbedrijvenmetoverwegend akkerbouwgewassen.Dit type bollenteelt komt overeenmet dievanandere
gewassen opcontract.Deteeltvan leliesennarcissenkomtveel
mindervoordan inandere teeltgebieden opdezeeklei.
Deverwerking endeverhandeling vandebloembollen vinden
overwegend inanderegebieden (Noord-enZuid-Holland)plaats.Er
iswel eentoenemende lokale specialisatie vanbedrijven opdeze
activiteiten, onderanderevan bedrijven dieeerderelderswaren
gevestigd.
Teverwachten isdatdebloembollensector inFlevoland nog
verder zaltoenemen.Deuitbreiding inanderegebieden ondervindt
meerbeperkingendan inFlevoland. Debloembollenteelt zalalle
daarvoor geschikte grondengaan benutten.Voorbloembollen voor
deexportgeldt alsbelangrijke voorwaardedatdezeveelalvrij
vangrond dienen tewordenafgeleverd. Daardoor isdeteeltvan
demeeste bollensoorten beperkt tot zandgrond of lichtezavel
(DeVroomen, 1989). Verdereuitbreiding eldersvereist vaakkostbare ingrepen.Deuitvoering vandergelijkewerken ompercelen
alsnog geschikt temakenvoordebloembollenteelt ondervindt in
toenemendematenaast economische ookbeperkingenvanplanologische aard. Ditkandekansenvoordeverwerking enverhandeling
vanuit Flevoland begunstigen.
Deuitbreiding inFlevoland heeft totgevolg datnadelichteregronden ookzwaardere grondenvoordebloembollenteelt geschikt gemaakt worden.Onduidelijk isnog hoeveel grond geschikt
gemaakt kanworden.
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4.2.3 Fruitteelt
Vandetotale fruitteeltsector inNederland komt circaeen
tiendedeelvoor inFlevoland.Deoppervlakte beslaat circa 2100
ha.Het betreft overwegend appelenwaarvan 13ZvandeNederlandse
oppervlakte inFlevoland voorkomt enrelatiefweinig perendie4%
vanhet landelijk areaal innemen.
Met de landelijke teruggang vanhet fruit indezestigeren
zeventigerjaren isook inFlevoland deoppervlakte ietsverminderd. Deze inkrimping voltrokzichondanksdevestiging van
nieuwe bedrijven inZuidelijkFlevoland. IndeNoordoostpolder
werden oudeboomgaarden gerooid.Naast deoorspronkelijkecentra
indeNoordoostpolder zijn inde loopderjaren ookappelenaangeplant opoorspronkelijkvoorde landbouw ingerichte bedrijven.
Alsgevolg vandeherstructurering indeoudere fruitgebiedenis
het aandeelvanFlevoland inde landelijke produktie geleidelijk
toegenomen.De fruitteeltwordt inFlevoland vrijwel geheelbedrevenopgespecialiseerde bedrijven.Gemiddeld heeftmen 11ha
perbedrijf.Deomvang vandeeenheden fruit perbedrijf steekt
reedsgunstig afbijdeoppervlaktestructuur indeandere fruitgebieden.Bovendienwordt deoppervlakte fruit nogvergroot doordat fruitkwekersdenogbeschikbaregrond inplanten.Debedrijfsstructuur zaldaardoor inZuidelijkFlevoland nog aanmerkelijk
gunstigerworden.
Het aantal fruitkwekers handhaaft zichevenalsdeoppervlakteopeenvrijconstant niveau,ondanksdeuitgiftevannieuwe
bedrijven.

Tabel 4.2 Het aantal bedrijven met fruitteelt
ingedeeld naar
oppervlakte fruit per bedrijf in 1988
Deelgebieden

Aantal hafruit perbedrijf
tot
5ha

Noordoostpolder
OostelijkFlevoland
ZuidelijkFlevoland
Totaal 1988
Totaal 1983

5-7 7-10 10-15 15

14
4
2
20
19

17
22

10
7

35
48

18
11
6
85
82

aantalgemid./
e.m. bedr. bedr.

35
44
6

15
15
2

32
24

189
195

92
81
16

10,5
12,1
9,8

11,0
10,3

Opgrond vande landelijkeverwachting zouhet areaalvande
fruitteelt bijeenevenredigevermindering circa 42terug dienen
te lopen.Degunstige omstandigheden zoalsdeoppervlakte per
bedrijf,demoderne inrichting vandeaanplant ende specifieke
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inrichting vandegebouwenmakenhethoogst onwaarschijnlijkdat
eendergelijke inkrimping ookzalplaatsvinden.Debedrijvenin
Flevoland beschikkenveelal overeeneigenopslagruimte waarmee
menhet ontbrekenvannabije afzetmogelijkheden opkanvangen.
Omdat tegenover hetverdwijnenvanoudere aanplantingen envande
fruitteelt opbedrijvenmetmindervoorzieningen, deuitgiftevan
nieuwe bedrijven staat,behoeft nietgevreesd tewordendatde
positievanhet fruitteeltgebied binnende landelijke verhoudingenminder zalworden.Eerdermagwordenverwacht datdenieuwe
telersdepositieversterken.Bovendienvoorziet eenproject in
ZuidelijkFlevoland indeuitbreidingsmogelijkheden voorexpansieve fruitkwekersuitanderegebieden.
4.2.4 Deboomkwekerij
Deboomkwekerijsectoromvat inFlevoland eenoppervlakte van
350ha.Bijna 80Xvandeoppervlaktewordt beteeldmet vruchtbomenenvruchtboomonderstammen. Verderwordenvoornamelijk laanenparkboraengekweekt.Desierteeltsector isbeperkt van omvang.
Deteelt vanvruchtbomenenonderstammen voordefruitteelt
heeft indeafgelopenjareneensterke toeneming gekend.Debomen
enonderstammen zijnvoornamelijk bestemd voordeexport naar
verremarkten envoordevernieuwing vandeNederlandse fruitopstanden.Ondermeeralsgevolgvandenieuwe plantsystemenmet
eengrotedichtheid isereengroeiende behoefte aanvruchtbomen.
Deteelt inFlevolandmet zijngoedeomstandighedenmaakt hetmogelijkomkwaliteitsbomenteleveren.Vanhet landelijke areaal
wordt inmiddels circaeenkwart inFlevoland geteeld. Dit isdus
veelmeerdanhet aandeelvandeoppervlakte fruit datdaarin
produktieis.
Deverdere ontwikkeling vandeboomteelt houdt tennauwste
verband met deontwikkelingen vandefruitteelt.VoordeNederlandse fruitteelt dient daarbijuit tewordengegaanvaneen
vrijwel stabiele oppervlakte.Devernieuwing vanhet rassenbestand endeverdichting zijnnaast deexport,voordeontwikkelingen opde langere termijnvangroot belang.
Binnendeboomkwekerij neemt desierteelt een bescheiden
plaats in.Desiergewassen zijnsterkafhankelijkvandewelvaartsontwikkeling. Enigeuitbreiding vandeze sectormagwel
wordenverwacht.Landelijk zoudesectornogeengroeivancirca
23Xkunnen realiseren.Derelatief gunstige omstandigheden in
Flevoland endebeperkingen eldersmakenhetwaarschijnlijkdat
eentoenemend deelvandesierteeltproduktie inFlevoland plaats
zalvinden.Geziendegrondsoort zalhet hierbij kunnengaanom
specifieke produkten enomdeteelt incontainers.
4.2.5 Develdbloementeelt
Indeprovinciewordt eenaanzienlijke oppervlakte bloemen
geteeld voordedrogerij. Intotaalgaat hetomcirca 125ha.Dit
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iscirca 40Zvande landelijke produktie.Flevoland iseenvande
centragewordenvoordeverwerking enverhandeling vanditProdukt.
Opveelal beperkte schaaltelencirca 140bedrijvendiverse
soorten bloemen.Nadeplukwordendebloemen inplaatselijkebedrijvenverwerkt enverhandeld.Het iseenarbeidsintensief proceswaarbij seizoenmatig endeelsookpermanent eengroot aantal
personenwerkgelegenheid hebbengevonden.Voordeverdereuitbreidingvandeteelt zijngunstigevoorwaarden, terwijlervooralsnog weinig beperkingen zijn.

4.3 Deglastuinbouw
Degroente-ensierteelt onderglas zijnnogvanbeperkte
omvang inFlevoland.Deoppervlaktevandetotale glasopstanden
beslaat circa 62ha.Vrijwel degehele oppervlakte bestaatuit
siergewassen,waaronderveel rozen inNoordoostpolder enookeen
aanzienlijke oppervlakte potplanten.Degroenteteelt isvanondergeschikte betekenis.
Er zijntweeoudere concentraties:tewetendievandereeds
langergeledengevormde bedrijven rondMarknesse enLuttelgeest
indeNoordoostpoldermet intotaalcirca40haendie rondEns
met eenoppervlaktevan 12haglas.Het betreft glasbedrijvendie
hunontstaanvindenopdeeerdere vollegrondstuinbouwbedrijven
met eenkleineoppervlaktecultuurgrond.Onlangs isdeglastuinbouwgestartmet eenkern inAlmere.

Tabel 4.3 Het aantal bedrijven met glastuinbouw ingedeeld
oppervlakte glas per bedrijf in 1988
Deelgebieden

naar

Oppervl. glas per bedrijf invierkantemeter
tot.
5000

50007000

7000
10.000

10.000
e.m.

totaal
bedr.

Noordoostpolder
OostelijkFlevo land
ZuidelijkFlevo land

10
4
3

9
1
2

9

25

2

6

53
5
13

Totaal
Totaal 1983

17
17

12
7

11
6

31
25

71
55

Deoppervlakteglastuinbouwteelten opde 71merendeelsgespecialiseerde bedrijven isgemiddeld bijna 9000meterglasper
bedrijf.Dit isaanzienlijkmeerdanopandere bedrijven inNederland.Ruimdriekwart vandebedrijven heeftmeerdan 7500me-
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terglasperbedrijf,waaronder 58%metmeerdan 1haglasper
bedrijf.Landelijk isditpercentage slechts36%metmeerdan
1ha.Daarbij dient errekening meetewordengehouden dat in
Flevoland eendeelvandeglastuinbouwbedrijven nog inopbouwis.
Indeglastuinbouwcentra indeNoordoostpolder isdeoppervlaktestructuur sinds 1983vrijwel hetzelfde gebleven.Doorde
eerdereherschikkingen inhetglastuinbouwgebied indeomgeving
vanMarknesse-Luttelgeest wasdaaralcirca 80%vandeoppervlakteglasgeconcentreerd opbedrijvenmetmeerdan 1haglas.
Sinds 1987 isdeglastuinbouw inopkomst inZuidelijkFlevoland.DegemeenteAlmerevoert daartoe eenwervingsbeleid.Men
probeert ondermeertuindersuitdeoudeglastuinbouwgebieden te
interesserenvoordeprojectmatig opgezette vestigingsplaatsen
(VoskuilenenVanElk, 1990).Ookdegemeente Noordoostpolder
werft belangstellenden voortuinbouwvestiging.Men richt daartoe
beschikbaar gekomenakkerbouwbedrijven invoordeuitgifte. Inde
omgeving vanEns leentdebestaande oppervlakte enverkaveling
vandetuinbouwbedrijven zichvoorbenutting door glastuinbouw.
Geziendegeringe oppervlaktevandehuidige opengrondsgroottebedrijvenmag ereveneens nogeenuitbreiding vande oppervlakte
glaswordenverwacht.
Inbeidegebieden biedtmengrond tekoopaan inprojecten
dieveelgoedkoper isdan indeoudecentra,ookerfpacht van
grond ismogelijk.Degrondkostenvooreenvestigingsplaats, liggendaardoor belangrijk (circa 140.000guldenperha)lagerdan
indehuidige concentratiegebieden.
Ophet eerste project inÀlmere (42ha)hebben zichreeds20
tuindersgevestigd.Eenbelangrijkdeelhiervan isafkomstiguit
Sloten bijAmsterdam. Begin 1988 iseentweedeprojectmet een
capaciteit van 25bedrijvengestart.Deoppervlakte hiervan is50
ha. Overhetderde projectvan80ha isnoggeen beslissing genomen. Indiendedrie projecten zoudenwordenontwikkeld, betekent
dit eengeweldige toeneming vandetuinbouwproduktie.Geziende
gunstigevestigings-enafzetmogelijkhedenvoorde sierteelt en
degunstige ligging tenopzichtevandeafzetorganisatie-de
veiling teAalsmeer -heeft deglastuinbouweengoedekansopeen
versnelde ontwikkeling.

4.4 Detoekomstige omvangvandetuinbouw
Deproduktieomvang vandetuinbouwsector inFlevolandwordt
voornamelijk bepaald doordemarktontwikkelingen,doordegevolgenvanhetmilieubeleid endebehoefte aanherplaatsing van
bedrijven indetegenwoordige produktiegebieden. Rekening dient
ermee teworden gehoudendatvoordefruitteelt envoordeteelt
vangroentenonderglasgeenuitbreiding vande landelijkeoppervlaktewordtverwacht (Douwetal., 1987).
Opdebestaande tuinbouwbedrijven indeNoordoostpolderzal
eenuitbreiding met circa50haglasmogenwordenverwacht.De
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verplaatsing vanbedrijven enteelten zaleengunstige invloed
hebbenopdeontwikkeling vandesectoren inFlevoland. Vanbelang is inditverband de inrichting vaneen glastuinbouwcentrum
teAlmere,waaropnogcirca 125haglasgeplaatst kanworden.
Voorde fruitteelt zijnmogelijkhedenvoorzien inhet kadervan
deprojectvestiging inZuidelijkFlevoland vancirca 700ha;een
deelvandegrond isdaartoe reedsuitgegeven.
Vanwege deafstand totdeveiling voorgroenten inverhouding totdievanbloemen envanwegedehogekostenvoornieuwvestiging wordt ervanuitgegaan dat binnendeglassectorvooral
debloemen-enpotplantenteelt vande uitbreidingsmogelijkheden
zullenprofiteren. IndeNoordoostpolder hebbendebedrijveneen
gunstige ligging tenopzichtevandegroente enfruitveiling KZY.
Vermoedelijkwordt indekomendejarendeafstand totdeveiling
vanminderbetekenisdoordat Produkten opdebedrijvengereedgemaakt,gekeurd enbewaard zullengaanwordenenniet eerst opde
veiling aangevoerd dienen teworden.
Indeopengrondssector kanopbasisvan oppervlakteontwikkelingvancategorieënvan bedrijvenwordengeschat inwelkemate
deze gewassen belangstelling, zullenkunnenondervinden.Onduidelijkdaarbij isnog inhoeverredeproduktie zichgaatconcentrerenopeenbeperkt aantalgespecialiseerde bedrijven ofdateen
aanzienlijk aantal bedrijven tuinbouwmet akkerbouw blijft combineren.Debehoefte aanontwikkelingsmogelijkheden spitst zich
toe opdehuidige akkerbouwbedrijven wieroppervlakte teklein
is.De teeltvan intensieve gewassen alsgroenten, bloembollen,
sierplanten,vruchtbomen enveldbloemen leent zichvooralvoorde
bedrijvenmet 20-50ha.Het aandeelvandezegewassen zalbepalend gaanwordenvoordeoverlevingskansen vandebedrijven in
deze grootteklasse.Opbedrijvengroterdan50hazullendegewoneakkerbouwgewassen wordengeteeld,terwijlbeneden 20havermoedelijkmeer specialiteiten zullenworden aangetroffen.Daarbij
moet ondermeergedachtwordenaande fruitteelt.De fruitteelt

Tabel 4.4

De mogelijke
ontwikkeling
van de oppervlakte
in ha per deelgebied
omstreeks
2005

Gewassen

Groentenopen
Bloembollen
Boomkwekerij
Fruit
Glastuinbouw
Totaal

NOP

grond

OF

ZF

tuinbouw

Flevoiland
2005

1988

2500
1400
200
1000
100

1600
500
200
1000

800
120
50
700
130

4900
2000
450
2700
240

4200
1500
350
2100
65

5200

3300

1800

10280

8215
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zaltoekunnennemen inhetproject teZeewolde,waarnog 600ha
fruit kanwordenaangeplant.Verderkanwordengedacht aande
teeltvangroenten enbloembollen.
Bijderamingvandeontwikkeling wordt ervanuit dathet
aanwezigeareaaltuinbouwgewassen opbedrijvengroterdan50ha
gelijk zalblijven enverderdatdeverhoudingen die indeNoordoostpolder inhethuidige oppervlaktetrajectvan 20-50havoorkomenook ingeheelFlevoland zullengaangelden.Dithoudt in:7%
vandeoppervlaktetebetelenmetgroenten,3Zmet bloembollen en
1Zmet boomkwekerij.BuitendeNoordoostpolder gaat omeentotale
oppervlaktevan 17.800ha inOostelijk en4400ha inZuidelijk
Flevoland.Dethansvoorkomende oppervlakte indeNoordoostpolder
wordt bovendiengehandhaafd.Globaal geeft dit naast deakkerbouwmatig geteeldegroenten eenuitbreiding vande oppervlakte
anderegroenten opengrondvan600ha.Debestaande oppervlakte
bloembollenwordt circa500hagroter.Degroeivandeoverige
sectoren bedraagt:circa 600ha fruitteelt, 100haboomteelt.
Daarnaast ligteenoppervlaktetotcirca 190haglastuinbouwin
het verschiet.
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5. De veehouderijsector

5.1 Inleiding
Deveehouderij iszowelbinnendeprovinciealsbinnende
landelijkeverhoudingenvangeringebetekenis.Hetbetreftvoornamelijkmelkveehouderij.Deproduktieomvang inFlevoland isin
deafgelopenjarenniet ingrijpend veranderd (zietabel 5.1). Het
grasland endevoedergewassen zijningenoemde tabeltotdebetreffende categorieën gerekend.Intotaal betreftdit34000sbe,
die zijntoegerekend aanmelkveeenaanoverig rundveeenschapen.

Tabel 5.1 De ontwikkeling van de produktiecapaciteit
in de veehouderij in de periode 1978-1988 (1978-100)
Categorie

1978

100
100
100
100

Melkveehouderij
Overig rundvee/schapen
Varkens
Pluimvee
Totaal incl.voedergewassen

1985

100

1988

112
88
117
175
111

109

Aantalsbe
in1988
113.900
10.500
5.300
3.300

104
150
115
225

133.000

Devragendieindithoofdstukaandeordekomen,zullen
gaanoverdematewaarindemelkveestapel zalveranderen onder
invloedvandebeperktere afzetmogelijkhedenenoverdeontwikkelingvandevleesproduktie.Verderdientteworden bezienofer
eenuitbreidingvandeintensieveveehouderij isteverwachten
onder invloedvandeproblemendiemenindehuidige gebiedenmet
veel intensieveveehouderij ondervindt doordebeperktemestafzetmogelijkheden.

5.2 Dehuidige veehouderij
5.2.1 Demelkveesector
BinnendeNederlandsemelkveehouderij nemendebedrijvenin
Flevoland slechtseenkleinaandeel in,met1,5%vandeproduktiecapaciteit.Derundveestapel omvat circa 60.000 stuksenis
voornamelijkgerichtopdemelkveehouderij.
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Naast grote eenheden treftmen,ondanksdesterkeverminderingvanhet aantal eenhedenmelkvee,nog steedseen belangrijk
aantal bedrijvenmetkleinere enmiddelgrotemelkveestapels aan.
Zoheeft 15%vandebedrijvenminderdan30koeien.Dekoeienop
deze bedrijvendievoornamelijk indeNoordoostpolder voorkomen
vormenveelal eenonderdeelvangemengde bedrijven.Een belangrijkdeelvandemelkveestapel komt indeNoordoostpolder danook
voor opdebedrijvenmet eenkleinere enmiddelgrotemelkveestapel.De structuurvandemelkveehouderij komt indit gebied vrijwelovereenmetdie inderestvanhet land. Indebeideandere
gebieden zijndemelkveestapels belangrijkgroter.Opeendeel
vandepasuitgegeven bedrijven isdeveestapel nog inopbouw,
zoals blijkt uit tabel5.2.

Tabel 5.2 Het aantal bedrijven met melkkoeien ingedeeld
aantal per bedrijf in 1988 en 1983
Deelgebied

naar

Aantal koeienperbedrijf
tot 30 30-5050-70 70-100 100e.m. tot.

Noordoostpolder
OostelijkFlevoland
ZuidelijkFlevoland

59
3
1

88
9

63
3
5

23
27
40

8
29
46

241
72
92

Totaal
Totaal 1983

63
67

97
91

71
72

90
76

83
113

405
419

Alsgevolgvande reeds ingevoerde quotering zijnde bedrijven inFlevoland niet aaneen inkrimping ontkomen. Sindsdeinvoering vandesuperheffing in1984moest demelkveehouderij in
Flevoland inkrimpen met 17%.Dit iswatminderdan landelijk.Het
aantal hoofdberoepsbedrijvenmet eenofmeerkoeiennamafvan
433tot405 in 1988.Ditondanksdeuitgiftevannieuwe bedrijven
inZuidelijk Flevoland.
Voordeverdere ontwikkeling vandemelkveesector ishetvan
belang dathetmerendeelvanhetmelkvee reedswordt gehouden in
grote eenheden.Gemiddeld heeftmen 70koeienperbedrijf,hetgeenaanmerkelijkmeer isdan inanderegebieden.Debedrijven
hebbeneenzeerhoogproduktieniveauenhebbendooreengenomen per
bedrijf enperhectare eenomvangrijk contingent.Demelkveehouderij isniet alleenvanbelangvoordeproduktievanmelk,maar
ookde fokveeafzet draagt bijtothet inkomen.
Slechtseenkleindeelvandemelkveesector bevindt zichnog
opbedrijvenmet kleine eenheden.Het zalmedevandevoortzetting vandeze bedrijven afhangen envandewijzevan eventuele
beëindiging inhoeverredemelkveehouderij dezelfde omvang zal
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behouden.Decontingenten opdekleinere bedrijvenvormen bijhet
huidige quoteringsbeleid demogelijkevergrotingsruimte opde
grotere bedrijven.Alsgevolg ondermeervandedoorgevoerdekortingenopdecontingenten endoordestijgendemelkproduktieper
koeontstaat opdegrotere bedrijven eenzekere overcapaciteit.
Bij hetverwervenvanvrijkomende produktierechten terbestrijdingvanonderanderedeovercapaciteit speeltmeedatdecontingenten totvoorkortmet grondgebruiksrechten moestenworden
verkregen. Ineengebiedmet alleenpacht enerfpacht vande
grondwasdit eenbelangrijke beperking.
Sindsapril 1989 ishetmogelijkomcontingenten losvande
grond tehuren.Degrond kandan ingebruikblijvenbijdeoorspronkelijke gebruiker.Met nameopdegemengde bedrijven,waarop
degrond eenfunctieheeft indevruchtwisseling met akkerbouwen
tuinbouwgewassen zalmogelijkeenvoorkeurwordengegeven aanhet
verhurenvandequota.Het thansnog resterende deelvandecontingenten opdekleinere bedrijven isvermoedelijk niettoereikend omaandeverwachte vraag opdegrotere bedrijven tevoldoen.Voorhet oppeilhoudenvandemelkveesector zijnderhalve
contingenten vaneldersnodig.Bijhetverwerven hiervanhebben
demelkveehouders inFlevoland weleengoede positie (zieonder
meerDeHoopetal., 1989).Het saldovandeopbrengsten ende
variabele kostenuitgedrukt permelkkoe, lag inde afgelopenjarenbelangrijk hogerdan indeandere produktiegebieden. Demelkveehouderij isereveneens concurrerend met anderevormenvan
grondgebruik.Hetgemiddeld saldoperhacultuurgrond wasopde
akkerbouwbedrijven circa400gulden lagerdanopdemelkveebedrijven.Flevoland isdanookeenpotentieel importgebied van
melkquota.Dedaargevestigde veehouderskopen inandere gebieden
grondmetmelkquotum. Demelkproduktie ophet oorspronkelijke
bedrijfwordtweeropgevoerd enopdeopafstand verworvengrond
weidtmenondermeerjongvee.Anderzijdsmagwordenverwacht dat
de schaarste aangrond voorakkerbouwentuinbouwgewassen op
bepaalde bedrijven leidt tothetverhuren ofoverdragenvanhet
melkquotum.
Opgrond vandegunstigeproduktieomstandigheden zoudanook
mogenwordenverwacht datdemelkveesector inFlevoland ongeveer
ophetzelfde niveauzalkunnenblijvenalshet thansaanwezige.
5.2.2 Rundvlees enschapen
Deomvang vandeze sector isinFlevoland beperkt, zowelqua
aantal dieren alsquaaantal bedrijvendatdezedierenheeft.De
rundveemesterij isoverwegend geconcentreerd; in1988waren er35
bedrijvenmetmeerdan50mestrunderen.Dezebedrijven hadden80%
vanhetmestvee.Het betreft niet allegespecialiseerde bedrijven,maarookopbedrijvenmet akkerbouwkomtmestveevoor.
Hetopzettenvanmoderne grootschalige produktie-eenheden in
genoemde produktierichtingenvereist eengroot kapitaal en isvol
risico's zowelvantechnische alsvanmarktkundige aard.Hetbe-
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perkenvande risico'svereist denodige ervaring enhetzich
hierop toeleggenvandebedrijfshoofden.Debereidheid ommetdezeproduktierichtingen testarten lijkt inhetgebied nogniet
sterk aanwezig;men isvoornamelijk ingesteld opde plantaardige
produktie.Voordetalrijkepachtersvandebedrijfsgebouwen
speelt bovendienmeedat zijvooreendergelijke ontwikkeling
vooreigen rekening de stallingmoeten aanbrengen enveelal ook
deaanwezige gebouwen ineigendom zullenmoeten overnemen.Voor
denieuwvestiging vangespecialiseerde rundveemesterijbedrijven
is inhetuitgiftebeleidgeenplaats ingeruimd. Ditheeft onder
meer tot gevolgdatergeen zogenaamde centrumactiviteiten tot
ontwikkeling kunnenkomen.
Deschapenhouderij iseveneensvanbeperkteomvang envertoontweinig toeneming.Ongeveerdertig bedrijven hebbeneen
schapenstapel vanmeerdan50stuks.Het isniet teverwachten
dathet aantal bedrijvendat zichopdegenoemde diersoorten zal
gaan toeleggen, sterkzaltoenemen.Ondanksdehuidige steunmaatregelenvoordeschapenhouderij breidt deze sector zichniet
uit.Een stimulans zouevenwelnaverloopvantijdkunnenworden
verwacht indienerzicheenschapenslachterij inhetgebied zou
gaanvestigen.
5.2.3 Intensieve veehouderij
Devarkens-enkippenstapel isindeprovincie erg beperkt
gebleven.Aandesterkegroeivandeze sector inNederland inde
voorbijejarenheeft Flevoland niet bijgedragen. Zoweldevarkenshouderij alsdepluimveehouderij vindenoverwegend plaatsop
bedrijven indeNoordoostpolder.Enkele bedrijven hebben zichop
dezeproduktierichtingengespecialiseerd. Daarnaast zijnernog
enkele tientallen bedrijvendieeenhedenmest-enfokvarkensvan
geringe omvang combinerenmet overwegend akkerbouw of,waaropdezevormvanveehouderij eenonderdeelvormtvanhet gemengdebedrijf.Nochhetaantaldieren,nochhet aantal bedrijven onderging indevoorbijejareneengroteverandering.
Overdetoekomstmogelijkhedenvande intensieve veehouderij
dient teworden opgemerkt datdeze inFlevoland sindsde invoeringvande Interimwet in1984envandemestwetgeving, inbeginsel,aanmerkelijk beterzijngeworden.Hetafzettenvandemest
vormt ergeenprobleem; er iszelfseengeldelijke waardering
voor teverwachten, terwijl inconcentratiegebieden demestafzet
aanmerkelijke kostenmet zichmeekanbrengen.
Ondanksdereedsgeldende beperkingenenondanksdegunstiger situatie tenaanzienvandeziektedruk, ishet aantaldieren
inFlevoland nauwelijks toegenomen.
Hoewel deuitbreiding vandeeenhedengeen problemen ondervindt vanwegedemestafzet, zijnervoordegenendie zichopde
intensieveveehouderijwillen toeleggen aanmerkelijkedrempels te
overwinnen.Nadelig isonderanderedatmenvrijvervandehuidigegespecialiseerde toeleverings-,dienstverlenings-,afzet-en
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verwerkingsorganisaties isgevestigd. Zowordt een aanzienlijk
deelvandebiggenenmestvarkensnaarbuitendeprovincieafgevoerd (Zimmermann, 1989).Veelal zaldit bijdehuidige schaal
vandeproduktie gepaard gaanmet eenhoger kostenniveau.
De rentabiliteit vande intensieveveehouderij isinhetalgemeen sterkwisselend. Zeerongunstige resultatenmet zelfsnegatieve arbeidsinkomens perafgeleverd dierwordenveelal enkele
jarennadiengecompenseerd, zodat overeenaantaljarenbezien
bijeengoede bedrijfsvoeringeenpositieve inkomensbijdrage
wordt verkregen.Hetarbeidsinkomenperfokzeug bedroeg indeperiode 1981/82-1988/89 gemiddeld 322guldenperjaar.Permestvarkenwerdgemiddeld opjaarbasiseenarbeidsinkomenvan40gulden
verkregen.
Deontwikkeling vandevoerprijzenenvleesprijzenzijnop
deze resultatenvangrote invloed.Detechnische resultatenvan
devarkenshouderij vertonen buitendeconcentratiegebieden een
grotere spreiding dandaarbinnen.Dit zoumogelijk eenvande
verklaring kunnenzijnvoormindergunstige bedrijfsresultatenin
deniet-concentratiegebieden (VandeRiet, 1990). Ingebiedenmet
veelvarkenskandeafzetvanmest naverloopvantijd eenbelangrijke kostenfactorgaanvormen.Bij fabrieksmatige verwerking
belopen dekostenvoordrijfmestcirca 30-35guldenperton (Van
Bruchem enTamminga, 1989). Daarentegen speelt inFlevoland bij
deovergang opde intensieveveehouderijsectoreenroldatveel
bedrijfshoofdenvooral opdekleinere bedrijven pachter zijnvan
hungebouwen.Het isdaardoornietmogelijk omzoals inandere
gebiedenvanuit debestaandegebouwensituatie de intensieveveehouderijtakteontwikkelen.Bijhetopzettenvanomvangrijke eenheden inde intensieveveehouderijsector,dientmenniet alleen
degebouwenvooreigen rekening teplaatsen,maar zullenveelal
tevensdegepachte gebouwendieveelal nietgeschikt zijnvoorde
veehouderij ineigendommoetenwordenovergenomen.Deaspirantveehoudermoetdaneenextra beroepdoenopfinancieringsmiddelen.Verder speelt eenroldatveelvandejongerebedrijfshoofdennietvertrouwd zijnmet deveehouderij.Hunbelangstelling is
opgrond vandegevolgde opleiding vooral uitgegaannaarde
plantaardige produktie.Zijkennendemogelijkheden enderisico'svande intensieveveehouderij derhalvemindergoed.Dit remt
deversterking vande inkomensbasisvandebedrijvendievoorakkerbouw eentegeringe omvang hebben.
Zelfsalzoudenergeleidelijk aanvoordeaanwezigebedrijfshoof
dennogbeteremogelijkhedenkomen omeenvarkens-en
kippenstapel optezettenvanwegedeafzetmogelijkhedenvoormest
opdeeigengrond,danbehoeft niettewordenverwacht datdit
eendoorslaggevende redenzalwordenommet eendergelijkeproduktie tebeginnen.Voordebelangstellenden ontbreekt immers
vooralsnog deondersteuning vanuitdetoelevering enverwerkingsbedrijven, zoals indeconcentratiegebieden gebruikelijkis.
Evenmin isdeplaatselijke voorlichting en informatievoorziening
hierop ingesteld.Deze sectorenzoudenechterwel een belangrijke
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impulskunnenondergaan als ineenbeperkte periode eenaantal
ondernemers uitdeconcentratiegebieden hunbedrijven zoudenkunnenverplaatsen naarFlevoland enereencentrumvandezeactiviteitentot ontwikkeling zouden brengen.Hetuitgiftebeleidvan
pacht-enerfpachtbedrijven isechterniet ingesteld opdeze
mogelijkheid.

5.3 Detoekomstige omvang vandeveehouderij
Tenaanzienvandemelkveehouderij mag ervanuitwordengegaandat indekomendejaren,medegelet ophet beleid,deoppervlakte grasland debasiszalblijvenvoordeomvang vandezesector.Daarnaast zullenookgroenvoedergewassen zoalssnijmaiswordengebruikt.Vaneenbeperking vande rundveehouderij onderinvloed vandebeperking vandeveedichtheid opdrie grootvee-eenhedenperha zalmen inFlevoland geen last ondervinden, tenzij
deze grenszeerstriktwordt gesteld.Dusalsper individueelbedrijf,ongeachtdeafzetmogelijkhedenvoormest indeomgeving,
deveestapel zoumoetenvoldoenaangenoemd criterium. Doormiddelvanafzetcontracten zalmen inFlevoland evenwel gemakkelijk
demest opnaburige bedrijven afkunnen zetten.Deafzet vanmest
vormt ergeenenkelprobleem, ookalheeftmen bedrijvenmetmeer
danhet genoemde aantaldierenperha.
Alsgevolgvanhet quoteringsstelsel wordt de ontwikkeling
vandemelkveestapel beheerst doorstarreverhoudingen perbedrijf.Uitbreiding vandemelkproduktiegaatgepaard met aanzienlijkekosten.Quotumdient gelijkmet degrond tewordenverworven.Het isvoortsniet teverwachten datdeoppervlaktegrasland, in 1988circa 13.000ha, indekomendejarenveelverandering zalondergaan.Alsgevolg vandebehoefte aangrond voorintensieve produktierichtingen isereensterke stimulans omgraslandtijdelijkomtezetten inbouwland.Tegenoverhetverminderenvangrasland bijontmengingvanbedrijven indeNoordoostpolder,staat deuitgiftevannieuwe bedrijven inZuidelijkFlevoland.Hetaantalnieuwe bedrijven isechter beperkt doordeaard
vanhetgebied. Inhet oostelijkdeelvanZuidelijkFlevoland is
hetvoormelkveehouderij bestemdeGanzengouwgebied reedsuitgegeven.Daarnaastworden inmiddelseldersookweidebedrijven uitgegeven.Vermoedelijkgaat hetvoordeeerstkomende jarenomnog40
à50weidebedrijvenmet circa 2000ha intotaal.VoorhetplangebiedvanAlmere isgeenuitgiftevanmelkveebedrijven bekend.
Tussendedeelgebieden kanwel enigeverschuiving optreden;
demelkquota vankleinere bedrijven diewordenontmengd ofdie
worden beëindigd kunnenovergaannaargrotere bedrijven.Mogelijk
datde quotaverschuivenvandeNoordoostpolder naardebedrijven
indeandere deelgebieden.
Devleesveesector dienuoverwegend voorkomt indeNoordoostpolder zoubijdevermindering vandemelkveehouderij enige
uitbreiding kunnen ondergaan.Opgemengde en akkerbouwbedrijven
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zouderundveemesterij opbasisvansnijmaisenigeuitbreiding
kunnenondergaan. Indebeide anderedeelgebieden zaldezevorm
vanveehouderijmedevanwege dereedsgunstigebedrijfsstructuur
weinig toegaannemen.Dekansenvoordeversterking vandeintensieveveehouderij zijneveneenshetgrootst indeNoordoostpolder;daarkomt de intensieve veehouderij thansvoorenis
behoefte aaneen inkomensaanvulling.Ondanksde redelijkeafzetverwachtingenvoorvarkensvlees enderelatief gunstige produktiemogelijknedenbehoeft opbasisvandehuidige omstandigheden
geengrote aanwas tewordenverwacht.Globaal komt het beeld er
neerdatdeveehouderijsectorongeveergelijkblijftmet enige
verschuiving tussendegebieden.
Devarkensstapel zouechterdooreen voorwaardenscheppend
beleid eenbelangrijkeuitbreiding kunnenondergaan. Indiende
huidige oppervlaktevandeakkerbouwgewassen indeNoordoostpolder alsbasisvoordeafzetvanvarkensmest zoudienen,dan
zoubijdetoekomstig intevoeren bemestingsniveaumaximaal
70kgP2Û5/hadeuitbreidingsruimte voordevarkensstapel kunnen
worden bepaald.Globaal genomenkanopdeonderscheiden oppervlakte eenuitbreiding plaatsvinden vancirca 213.000mestvarkens
ofvan circa 84.000fokvarkens.Dit zoukunnen resulteren ineen
toeneming vandeproduktieomvangmet circa30.000sbevoormestvarkens respectievelijk 80.000sbe ingevalvanfokzeugenhouderij.Bijeengemiddelde produktie perarbeidskracht van 170sbe,
zoalsopgrotere bedrijvenvoorkomt (VanDijkenVanVliet,
1988), zoudit eenextrawerkgelegenheid gevenvan 175ofwelvan
475personen.

Tabel 5.3

De produktieomvang (in sbe) van de veehouderij per
sector omstreeks 2005 (exclusief
groenvoedergewassen

Sectoren
Grasland
Melkvee
Mestrundvee
Schapen
Intensieveveehoudei rij
Totaal

NOP

OF

10.800
30.000
3.000
1.300
8.000*)
53.100

8.900
21.500
1.200
2.000
2.000

35.600

ZF

Totaal

11.400
39.500
500
51.400

31.100
91.000
4.700
3.300
10.000

140.100

*) Teverhogenmet 30.000sbe ingevalvanmestvarkenshouderijen
met 80.000 sbe ingevalvanfokvarkenshouderij.
Hetmeestwaarschijnlijke isvooralsnog datdeveehouderijsectoropeen ietshogerniveaudanthanszalkomen. Indeschatting vandeomvang vandesector intabel 5.3 isde oppervlakte
groenvoedergewassen (snijmais enlucerne)niet opgenomen.Bij
eenzelfde omvang hiervan als in1988zoudeveehouderij toekunnennemenvan 133.000tot intotaal +147.000sbe.
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6. Andere nieuwe activiteiten

6.1 Inleiding
De inkomensbasisvande land-entuinbouwkannaastde
eigenlijke produktie ookuit andere inkomenselementenbestaan.Zo
kanmen inaansluiting opdeproduktiewaarde toevoegen doorde
Produkten inhet eigen bedrijf teverwerken engereed temaken
voor afzet opbijvoorbeeld deconsumentenmarkt. Detoevoeging levertnietalleeneenbeterebenuttingvandeeigenarbeidop,
maargeeft ookdemogelijkheid omopspecifieke deelmarktende
eigenafzet teverzekeren.Menheeft daarbij ookhet overzicht
overdekwaliteitsontwikkeling vandeprodukten nodig. Indit
verband zalniet alleenaandacht wordenbesteed aande bewerking
enverwerking vandeprodukten,maarookaandemilieuvriendelijke landbouw.

6.2 Bewerking vanprodukten
Alsgevolgvandemechanisatie opde bedrijven ishetgebruikelijkgeworden datdemeeste akkerbouwprodukten kort nade
oogstwordenafgeleverd.Veelalwordendeprodukten losgestort
enonbewerkt geleverd aandehandel.Alleenvoorgeclassificeerde
produkten alspootaardappelen iseenbewerking nodig.Evenalsvan
dit produkt kanvandeveelal alsbulkprodukten beschouwdeprodukten eenmeerwaardewordenverkregen, indienna bewaring ookde
sortering enverpakking ophet bedrijf plaatsvindt. Dit biedtde
mogelijkheid omdearbeid ophet bedrijf betertebenutten.Het
vereist echterdatdetelers zichterdege oriënteren opdebehoeftenvandemarkt.Verderdienen zijtebeschikken overde
voorzieningen omdeprodukten tebewerken.Vervolgens zoudenzij
ookhuneigenprodukt collectiefmoetengaanpropageren.Dezemogelijkheden zijnnog sterkeraanwezig bijdeteelt van tuinbouwprodukten.Hierbij kanmendenkenaanhet trekkenvanwitlofwortelenenvanbolbloemen,maarookaanhetverpakkenvandeproduktenvoordeafzet bijvoorbeeld viadeveiling.Voorhet gaan
uitoefenen vandezeactiviteiten beschikkendebedrijven in
Flevoland veelal overeen relatief goedeuitrusting.Men beschikt
opveel bedrijven overbewaarmogelijknedenvoorprodukten enmen
heeftdooreengenomenvrijgroteeenhedenpergewasofvariëteit.

6.3 Milieu-vriendelijke landbouw
Binnende land-entuinbouwproduktiekanonderscheid worden
gemaakt naardewijzewaaropgrond-enhulpstoffenwordenge-
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bruiktomhetgroeiprocesvanplant endiertebeïnvloeden. Ingrepen indeontwikkeling worden somsgeheel ofzoveelmogelijk
achterwege gelatenengekozenwordt somsvoor specifiekemaatregelenomaantesluitenbijevenwicht bevorderende biologische
processen.
Deontwikkeling inde richtingvanmindergebruikvankunstmest engewasbeschermingsmiddelen issinds 1973 inFlevoland bevorderd doorde inrichting vaneen500hagrootakkerbouwbedrijf
vandetoenmalige Rijksdienst voorde IJsselmeerpolders.Bijde
ontginning vandegronden enexploitatievandit bedrijf zijn
geenchemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.Opeendeel
(115ha)vandeze oppervlakte isgeenkunstmest aandegewassen
gegeven.De behoefte aankalienfosfaatwasoverigens inde
eerstejarenvandeexploitatie indezenieuwegronden beschikbaar.Verderwerdvoorzien instikstofdoorhettelenvanvlinderbloemigegewassen.Het zogenaamde spuitvrijebedrijf leverde
voorts inzicht indeontwikkeling vandeonkruidpopulatie.Vanwegedeziekterisico's isnaenigejarendeaardappelteelt belangrijkbeperkt en isovergegaan opeentamelijkextensief bouwplan
(zie:Ervaringenmet spuitvrije akkerbouwopbedrijfN 27,Flevobericht 272).In1984-1985 is200havandeze spuitvrije gronden
uitgegeven aanparticuliere ondernemers enaande stichtingen
voorhetEcologischenvoorhetBiologisch-Dynamisch Grondbeheer.
Debeschikbaarheid van relatiefjonge landbouwgronden werkt
stimulerend ophet overgaanopnatuurvriendelijke landbouwsystemen. Indatverband kannogwordenvermeld dat indeNoordoostpolderalenigejarenproevenwordengedaanmet diversevormen
vangeïntegreerde landbouw. Deproeven zijngestart doordeorganisatie totOntwikkeling vanBedrijfssystemen (OBS)teNagele.De
gunstige ervaringenmet het geïntegreerde landbouwsysteem,waarbij zoweinig mogelijk ingrepenwordengedaan inhetproduktieproces,hebbenondermeeralsleidraad gediendvoorde landbouwbeoefening zoalsomschreven indeStructuurnota Landbouw.
InFlevoland zijnopbedrijven diversevormenvannatuurvriendelijke landbouw tot ontwikkeling gekomen.Er iseengroeiende belangstelling voorhet ecologischtelenvanProdukten.De
telershiervanverplichten zichtot het achterwege latenvandiverse bewerkingen.ZijvoerenhetECO-Kenmerkenzijn aangesloten
bijdeNederlandse Vereniging voordeEcologische Landbouw. In
1989pasten 29bedrijvendebiologisch-dynamische produktiewijze
toe.Kenmerkend voordeze landbouwmethode ishet denkenenhandelenvanuit ecologische samenhangen.Doortewerken indelevensritmenvandenatuurwordendegroeiprocessen indebodemenin
degewassen actief ondersteund (Flevo BD). Deze bedrijven zijn
aangesloten bijdeNederlandseVereniging totbevordering der
Biologisch/dynamische landbouwmethode. ZijvoerendemerkenDemeterenBiodyn.Deoppervlakte vandeze bedrijven isruim600ha.
Bijnadehelft hiervan ligt indeomgeving vanLelystad datals
centrumvandezeproduktiewijze fungeert.Hetmerendeel vangenoemde bedrijvenheeft zichtoegelegd opdeteelt vantuinbouwge-
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wassen.Verspreid overdeprovincie komen ookakkerbouw- enveehouderijbedrijvenvoordie biologisch-dynamisch geteelde Produktenopdemarkt brengen.Deontwikkeling vande biologisch-dynamische landbouw inFlevoland heeft een sterke stimulans ondervondendoordeuitgiftevangemeentelijke gronden indeomgeving van
Lelystad.Tenbehoevevandekleinschalige land-entuinbouw
heeft degemeente gronden inerfpacht uitgegeven. InAlmerewordenplannen ontwikkeld vooreenmogelijkgebiedmet eenoppervlaktevancirca 420ha.
Vandelandelijke oppervlaktevandealternatieve landbouw
komt inmiddelscirca ruimeenachtstevoor inFlevoland. Invergelijkingmet de landelijke bedrijven zijndie inFlevoland aanmerkelijkgroter inoppervlakte (DeKleijnetal., 1990).
Deafzet vande zogenaamde alternatieve Produktenvindt
steedsmeerzijnwegviadegangbare afzetkanalen.Deafzet-en
verwerkingscoöperaties dietotvoorkort alleendegewoneProduktenontvingen zijn inmiddelsovergegaan omookde alternatieve
Produkten teverhandelen.De invoering vaneenkwaliteitsmerkbevordert deparallelle verhandeling enverwerking vanondermeer
melkenakkerbouwprodukten alsaardappelen engraan.Groenten
wordenvoordeversmarkt geteeld enhebbenveelal eigenhandelskanalen.
Deverwachting isdat eentoenemend aantal consumenten,vanwege hunkritische houdingmet betrekking totdeproduktiewijze
bereid zal zijneenhogere prijstebetalenvoorproduktenmet
eenherkenbare kwaliteit.Voorhet telenhiervan zitFlevoland in
eengoedeuitgangssituatie.Het ismogelijknogversegrondenin
omvangrijke complexen uit tegeven zodat ermogelijkheden zijnom
dekwaliteit vandeprodukten tewaarborgen.Tevens ishet beter
daneldersmogelijk omconflictenmet deomgeving overdegewenstekwaliteitsmaatregelen tebeperken.
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7. De ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven

7.1 Inleiding
Deontwikkeling vande land-entuinbouwendebetekenis
daarvanvoorde inkomensvorming indetoelevering enverwerking
wordt niet alleen bepaald doordemarktvooruitzichtenendeProduktievoorwaarden.Ookdeaard endeontwikkeling vande bedrijvenzijnmede bepalend voordeuiteindelijke produktie.Ofeen
produktierichting kansrijk zalzijn indetoekomst hangt afvan
debedrijfssituatieenvande initiatievenvandeafzonderlijke
ondernemers.Bijdeproduktieontwikkelinggaat het omdelevenskrachtvandebetreffende bedrijven enomdeeenhedenwaarinde
produktie plaatsvindt. Indatverband ishetgewenst omnaderin
tegaanopdeaardvandebedrijven enopdeveranderingendaarbinnen.Daarbij dient rekening tewordengehoudenmetdeveranderingen inhetuitgiftebeleid vandeoverheid. Ingevalvan
vrijkomenvaneenbedrijf,wordt afhankelijkvande oppervlakte
bepaald opwelkewijzeuitgifte zalplaatsvinden.Alsregelvindt
alleennoguitgifte ineigendomplaats,waarbij deverwerver
veelal ookdeaanwezige gebouwen ineigendomdient overtenemen.
Dekleinevrijkomende bedrijvenwordenverkocht.Hierdoor zijnde
mogelijkheden voordebedrijfsvergrotingvantekleine bedrijven
beperkt geworden.
Indithoofdstuk zalnaderworden ingegaanopdeproblematiekvandekleinere bedrijven.Daarbij zalondermeerworden
aangegeven inwelkemate eroplossingen beschikbaar dienen tekomen.Aangezienhet intensiverenvanhet grondgebruikvrijwelniet
meermogelijk isdoorhetmilieubeleid, komtdevraag aandeorde
welkeffectdeuitgiftevanextragrondenkanhebbenopdevergrotingsmogelijkheden.Geziende intensiteit endeaardvande
bedrijven spitst devergrotingsproblematiekzichvooral toeopde
Noordoostpolder. Ter inleidingwordt nog eenbeeld gegevenvande
recentevergroting indit gebied.
Debeschouwingen zullen inhoofdzaakgebaseerd gericht zijn
opdehoofdberoepsbedrijven. Zezijnvoornamelijk gebaseerd op
bestaande gegevensenreedsaanwezige inzichten.
Voordeontwikkelingsmogelijkhedenvandedeelgebieden gaat
hetvooral omdecontinuïteitsbehoefte vandedaargevestigde
bedrijven.Tot slot zaleen schatting wordengemaakt vanhet
aantal bedrijven omstreeks2005.

7.2 De recentevergroting indeNoordoostpolder
Deverminderingstendentie heeftdeafgelopenjarenvrijforsevormenaangenomen. Indeperiode 1983-1987 bedroeg het aantal
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bedrijfshoofdenwaarvan het bedrijf volgensdevergelijking van
de registratienummers nietwerdvoortgezet 191.Hierbij speeltde
invoering vandebeperking vandecontinuatie totde 65-jarige
leeftijd vandepachtereenrol.Deonevenwichtige leeftijdsopbouwvandebedrijfshoofden,metvelendietussen 1975en 1985dè
vijfenzestigjarige leeftijd bereiktenwashiervandeoorzaak.
Voorhenzijnandere boerenentuinders indeplaatsgekomen.
Alsgevolgvanhetgewijzigd toewijzingsbeleid isinde
Noordoostpolder indeafgelopenjarenhetaantalkleinere bedrijven reedsbelangrijkterug gebracht.Bovendien heeft daardooreen
deelvanderesterende bedrijvendeproduktieomvang vergroot.
Devermindering vandekleine bedrijvenhadvooral betrekking opdebedrijvenmetminderdan 150sbe (zietabel7.1).

Tabel 7.1 Het aantal hoofdberoepsbedrij ven per sbe-klasse
Noordoostpolder in de periode 1971-1988
Bedrijfsomvang insbe
minderdan70
70-110
110-150
150-190
190-250
250-350
350-500
500enmeer
Totaalhoofdberoepsbedrijven
Aantal nevenberoepsbedrijven

In de

1971

1978

1983

1988

75
239
396
387
387
181
53
9

62
139
240
291
358
296
133
65

44
103
169
272
384
300
159
86

34
43
153
252
362
327
160
120

1.727
73

1.584
61

1.517
45

1.451
35

Uit demutatiesvandebedrijven indeNoordoostpolder sinds
1975 isnagegaandoorwelkeverdelingenhetaantal bedrijvenverminderde.Bijhetverminderingsproces waren indeperiode
1975-1987 235bedrijven betrokken.Ophet totaalvan 1648wasdit
duscirca 15X.Ingenoemdeperiodewijzigdevan ruim 1.036bedrijvendebedrijfsleiding.Bijdezeovergangwerd ruimeenvijfdenietvoortgezet,maarwerd overgenomen dooreenander.Debedrijvendiewerdenopgeheven hadden inhet beginvandezeventigerjarennoghoofdzakelijk akkerbouw (119), eendeel had eengemengde produktie (38).Maarook31tuinbouwbedrijven en 16melkveebedrijvenwerdenbeëindigd. Het overgrote deelvandebedrijvenhad eenoppervlaktevan 10-25ha,49waren evenwel groterdan
25haen46warenkleinerdan 10ha.
InOostelijkFlevoland issinds 1977ruimeenderdevande
bedrijven inanderehandenovergegaan.Eendeelvandeovergedragenerfpachtbedrijvenwerd dooranderendankinderen overgenomen.
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Daarentegenwerdenallevrijkomende pachtbedrijven bijdegeneratiewisseling dooréénvandekinderenvoortgezet.

7.3 Decontinuïteitsbehoefte vandebedrijven
Debehoefte aanvoortzetting vaneenbedrijfwordtvooral
bepaald doorde leeftijdvanhetbedrijfshoofd endoordeaanwezigheid vaneenopvolger indienheteenouderbedrijfshoofdbetreft.Daarnaast speelt debedrijfsomvang eenrolbijdevoortzettingsmogelijkheden.
InFlevoland zijndebedrijfshoofdenopde land-entuinbouwbedrijven belangrijkjongerdandie inNederland alsgeheel.
In 1988was 62Svanhenjongerdan50jaar,waaronder eenaanzienlijk aantaldatjongerwasdan35jaar.Weinig bedrijfshoofdenzijn 65jaarofouder (zietabel 7.3).Vermoedelijk hangtdit
met de sindskort geldendepachtregels samen.Vanaf 1985kaneen
bedrijfshoofdgeenberoepmeerdoenoppachtvoortzetting nahet
bereikenvande 65-jarige leeftijd.
Debedrijfshoofdenopdefruitbedrijvenzijnveelal ouder
dandieopdeandere bedrijven.Daarentegen treftmenbijde
bedrijvenmet tuinbouw inopengrond meerjongerebedrijfshoofden
aan.

Tabel 7.2 Het aantal hoofdberoepsbedrij ven (%) Ingedeeld naar
bedrijf stype en naar de leeftijd van de boer of tuinder in 1988
Bedrijfstype

Jonger40-50 50-60 60-65 65jaar
Totaal
dan40
e.o.
X

Akkerbouwbedr.
Rundveebedr.
Int.veeh.bedr.
Tuinb.opengr.
Fruitteelt
Glastuinbedr.
Gemengde bedr.

33
32
62
47
20
36
35

27
32
14
28
29
35
27

24
20
10
14
30
24
22

10
9
5
6
15
5
10

Alle bedrijven

33

28

23

10

6
7

aantal

6

100 1.540
100
342
100
21
100
162
100
197
100
55
100
210

6

100

10
5
6

2.542

*)InclusiefdebedrijvenvandeDirectie Flevoland.

Incombinatie metdebedrijfsomvang blijkt datdeouderebedrijfshoofden zoalsgebruikelijkmeeropdekleinere bedrijven
voorkomen.Toch isertegendeverwachting in,ineenmoderngebied opdekleinere bedrijven eveneens eenaantaljonge bedrijfs-
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hoofden.Onduidelijk isdanookinhoeverredebestaansmogelijkhedenworden weergegeven doordeopheteerstegezicht gering
lijkendebedrijfsomvang.Hetisnietuitgeslotendatdeproduktiesamenstellingeenhoogwaardigere isdangemiddeld.Eveneensis
hetmogelijkdatjongere bedrijfshoofdeneennevenfunctievervullen.

Tabel 7.3

Procentuele verdeling van de
hoofdberoepsbedrijven
naar bedrijfsomvang en naar leeftijd
van het bedrij fshoofd in 1988

Leeftijdsklasse

Bedrijfsomvang
tot150
sbe

Jongerdan35jaar
35-50jaar
50-60jaar
60-65jaar
65jaarenouder
Totaal
Aantal

150-250

250sbe
enmeer

totaal

2
4
2
2
2

8
17
8
4
2

8
23
12
4
2

18
44
22
10
6

12
296

39
997

49
1.249

100
2 .542

Tabel 7.4 Het aantal hoofdberoepsbedrijven
per bedrij fstype en
het aantal van 50 jaar en ouder zonder opvolger in
1988
Bedrijfstype

Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Overigeveehouderijbedrijven
Fruitbedrijven
Glasbedrijven
Overige tuinbouwbedrijven
Gemengde bedrijven
Totaal

Aantal bedrijvenin1988
1.540
312
33
197
55
162
210
2.542

Aantal ouderen
zonderopvolger
198
24
8
48
4
14
10
318

Opbasisvandeopvolgingspercentages voordeverschillende
bedrijfscategorieënkaneenschatting wordengemaaktvanhetaantalbedrijvendatindekomendejarenzalwordenbeëindigd ofaan
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eenvreemde kanwordenovergedragenwegenshet ontbrekenvaneen
opvolger.Uitgegaanwordt daarbij vandeverdeling vandebedrijvennaartype.Voordebedrijvenmet eenbedrijfsnoofdvan50
jaarenouderwordt gelet opdeaanwezigheid vaneenopvolger.In
1988warener318oudere bedrijfshoofdendiegeenopvolger hadden.Van allebedrijfshoofden isdit 13%.Opfruitteeltbedrijven
endiemet overwegend akkerbouw zijndeminstebedrijfsopvolgers.
Tochzijner invergelijking metde landelijkeverhoudingen in
Flevolandweinig bedrijven zonderopvolger.Dit iseengevolg van
degunstige bedrijfsstructuur (Spierings enWolsink, 1986).
Opbasisvandezegegevensenbijdeveronderstelling over
degemiddelde bedrijfsvoorzettingvanouderenvangemiddeld circa
8jaar,kanwordenverwacht datjaarlijks circa 40bedrijvenzullenworden beëindigd ofwordenovergedragen aananderendaneigen
kinderen.Hetverminderingstempo, vangemiddeld 1,5X perjaar,
ligtvoorde fruittelerswat hogerenvoordeveehouderijbedrijvenwat lager.Bijakkerbouwers komthet verminderingspercentage
overeenmet hetgenoemde gemiddelde. Invergelijking metde
voorafgaande jaren,toenergemiddeld 45bedrijvenwerden beëindigd,danweiwerdenovergedragen aanvreemden, zullenervermoedelijkwatminder bedrijven beschikbaar komen.Onduidelijk is
hierbij inhoeverre overgenomen bedrijven zullenwordenvoortgezet alsnevenbedrijf.
Indienervanuitwordt gegaandatdevermindering indeperiode opdezelfde voet doorgaat,waarbij ergeen rekeningwordt
gehoudenmet deuitgifte vannieuwe bedrijven, terwijl geenoverneming doorvreemdenplaatsvindt, dan loopthet aantal bedrijven
in 17jaar terug tot circa 1882bedrijven.Vooral hetaantal
fruitteelt- enoverigeveehouderijbedrijvenkansterkteruglopen.

Tabel 7.5 Raming van het aantal bedrijven
afgezien van nievuvestiging
Bedrijfstype
Akkerbouwbedrijven
Rundveebedrijven
Overigeveehouderijbedrijven
Glastuinbouwbedrijven
Fruitteeltbedrijven
Overige tuinbouw
Gemengde bedrijven
Totaal

in de periode tot 2005

1988

1996

2005

540
312
33
56
200
177
210

1.342
288
25
51
169
152
200

1.128
260
17
46
111
130
190

2.528

2.227

1.882
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Degemiddelde oppervlaktevandebedrijven zal inhetgunstigstegevalkunnentoenemenvan32hatot 42ha.Voordebelangrijkste grondgebonden bedrijfstypezoalsdiemet akkerbouwen
diemetmelkveehouderij gaatdegemiddelde oppervlaktevancirca
36naar49respectievelijk 44ha.Voordeandere typen speeltde
ontwikkeling vanhetaantalbedrijven eenmindergrote rolvoor
debedrijfsomvang; bovendien gaanerdaarvan relatiefweinigbedrijvenweg.
Deverandering inbedrijfsoppervlakte isbelangrijkgroter
dandie ineenperiodevangelijke lengte eerderplaatsvond. Omdat devergelijking voordegeheleprovincie nietmogelijkis,
kanbijwijzevan illustratie,alleendeverandering indeNoordoostpolderworden bezien.Van 1971-1988namdegemiddelde oppervlakte indeNoordoostpolder toevan 22tot 26ha.

7.4 Vooruitzichten opbedrijfsvergroting blijvengering
Op basisvande leeftijd vanhet bedrijfshoofd endeaanwezigheid vaneenbedrijfsopvolgerkanwordengeraamd hoegroothet
aantal bedrijven indeverschillende gebieden zalzijn. Inde
Noordoostpolder ishet overgrote deelvandeboerenentuinders
jonger dan50jaar;slechts 28Z is50jaarofouder. InOostelijkFlevoland zijnaanmerkelijkmeerbedrijfshoofden50jaarof
ouder.Hetaandeel (55X)komt overeenmet dat inhetgehele land.
Het aantal oudere bedrijfshoofden inZuidelijkFlevoland ligtop
37X.
Het gering aantaloudere bedrijfshoofden incombinatiemet
eenhoog opvolgingspercentage leidt tot eengeringe vermindering
vanhet aantalbedrijven indeNoordoostpolder. Indeeerstkomendejaren loopthet aantal bedrijvenmet circa 1,5X perjaarterug. InOostelijkFlevoland isdeverwachtevermindering wegens
het ontbrekenvaneenopvolger ietsgroter.Welgaat hethierbij
veelal omgrotere bedrijvendan indeNoordoostpolder.Voorde
akkerbouwbedrijven zijn indeNoordoostpolder de vooruitzichten
opoppervlaktevergroting danookuiterst beperkt.Uit de leeftijdsopbouwendeaanwezigheid vanopvolgerskanworden opgemaakt
dat indeNoordoostpolder indekomendejarennog eenaanzienlijk
aantal kleine akkerbouwbedrijven zalblijven. Inelkvandeoppervlakteklassen van 20-30haendievan30-50ha zullen inde
Noordoostpolder nog circa 250bedrijven zijn.Gemiddeld heeftmen
omstreeks 1996circa 32haperakkerbouwbedrijf.Zoals isgebleken zijnernauwelijks nogmogelijkheden omhet grondgebruik in
deakkerbouwsector verderte intensiveren, terwijl erweldebehoefte isaanaanvullende inkomendoorhetwegvallenvandegranenals inkomensbron endoorhet beperkenvandebietenproduktie.
Op langere termijn biedt deoppervlaktevergroting evenminvoldoendemogelijkheden.Degemiddelde oppervlakte kan slechts
weinig toenemen ookalzoudevermindering vanhet aantal bedrij-

68

ven zichopdehuidigevoetvoortzetten.Eengroot aantalvande
bedrijven zaldusanderewegendienenoptegaan.
Inverband metdebehoefte aanbedrijfsvergroting kande
vraag aandeordekomenofdeextrauitgifte vangronden inZuidelijkFlevoland eenoplossing kanbiedenaandevergrotingsbehoeftevandeakkerbouwbedrijven indeNoordoostpolder. Indiende
nog nietvoor landbouw bestemdeoppervlakte inZuidelijkFlevoland eenblijvende bestemming landbouw zoukrijgen envoorbedrijfsvergroting vooruitsluitend bedrijven indeNoordoostpolder
zoukunnenworden benut,zoudit leiden toteenaanmerkelijke oppervlaktevergroting. Deoppervlakte bouwland beschikbaarvoorde
thansgevestigde akkerbouwbedrijven indeNoordoostpolder zoudan
met circa8.000hatoenementot ruim30.000ha.Voorderuim675
akkerbouwbedrijven dieeromstreeks 1996zullen zijn,geeftdit
eenoppervlaktetoeneming vangemiddeld 32tot 44ha.
Deverwachtevermindering vanhetaantal akkerbouwbedrijven
inOostelijkFlevoland zaltot ongeveereenzelfde resultaat leiden;degemiddelde oppervlakte kanbinnenhetgebied zelftoenemenvan 44hatot 49ha.
Bijgenoemde raming isuitgegaanvandemeest gunstige omstandigheid', allebedrijven zonderopvolgerkomen beschikbaar
voorvergroting vananderebedrijven.Het isechtermogelijkdat
devoortzetting vandebedrijvenplaatsgaatvindendooreenzoon
dieniet hethoofdberoep van land-oftuinbouwerheeft.Vooralop
dekleinere bedrijvenvormt deoverneming vaneenbedrijf een
zware lastdiemenzalproberenoptevangendooreldersofop
eenanderemaniereenaanvullend inkomenteverwerven.
Bij devoortzetting enovernemingvandebedrijven inFlevoland komendebedrijfshoofdenenhunopvolgersgeleidelijk aanin
eenovereenkomstige positiealsdieophetoude land.Alsgevolg
vandeverandering inhetuitgiftebeleid heeftmen intoenemende
mate temakenmet definanciering vandebedrijfsovernemingop
basisvanerfpacht eneigendomvangrond enofgebouwen.
In 1987kwamop39%vandebedrijven eenofanderevormvan
erfpacht enofeigendomvanonroerend goedvoor.Nog slechts53%

Tabel 7.6

De eigendom-pachtverhoudingen

Rechtsvorm bedrijf

Eigendom enerfpacht
Pacht
Overige combinaties
Totaal

in Flevoland

Aantal
Aantal ha
bedrijven

654
1.595

236
2.585

in 1987

Gemiddeld
perbedrijf

55
29
47

36.124
46.681
16.592
99.397

38
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vandetotale oppervlakte grondwordt gepacht, terwijl 18%In
eigendomvandegebruiker isen29%inerfpacht isverkregen.
Deverhoudingenmet nog 47%pachtgrond wijken nog sterkaf
vandie indeandere akkerbouwgebieden.
Doordeteruggelopen rentabiliteit indeakkerbouwkanhet
overnemingsprobleem eveneensgaan spelenopdemiddelgrote bedrijvenwaarop onvoldoende inkomengevormd kanwordenvoorhet
bedrijfshoofd endemeewerkende opvolger.Dit zouhetgevaar inhoudendatdebedrijfsontwikkeling stagneert doordat eronvoldoendemiddelen beschikbaar komenvoordenoodzakelijke investeringen.Daarbijdient tewordenopgemerkt datdegrotere akkerbouwbedrijven, gemiddeld circa 50ha, indeafgelopenjarennog
inaanzienlijke mategeïnvesteerd hebben;gemiddeld wasdit circa
1.000 guldenperha (Overgaauw, 1989).Voordekleinere akkerbouwbedrijven zalditveelmoeilijker zijngeweest.
Demogelijkheid vaneennevenberoep komt inFlevoland tot
dusverreveelmindervoordan inanderegebieden. In 1988waren
er intotaal slechts 76bedrijfshoofdendiede landbouw alsnevenberoepuitoefenden.Dit betrofvoor eenbelangrijkdeel rustende boeren entuindersenookloonbedrijven.Bij laatstgenoemde
categorie gaathetveelal ombedrijvenmet eenaanzienlijke omvang.
Verwachtmagwordendatdebelangstelling voorde combinatie
vanakkerbouwmet eennevenberoep indekomendejarenverderzal
toenemen.Het isdaarbij devraag ofeen intensieve bedrijfsvoering zoalsdiethansvoorkomt, tecombineren ismet hetuitoefenenvaneenberoep buiten het bedrijf.Hetgevaar isaanwezigdat
jongeren alsgevolg vangenoemde beperkingen overgaan opeenextensief bouwplanmetveelmarktordeningsgewassen. De risico'svan
een intensief bedrijfkunnentegroot zijn inverhouding tothet
eigenvermogen.
Anderemogelijkheden opdeakkerbouwbedrijven zijnhetbeginnenmet de intensieveveehouderij.Zoals reedsaangegevenvereistdit eenbelangrijke omschakeling vanhet bedrijf eneenmentaleomschakeling vanveelbedrijfshoofden.Indeomgevingvereist dit eenbelangrijke uitbreiding vandedienstverlening.

7.5 Regionale ontwikkeling
Eerder isaangegeven inwelkematedeproduktieomvang van
deverschillende sectoren inFlevoland zalkunnentoenemen.Als
gevolg vandevergroting vandeoppervlakte op landbouwbedrijven
eneenverwachteuitbreiding vanvooraldetuinbouwsector zoude
produktiecapaciteit vanFlevoland belangrijkkunnen toenemenen
circa 922.000sbekunnen bedragen.Dit isbijna 20%meerdande
huidige omvang. Degroeikomtdanookvooral totuiting inhet
Zuidelijkdeel.IndeNoordoostpolder zijndegrenzenvande
groei alaardig benaderd; indiverse sectorenzoalsdeakkerbouw
zaleenteruggang vandeproduktiewordenverwacht.Uitgaandevan
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eengeleidelijke verandering vandeproduktiekanwordenaangegevenwelkegevolgen hieruitvoortvloeien voordeomvang vandebedrijven.
Voorde ramingen inZuidelijkFlevoland vooromstreeks 2005
isuitgegaanvande in1989nogvoorgenomenuitgifte van80landbouwbedrijven, circa 15fruitbedrijvenendevestiging van65
glastuinbouwbedrijven. Het aantal bedrijven zoudaardoor tot430
toekunnennemen.Ditaantal bedrijvenkanomstreeks 1995alwordenbereikt.Deproduktieomvang zoudancirca 195.000 sbekunnen
bedragen;gemiddeld 450sbeperbedrijf.
Opdeoppervlakte (8000ha)diemogelijkalsnog tot cultuurgrond kanworden bestemd isplaatsvoorcirca 160bedrijven.Afgerond zalhet aantal bedrijven daardooropcirca 600komen.Het
aantal bedrijven indeanderedeelgebieden isgeschat opbasis
vande leeftijdsopbouw ende opvolgingssituatie.

Tabel 7.7

Schatting van de produktlecapaciteit
(sbe) omstreeks
2005 en van de gemiddelde produktieomvang per bedrijf
in de deelgebieden
NOP

Aantalsbe:
In 1988totaal

415.000

OF

242.000

ZF*) Totaal

120.000

778.000

Verwachting per
sector in2005:
akkerbouw
tuinbouw
veehouderij

190.000
155.000
53.000

165 .000
73 .000
36 .000

106,.000
107,.000
51 .000

462.000
335.000
140.000

Alle sectoren 2005

398.000

274 .000

264 .000

937.000

Aantal bedrijven:
- 1996
- 2005

1.250
1.100

675
570

430
600

2.355
2.270

282
321
357

280
384
498

347
450
416

289
360
405

Sbeperbedrijf:
- 1988
- 1996
- 2005

*)Uitgaande vaneenvergroting vandeoppervlakte cultuurgrond
met bestemming landbouwvan8000ha,welke indeperiode
1995-2005 zoukunnenwordenuitgegeven aan land-entuinbouwbedrijven.Verder zaldeoppervlakte glastuinbouw inAlmere sterk
worden uitgebreid.
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Degemiddelde bedrijfsomvang zouonderdegegevenveronderstellingenvooral inOostelijkFlevoland sterktoenemen.Door
vermindering vandeproduktie eneengeringedaling vanhetaantalbedrijven zoudebedrijfsvergroting indeNoordoostpolder
daarbij aanzienlijkachterblijven. Degemiddelde omvang zou
slechts 272toenemen.Tervergelijking kanworden opgemerkt dat
degemiddelde produktieomvang ineenzelfde tijdsspanne istoegenomenvan 178tot 282sbe;ofweldegroeivoetwasdubbelzo
groot.
Indien indeNoordoostpolderde intensieveveehouderij zou
wordenuitgebreid tot aandegrensvandemaximale bemesting zou
het aantal sbetoenemenmet 30.000sbe ingevalvandevarkensmesterijenmet 80.000sbealzouwordenovergegaan opdevarkensfokkerij.Degemiddelde bedrijfsomvang zoudaardoor toekunnennemenmet 9Xrespectievelijk 22Z.Dannog zoudebedrijfsomvang achterblijvenbijdievanOostelijkFlevoland.
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8. Slotbeschouwing

8.1 Inleiding
De inrichting vanFlevoland voorde landbouwproduktie is
sterkbepaald doorhetstrevennaarovereenkomst meteerdere inpolderingen.
Dekwaliteit vandepoldergrondwasvooral bepalend voorde
bestemming, de inrichting enhet beheervandenieuwegebieden.
Deplannen tot inrichting dateerdenuit eenperiodewaarinnog
geen sprakewasvanEuropese samenwerking, terwijl defasevan
volledige zelfvoorziening inNederland nog langnietwasbereikt.
De indicatiesvoorhet toekomstig rendement vandenieuweoppervlaktewarenvoornamelijk ontleend aantekortsituatiesvoor
levensmiddelen.Voortswasdeversterking vandewerkgelegenheid
eenvandebelangrijkemotieven. Inmiddelsheeft het begrip
schaarste aan landbouwprodukten eenandere betekenisgekregen.De
effectenvande stimulering vandeproduktieworden afgewogen
tegendeanderegebruiksmogelijkheden vandegrond entenopzichtevanhet instand houdenvanduurzame produktiemogelijkneden.
Daarbij isdebehoefte aan inkomensmogelijkheden voordewerkzame
bevolking gebleven.
Deverkenning vandeontwikkelingenvande landbouwgeeft
aandat er indeomvangvandie sector ingrijpende veranderingen
mogenwordenverwacht.
Globaal kanwordengezegddatdeuiteindelijke produktie in
deakkerbouwenmelkveehouderij sterkzalworden beïnvloed door
hetmarkt-enprijsbeleid vandeEG.Deomvang vandeproduktie
dieviaEG-marktordeningenwordt afgesteund,thansnog 35%vande
totale produktie,zalgeleidelijkverminderen. Intoenemendemate
gaat ookhetmilieubeleid zoalsdat indekomendejaren inNederlandwordt toegepast invloed krijgenopdeproduktiewijzeende
plaatswaardeproduktie zalworden bedreven.
Hoedediversegebieden encategorieënvanbedrijven zichin
ditproces zullenweren isniet alleenafhankelijkvandehuidige
produktiewijze,maartevensvandevraag ofmenbereid enin
staat isomhetproduktieproces aantepassenaanhet gewenste
kwaliteitsniveau.Voor zovernieuweproduktiesmoetenwordengestart ofbestaande inanderegebiedenmoetenwordenvoortgezet
gaat het ookomdevestigingsvoorwaarden indedaarvoor inaanmerking komendegebieden.
Verderkandeomvang ensamenstelling vandeproduktievan
Flevoland worden beïnvloed dooreenvoortzetting vanhet beleid
waarbij schaarste aanmogelijkheden inanderedelenvanhet land
leidt tothet creërenvanmogelijkheden inFlevoland.
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8.2 Marktontwikkelingen
Dewijzigingen indetoepassingvanhetEG-marktordeningsbeleid voorondermeergranen, suikerbieten enandere sterk
ondersteunde produkten zoalsmelk,zullen ongetwijfeld hun sporen
nalaten opde samenstelling vandeproduktie.Uitgezonderd voor
demelkproduktiebevindendegenoemdeprodukten zichbinnende
Europese verhoudingen ineen relatief ongunstige positie. Inhoeverre dezeprodukten zichbinnende landbouw inFlevoland kunnen
handhaven,wordt niet alléénbepaald doorde omstandigheden
waaronderdeproduktieplaatsvindt,maardoorhet uiteindelijke
kostenniveau inrelatie totdealternatieven die beschikbaar zijn
voorhetgebruikvandegrond envandeandereproduktiemiddelen.
Naar het zichlaat aanzien zullendemogelijkheden voordemarktordeningsprodukten indiversedelenvandeEuropese Gemeenschap
beterzijndan inFlevoland.
Voorhetniet doormarktordeningen gereguleerde produktieaandeel zijndeontwikkelingenopdeafzetmarkt overwegendgunstig.Zeker alshet gaat omproduktendieeenhoge inkomenselasticiteit hebben.Tuinbouwprodukten voordeversemarkt, sierteeltprodukten, nieuwe produkten enuitgangsprodukten voorde landbouw
en inanderegebieden hebbeneenveel beterafzetperspectiefals
aandevereiste kwaliteitswensenvanhandel enconsument wordt
voldaan.
Verbreding vandeaanwendingsmogelijkhedenvandethans
voortgebrachte produkten zodat bijdebestemming de interventie
ontgaan kanworden, isvangroot belang omdepositievanFlevoland teverbeteren.Verder ishet noodzakelijk omdeproduktieomstandigheden teverbeteren zodatdekeuzemogelijkheden op
bedrijfsniveauwordenvergroot.Dit kanbereiktwordendooreen
verbetering vandegrond,vande infrastructuur-bijvoorbeeld
watervoorziening, aanpassing vandegebouwensituatieopdeoudere
bedrijven -endooreenverbetering vankennisen inzicht bijde
telersmet betrekking totdeproduktiewijzeentot desituatieop
demarkt.

8.3 Milieubeleid
Degevolgenvanhetmilieubeleid zijnvanverschillende
aard.Voorbestaande produkties indeplantaardige sector zaleen
verminderd gebruikvandiverse chemischemiddelenmogelijk leiden
totverlaging vandeopbrengsten ensomstot eenverhoging van
deproduktierisico'szodat persaldoeenverhoging vandekosten
pereenheidprodukt hetgevolg kanzijn.Veelgroterkunnendegevolgen zijnvoorde intensiteit vandeproduktie inFlevoland als
deproduktie vanuit anderegebieden zoudienentewordenverplaatst omdat devruchtopvolging dient tewordenverruimd. Insamenhang daarmee iseentoenemende belangstelling teverwachten
voordeteeltvanproduktendie inFlevoland veelbeterdan inde
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huidige concentratiegebieden kunnenwordenvoortgebracht. Inwelkemate enopwelketermijndezeverschuiving inde locatie richting Flevoland plaatszalvindenhangt ondermeer afvandeuitvoering vanhet beleid tervermindering vanemissies,maarevenzeervandemogelijkhedendieanderegebieden daartoekunnenbieden.
Indatverband dient tewordenopgemerkt dat bijdeuitgevoerdeverkenning deomstandigheden inFlevoland zijnbezienin
relatie tothetgehele land.Vooreenspecifiekere benadering zou
hetwenselijk zijnomperprodukt eenvergelijking temakenwaarbijdemogelijkhedenvanFlevoland tenopzichtevaneenaantal
potentiële gebieden zoudenkunnenworden bezien.Voorts zoubij
eendergelijkevergelijking nagegaanmoetenworden opwelketermijnenmetwelkekostendevestigingsplaatsen aandeeisenvan
deproduktieaangepast kunnenworden.
Tenaanzienvandemilieuvoorwaardenbijdeproduktie,is
hetgewenst omhet onderzoek testimuleren naarnieuwe rassen,
andereproduktiemethodenenproduktiewijzendie inspelenopde
behoeftenvandeconsument.

8.4 Kwaliteitsbevordering
Desterke toeneming vanhet aanbod inverhouding totde
vraag zalvoorveelprodukten resulteren ineendooreengenomen
lagere prijs.Toch ishetgeenszins onvermijdelijkdatvooralle
produktendieop langere termijn, tenopzichtevandehuidige omvang, eenverminderd perspectief hebbenook inalleopzichteneen
negatieve ontwikkeling isteverwachten.Doordekwaliteit vande
produkten betertedoenaansluiten opdeeisenvandemarkt is
hetmogelijkvooreendeelvandeproduktieenookgedurende een
aantaljarendekansenopvoortzetting vandezeproduktie tevergroten.
Daarbij isvanbelang datdeproduktenvanFlevoland door
eenherkenbare kwaliteit eenbeteremarktpositie verkrijgenten
opzichtevandieuit anderegebieden. Inditverband kanbijvoorbeeld voorgranenwordengedacht aanhet telenvan baktarween
van brouwgerst enaandezaadteelt voorvermeerdering. Bijde
veehouderij kanwordengedacht aan fokvee.Bijandere akkerbouwprodukten gaat het omdehoedanigheid vandeprodukten, omhet
tijdstipvan aandemarkt brengen enomdeproduktiewijze, bijvoorbeeld milieuvriendelijk. Dewijzevanverpakking, deversheid
endeherkenbaarheid vandeprodukten zijnmogelijkhedenom
vooral indegroente-enfruitsector deproduktenvanFlevoland
zich inde somsruimemarkt tedoen onderscheiden.
Voorwaarden voordeverwerving vandemarktpositie doorkwaliteitbevordering zijnonderandere het inzichtvandetelerin
debehoeftenvandemarkt en indemogelijkhedenomhierop samen
met dehandel tijdig tekunnen inspelen.Debegeleiding vande
teelt endevoorzieningen omdebeoogdekwaliteit veilig testellenzijnhierbijvangroot belang.
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8.5 Bedrijfsstructureleontwikkelingen
Uit deverkenning komt ondermeernaarvorendat inde
Noordoostpolderdemogelijkhedentotoppervlaktevergroting van
debedrijvenvermoedelijk beperkter zullen zijndan indeafgelopenjaren.Sebehoefte aancontinuïteit opveel bedrijven zal
opgespannenvoet komenstaanmetdebeperkteremogelijkhedenom
deproduktiedoor intensivering uit tebreiden.Opdeze bedrijven
zalmenvoordekeuzekomen om,geziende inkomensbehoefte,de
bestaande oppervlakte voorandereproduktiemogelijkheden tegaan
benutten.Dit zoubijvoorbeeld kunnendoorovertegaanopeen
verdere intensivering inde richting vandetuinbouw ofdoorover
tegaanopdeveehouderijwaarbijmenvoornamelijk zalzijnaangewezen opderundveemesterij ofopdevarkenshouderij.
Geziendevoorwaardendiedeovergang vanakkerbouwnaareen
intensievere produktierichting stelt, ishet eveneensmogelijk
datjongere akkerbouwers erdevoorkeur aangevenomhetakkerbouwbedrijf tecombinerenmet eennevenberoep.Degeneigdheid om
eenandere inkomensbron buitendelandbouwteaanvaarden zalvan
grote invloed zijnopde landbouwstructuur indekomendedecennia.Dematewaarin bedrijfshoofdenhet bedrijf aanhouden enanderewerkzaamheden daarnaast gaanverrichten isbepalend voorhet
vrijkomenvangrond voorvergroting van bedrijven.Voordeproduktie kaneendergelijke ontwikkeling eveneensgevolgenhebben,
doordat dedrang tot intensivering opkleine bedrijven achterwege
blijftwaardoor inbepaalde arbeidsintensieve produktierichtingen
deproduktiegroeiwordt beperkt.Wel ishet teverwachtendat
grondvankleinere bedrijven beschikbaar komtvoordeteeltvan
specifieke gewassendieeenruimevruchtopvolging vereisen,of
dieveel risicoofvoorzieningenmet zichmeebrengen.

8.6 Agribusiness enwerkgelegenheid
Inaansluiting opdeverwachte veranderingen indeproduktie
kanglobaalwordenaangegevenwelke gevolgen hieruit voordeontwikkeling vandeagribusiness endewerkgelegenheid voort kunnen
vloeien.Deveranderingen indeproduktieomvang enproduktieorganisatie kunnenworden beschouwd alsstimulerende ofremmende factorenvoordebedrijvigheid diemetde landbouw samenhangt.
Schematischkunnendeontwikkelingen persectorwordenweergegeven als infiguur8.1.
Perprodukt isaangegeven inwelke richting deproduktieomvang zichzalontwikkelen. Insamenhang daarmeewordt aangeduid
ofdeactiviteiten ophetgebied vande toelevering endeverwerkingveranderingen zullenondergaan.Vervolgenswordt eenmogelijkeffect opdewerkgelegenheid diemet hetprodukt samenhangt,
weergegeven.Overhetgeheelgenomenmag eenverdere uitbreiding
vandeproduktiewordenverwacht.Ookdeactiviteiten indetoe-
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leverende enverwerkende sectorenzullentoekunnennemen.Eenen
anderzaleenpositief effecthebbenopdewerkgelegenheid inde
agribusiness.

Figuur 8.1 De vermoedelijke ontwikkelingsrichting
van de agribusiness en de daarmee verband houdende werkgelegenheid
in het tijdvak tot circa 2005 per produkt of produktgroep
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Eenvolledig beeldvandepositievandetoelevering,verwerking enafzet inFlevoland isnietvoorhanden, zodat hetevenminmogelijk isomaantegevenofdebetreffende sectoren het in
vergelijking met anderegebieden beterofslechter zullengaan
doen.
Detoelevering vangoederenendienstendoorde agribusiness
isquaomvang voornamelijkgericht opdebehoeftevande lokale
bedrijven.Eennetwerkvanonderling verbonden bedrijvenmet een
produktie groterdandeplaatselijke behoefte isniet aanwezig.
Eendeelvande leveringenvindt plaatsdoorbedrijvenvanbuiten
het gebied.
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Tot de leveringen aandebedrijven behoort ondermeerde
dienstverlening doorde loonbedrijven.Vooral opdekleinerebedrijvenwordtvoorgespecialiseerde bewerkingenveelaleenberoep
gedaanop loonwerk.Grotere bedrijven beschikkenveelal over
eigen ofgezamenlijke machines.Met deuitbreiding vandepootgoedteelt envandetuinbouwgewassenkandebehoefte aan loonwerk
nogverdertoenemen.Eenverkleining vandeoppervlakte graanen
suikerbieten leidt tot eenkleinere behoefte aan oogstcapaciteit
voordezeprodukten.Eveneensvermindert debehoefte aande
grondontsmetting alsgevolg'vandemilieuwetgeving,watveelal
alsloonwerkwordt verricht.
Detoelevering vankunstmest en gewasbeschermingsmiddelen
zalonder invloed vanhetmilieubeleid verminderen.Opditgebied
zijnzesgroothandelsbedrijven werkzaam.
Deverandering indeproduktie endemodernisering vande
gebouwenvereisen eenvoortdurende aandacht vanonderanderede
bouw-en installatiebedrijven. Ophetgebiedvandekoel-enbewaartechniek zijnvijfàzesbedrijvenwerkzaamdieook inFlevolandgevestigd zijn.Nieuwbouwvindt ookplaatsdooreldersgevestigde bedrijven.Deverwachting isdatdemilieu-enkwaliteitseisen eengrotere aandacht vragenvoordekoeling enbewaringvandeprodukten.Deplaatselijke koelspecialisten zijn
overigensookactief buitendeprovincie.Zijbieden ondermeer
installaties enprogrammatuur aan.
Deverwerking vandeproduktenvindt overwegend buitende
provincie plaats.Bijdeverhandeling, bewerking enverwerking
zijncircaveertig bedrijven betrokken.Opveel land-entuinbouwbedrijven zijndeopslagvoorzieningen aanwezig omdefase
tussendeoogst endeverwerking teoverbruggen.Alsgevolgvan
deverwachtevermindering vandevraag naargranen ensuikerbieten zalookdebehoefte aanverwerking dieoverigensbuitende
provincie plaatsvindt, eveneensverminderen.Voor aardappelen
wordt eenteelt uitbreiding verwacht.Debasisvoor eenverwerkingsbedrijfwordt daardoorversterkt. Inmiddelswordt circaeen
kwart vandeNederlandse oppervlakte poot-en consumptieaardappelen indeprovincie geteeld.
Voordepeulvruchten, zadenenhandelsgewassen zaleengrotere behoefte aanverwerking voortvloeien uithetvergroteareaal. Indetuinbouwsector kandevergrote omvang vandeoppervlaktegroenten enfruit debasisvoorhetvestigenvaneigen
verwerkingsbedrijven versterken.Eengevarieerd aanbod vanproduktendatgeheel ofgedeeltelijkwordtverwerkt kandezeactiviteiten bevorderen.
Deuitbreiding vandeoppervlakte bloembollen endedaaraan
verbonden activiteiten alsdrogen,pelleneneventueel trekken
van bloemenkunnen tot eenverbreding vande inkomensbasisleiden.Ditgeldt ookvoordedroogbloemenwaarvoor eenafzetorganisatie isopgebouwd.
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Inhet algemeen zaldebehoefte aanbewerking vantuinbouwprodukten toenemendoorhetstrevennaarmerkprodukten. Inminderemate zaldit ookhet geval zijnbijdeakkerbouwprodukten.Een
belangrijkdeelvandezeProdukten zalechtervooralsnog als
grondstof voorde industriëleverwerking blijvendienen.
Detoelevering, afzet enverwerking tenbehoevevandeveehouderijsectorvindenvoornamelijkplaatsvanuit andereprovincies.De relatief geringe omvang vandeproduktie endevooralsnoggeringeuitbreidingskansen opdebestaande bedrijvenmaken
eenversterking vandetoeleverings-enverwerkingsfaseonwaarschijnlijk.Alleeneensystematische stimulansvande intensieve
veehouderij zou,naverloopvantijd, totkansenopvestiging van
toeleverings-enverwerkingsbedrijven kunnen leiden.Eenmogelijk
geleidelijke uitbreiding vandemilieuvriendelijke landbouwzal
effectenhebbenvoordeplaatselijke activiteiten indeverhandelingssfeer.
Indeakkerbouwsectorwordt nietalleen eenverderevermindering vanhet aantal bedrijvenverwacht,maar staat ookde
teeltomvang vanbelangrijke gewassen alsgranen ensuikerbieten
onderdruk.Dit leidt tot eenvermindering vandewerkgelegenheid
diegroter isdandegroeidieverband houdtmet eenverwachte
uitbreiding vandeoppervlakte aardappelen.De ruimte inhet
bouwplan,diedoorbeperking vangenoemde gewassen endoormilieumaatregelen ontstaat kanoverigens eenstimulansvormenvoor
deontwikkeling vannieuweproduktvormenennieuweProduktendie
eenbepaalde schaalvereisenvooreensuccesvolle aanpak.
Dewerkgelegenheid diemetdetuinbouwsector samenhangt,kan
met degroeiende behoefte aandeprodukten toenemen.Vooralde
verdere uitbouwvandeglastuinbouwkanvooreen aanzienlijke
versterking vandewerkgelegenheid leiden.Dezevergroting houdt
verband met eenverhoudingsgewijsarbeidsintensieveproduktiewijzeenmet hetverwachte strevennaarmerkprodukten dieopdebedrijvenwordengereed gemaakt voorverhandeling ofverzending.
Indeveehouderijsectorzaldetotalewerkgelegenheid pas
dankunnengroeienalseruitbreiding vandevleesproduktie op
gangwordt gebracht.Binnendehuidige bedrijven zijndegroeikansen zoalseerderaangegeven zeergering enwordt vooralsnog
vaneengelijkblijvende situatieuitgegaan.
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