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WOORDVOORAF

De grote verbondenheid van de afzonderlijke delen van onze agrarische produktiesector brengt met zich mee dat veranderingen in de akkerbouw of veehouderij gevolgen kunnen hebben voor de tuinbouw. De

wisselwerking kan zich voordoen binnen gebieden, binnen bedrijven en
ook tussen bedrijven onderling.
Naar aanleiding van de ingrijpende beleidsverandering voor de akkerbouw wilden de herstructureringscommissies voor de akkerbouw in
het zuidoostelijk zand- en lössgebied het Landbouw-Economisch Instituut
(LEI-DLO) de toekomstmogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt in
hun werkgebieden laten verkennen. Dit initiatief is mede ondersteund

door de landbouworganisaties NCB en LLTB die zich sinds enkele jaren
speciaal met de bevordering van de afzet van akkerbouwprodukten hebben belast.
In overleg met genoemde instellingen zijn de doeleinden van het

onderzoek bepaald. Voor de opzet en uitvoering van het onderzoek is
voorts een begeleidingscommissie ingesteld. Hierin hadden zitting:
G.J. van Gompel (voorzitter) Noord-Brabantse Christelijke
Boerenbond (NCB)
W. Vogels
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
H. Thomaes
NCB
P. van de Berg
LLTB

F. van de Beerendonk
M. Weijs
H. van de Linden
C.J. van Overveld

Voorzitter studieclubs NCB
Voorzitter studieclubs Limburg
Consulentschap Landbouw Noord-Brabant
Consulentschap Landbouw Limburg

In het onderzoek is op verzoek van de commissie vooral ingegaan
op de relaties tussen de tuinbouw, zoals die al jaren door een groot aan-

tal telers in genoemde gebieden wordt bedreven, en de meer extensieve
tuinbouw waarvoor vooral vanuit de akkerbouwsector belangstelling bestaat. Met name aan de bij sommigen levende verwachting dat de nieuwe telers de schaarse mogelijkheden zouden innemen, diende aandacht
te worden besteed.
In samenhang daarmee is de omgeving verkend waarin de ondernemers in vollegrondsgroenteteelt werkzaam zijn. In dit verband zijn gesprekken gevoerd met de afnemers van groenten uit het onderzoekgebied. Dit betrof Nederlandse en Belgische industriële verwerkers en handelaren. Dankzij hun medewerking aan het onderzoek is een beter inzicht in de positie van de groenteteelt in het onderzoekgebied verkregen. Opvattingen hierover en de beoordeling van de toekomstmogelijk-

heden zijn voorgelegd aan een groot aantal groentetelers in het gebied.
Zij hebben eveneens een belangrijke bijdrage verleend aan de meningsvorming die in het rapport tot uiting komt.
Al degenen, die de onderzoekers bij het uitvoeren van hun opdracht ten dienste zijn geweest, dank ik hierbij voor hun medewerking.
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\ eee
¥

Den Haag, april 1994
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SAMENVATTING

Op verzoek van de herstructureringscommissies voor de akkerbouw
in het zuidelijk zand- en lössgebied is een onderzoek ingesteld naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt in genoemd
gebied.
Aandacht is besteed aan de positie van en ontwikkelingen in de sec-

tor, aan de bedrijven die groenten telen, de ruimtelijke voorwaarden
waarmee de sector te maken heeft en de arbeidsvoorziening bij de te-

lers. Voorts is ingegaan op de afzetwijze van de groenten, de mogelijkheden voor uitbreiding, dan wel mogelijkheden van nieuwe produkten.
De resultaten van het onderzoek dienen aanknopingspunten te bieden
voor het beleid van telers, afzetorganisaties en overheid om de ontwik-

kelingsmogelijkheden te benutten.
Als aanvulling op de gegevens over de sector- en bedrijfsontwikkeling is in het kader van dit onderzoek nagegaan via welke kanalen de
produkten uit het gebied op de markt verschijnen. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de veilingen en met de verzendhandelaren en industriële verwerkers in Nederland en België. De mogelijkheden en beperkingen zijn voorts aan de orde gesteld in groepsgesprekken in de deelgebieden. Aan deze gesprekken werd deelgenomen door telers van groen-

ten voor de diverse bestemmingen.
Betekenis in grondgebruik

De teelt van vollegrondsgroentegewassen in het onderzoekgebied
omvat ruim 20.000 ha. Dit is circa 38% van de beteelde Nederlandse oppervlakte (exclusief ui-gewassen).
Het aandeel van vollegrondsgroentegewassen binnen het grondgebruik van het gehele zuidelijk zand- en lössgebied is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. De belangrijke vermindering van de oppervlak-

te grasland kwam weliswaar vooral ten goede aan de teelt van akkerbouwgewassen, maar bood ook mogelijkheden voor vruchtwisselingsgewassen zoals extensief geteelde groenten voor industriële verwerking.
De oppervlakte intensieve groenten die veelal voor de versmarkt zijn bestemd is veel minder gegroeid.
De veranderingen in het grondgebruik hebben geleid tot een verdere verspreiding van de groenteteelt over het gebied. De gebieden
rond Breda en Venlo zijn echter de belangrijkste teeltcentra gebleven.

Grote belangstelling van telers
De teelt van intensieve groenten vindt plaats op ruim 4.200 bedrijven waarvan een belangrijk deel in deze arbeidsintensieve produkten is
gespecialiseerd. Verder komt deze groenteteelt voor op bedrijven met
veehouderij en ook in combinatie met akkerbouwgewassen. Het aantal
telers van de intensieve gewassen verminderde de afgelopen jaren in een

tempo dat overeenkomt met de algemene daling van agrarische bedrijfshoofden (-2,3%). Deze daling van vooral kleine bedrijven vond plaats on-

danks dat er een belangrijke instroom was van nieuwe telers.
Het aantal telers van de extensieve groentegewassen nam iets toe
tot in totaal 1.953 in 1992. Deze telers hebben hoofdzakelijk andere gewassen dan de groenteteelt. In deze categorie vond eveneens een omvangrijke in- en uitstroom van telers plaats. Vooral vanuit de veehouderijsector traden veel nieuwe telers toe. Uitbreiding op bestaande bedrij
ven en de komst van nieuwe telers zorgden voor het op peil houden en
zelfs enige aanwas van de groentesector.
Specifiek assortiment
De groentegewassen prei, asperges, aardbeien, peen en schorseneren hebben een groot aandeel in het landelijk areaal.
Van prei, peen en ook schorseneren is de oppervlakte sterk gegroeid. Daarentegen nam de teelt van een andere specialiteit (augurken)
sterk af. Een grote teruggang was er eveneens bij de teelt van spruiten.
Nieuwe teelten als ijsbergsla en broccoli deden hun intrede.
Op korte termijn biedt de markt - volgens telers, handelaars en
verwerkers - weinig mogelijkheden voor geheel nieuwe produkten. De
ontwikkeling gaat meer in de richting van diversiteit binnen bestaande
produkten, waarmee in de behoefte van verschillende deelmarkten kan

worden voorzien. Bij deze diversiteit moet vooral worden gedacht aan
specifieke verpakkingen en aan het apart houden van herkomsten. De
wensen en overwegingen van consument en handel spelen een bepalende rol. De producent moet zich als een aantrekkelijke partner zien te
profileren.
Verbetering kwaliteit en teeltregistratie
Bij de afzet heeft het begrip "kwaliteit" de afgelopen jaren een
verbreding ondergaan. Naast de uitwendige kwaliteit en smaak van het
produkt komt de kwaliteit van de produktie-omstandigheden steeds
meer op de voorgrond. Het gaat hierbij om garanties op het terrein van
veiligheid, gezondheid en milieu.
Om de produktie-omstandigheden in beeld te brengen, wordt van
de telers verwacht, dat zij perceelskenmerken en teeltmaatregelen gaan
registreren. Van de zijde van de telers staat men onder bepaalde voorwaarden positief tegenover een dergelijke registratie. Deze opstelling
8

wordt gevoed door de overtuiging dat teeltregistratie binnen enkele ja-

ren een leveringsvoorwaarde zal worden.
De algemene invoering van teeltregistratie en de daaraan gekoppelde kwaliteitseisen vereisen nog veel onderzoek en begeleiding. Ener-

zijds dienen normen en voorschriften te worden vastgesteld, waaraan de
produktie-omstandigheden moeten voldoen. Anderzijds moeten de telers

worden getraind in de praktische uitvoering van teeltregistratie. Aan de
introductie via kleine groepen wordt de meeste kans van slagen toegekend.

Ontwikkeling afzet vraagt nieuwe aanpak
Het overgrote deel van de intensieve vollegrondsgroenten wordt afgezet via de drie groente- en fruitveilingen in het onderzoekgebied. De
aanvoerwaarde van deze produkten voor de versmarkt is sterk gegroeid
en bedraagt jaarlijks ruim driehonderd miljoen gulden. Deze aanvoer
vertegenwoordigt ongeveer een derde van de omzet van de veilingen
ZON, Veldhoven en RBT-Breda.
Extensieve groenten worden vrijwel uitsluitend op contract voor de
verwerkende industrie en de verzendhandel in Nederland en België geteeld. De teeltcontracten waarin de leveringsvoorwaarden en de prijs zijn
vastgelegd worden veelal tussen de contractgevers en de vertrouwenscommissies van de telers overeengekomen. Voor de meeste Belgische afnemers zijn er geen vertrouwenscommissies.
Tussen het marktsegment van de groenteproduktie dat in verse
vorm via de veiling wordt aangeboden en het deel dat rechtstreeks naar
de industrie gaat, is in de afgelopen jaren een omvangrijk segment ont-

staan van de contractteelt voor de versmarkt. Buiten de veiling om gaat
een groeiend deel van produkten als ijsbergsla, peen en broccoli naar de
detailhandel.
Volgens de marktpartners dienen de veilingen flexibeler in te spelen
op de wensen van de afnemers, om hun functie van onder andere prijsvorming van de groente te behouden. Niet alleen de wens van een vaste

prijs, maar ook die ten aanzien van verpakking en service dienen binnen
de veilingorganisatie gehoor te vinden. Via bemiddeling tussen telers en
afnemers waarbij men inspeelt op deelmarkten en ook door het voortouw te nemen bij het coördineren van de kwaliteitsnormen kan de veiling zijn functie versterken.
Arbeidsvoorziening heeft centrale plaats
De werkzaamheden in de vollegrondsgroentesector worden overwegend verricht door bedrijfshoofden en gezinsleden (in totaal ruim
3.000 personen). Op de bedrijven werken voorts 600 personen met een
vast dienstverband. Gedurende de oogst van belangrijke produkten als
asperges, aardbeien en prei wordt een beroep gedaan op losse medewerkers en gelegenheidswerkers. Veel van de groenteprodukten voor de

9

versmarkt worden handmatig geoogst en bewerkt, hetgeen tot een grote tijdelijke arbeidsbehoefte leidt. De vraag naar tijdelijke arbeid vloeit
mede voort uit de weersontwikkeling tijdens de oogstperiode en is re-

gionaal sterk geconcentreerd. Binnen het arbeidsvolume van de volle-

grondsgroentebedrijven heeft de gelegenheidsarbeid een aandeel van
14%.
De mogelijkheden om de gelegenheidswerkers (veelal huisvrouwen
en studenten) aan te trekken zijn beperkt doordat de huidige regeling
de inschakeling hiervan begrensd tot specifieke situaties. Bovendien lei-

den de voorschriften inzake de loonbelasting tot een sterke verhoging
van de loonkosten, met een onaantrekkelijke nettobeloning voor de

werkers. Telers en afnemers vrezen dat de hoge kosten voor de extra arbeid de concurrentieverhoudingen met omliggende landen sterk benadeelt. Doordat aanpassingen van de arbeidsbehoefte uiterst beperkt zijn,

is de ontwikkeling van de intensieve gewassen sterk verbonden met de

oplossing van het tekort aan tijdelijke arbeid.
Ruimtelijke voorwaarden

De bedrijven in de vollegrondsgroentesector maken een uiteenlopende ontwikkeling door. Tegenover het verdwijnen van telers staat de
start van nieuwe telers. Juist de nieuwe telers leveren een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling van de sector. Bij het geschikt maken en
het gebruik van verse gronden voor de groenteteelt ondervindt men
echter plaatselijk beperkingen, doordat aan het gebied ook andere dan
agrarische functies zijn toegekend. De overgang op vollegrondsgroente-

teelt vereist dan een afweging van de belangen door gemeenten en

provincies. De teelt van vollegrondsgroenten is voorts nauw verbonden
met de beregening in perioden van een neerslagtekort. Beperking van
de grondwateronttrekking en de voorgenomen heffing hierop zullen de
concurrentiemogelijkheden verminderen tenzij de afhankelijkheid van
het grondwatergebruik verminderd kan worden door een doelmatiger
beheer van het oppervlaktewater.
Telers die zich willen toeleggen op bepaalde produkten in de
groentesector zien zich soms geconfronteerd met een beperkende regelgeving bij de overgang op ondersteunende maatregelen. Vanwege de
landschapsbelangen is het in bepaalde gebieden niet zonder meer moge-

lijk om zogenaamde wandeltunnels te benutten of om door grondbe-

dekking de gewasontwikkeling te vervroegen. Gespecialiseerde aardbeienkwekers stuiten op plaatselijk verschillende regelingen voor het bijbouwen van een kleine oppervlakte glas.

Sterke positie vanwege ligging en teeltmogelijkheden
Op basis van de bij het onderzoek verkregen informatie en inzich-

ten blijkt dat het onderzoekgebied over het geheel bezien in vergelij10

king met gebieden in Nederland en in omliggende landen een aantal
sterke kantenheeft.
Op de eerste plaats is er de gunstige ligging in klimatologisch op-

zicht en ten opzichte van de afzetmarkten. Naast het binnenlands gebruik wordt een belangrijk deel van de produkten in verse en ook onbewerkte vorm uitgevoerd. De ruime beschikbaarheid van zandgronden
biedt mogelijkheden voor een breed assortiment van produkten.
De ondernemers in het gebied passen zich veelal snel aan de ver-

anderende omstandigheden in de markt en in teelt aan. De informatie
over nieuwe ontwikkelingen stroomt onder andere via studiegroepen
door naar de telers. Men beschikt veelal over vakbekwame en ervaren

medewerkers uit het gebied.
In en rond het gebied zijn van oudsher handels- en verwerkende
bedrijven gevestigd. Rond de afnemers in Nederland functioneren vertrouwenscommissies van telers. Met de drie moderne groente- en fruitveilingen zijn er afzetkanalen voor diverse segmenten in de groentemarkt. In het algemeen staan ook de diverse overheidsinstellingen positief ten opzichte van de vollegrondsgroenteteelt.
Binnen het onderzoekgebied zijn de kansen vooral gunstig voor de

deelgebieden grenzend aan de van oudsher bestaande centra in Westelijk Noord-Brabant en in Noord-Limburg.
Beperkingen die om een oplossing vragen

Anderzijds ondervindt de vollegrondsgroenteteelt een aantal beperkingen die afhankelijk van de oplossingsmogelijkheden bepalend zijn
voor de uiteindelijke concurrentiepositie. In het algemeen heeft men in
Nederland een hoog loonkostenniveau en stuit het werven van extra arbeid op een aantal beperkingen. Voor het opheffen van het neerslagtekort is men vrijwel uitsluitend aangewezen op grondwateronttrekking.
De overheidsdoelstellingen op het gebied van natuur, milieu en landschap staan soms op gespannen voet met de belangen van de groenteteelt. De regelgeving leidt tot een hogere kostprijs of beperkt de feitelijke mogelijkheden tot bedrijfsaanpassing.

Binnen het onderzoekgebied blijken de mogelijkheden van het
Zuidlimburgse gebied door zijn ligging en de geldende regelgeving beperkter dan die in overige deelgebieden, maar zijn grondsoort biedt in
een aantal opzichten ook andere mogelijkheden.
Aandachtspunten voor het beleid
De verscherpte concurrentie in een vrijwel verzadigde markt brengt
met zich mede dat een samenspel van maatregelen nodig is om de positie op de binnen- en buitenlandse markten te behouden. Het gaat hierbij
om samenwerking van telersorganisaties met de afzetorganisaties en de
overheidsinstellingen. De maatregelen dienen zich te richten op de teeltvoorwaarden waarbij tegen gunstige kosten een kwaliteitsprodukt kan
al

worden aangeboden. Voor de marktpositie van produkten voor de verse
markt en voor de industrie zijn de prijsvorming en de bijbehorende leveringsvoorwaarden belangrijke thema's voor het gezamenlijke overleg van
telers, afzetorganisaties en afnemers. Van belang is eveneens in gezamenlijk overleg na te gaan waar afzetmogelijkheden liggen en op welke
wijze de vraag naar de produkten kan worden vergroot. Een voorwaarde
voor de verbetering van de positie van de vollegrondsgroentesector is
voorts een grotere participatie van de telers in belangenorganisaties.
Voor de overheid ligt er de taak om op de verschillende beleidsniveaus
de belangen van de sector in beschouwing te nemen. Dit geldt zowel bij
de harmonisatie van de regels en bij het importbeleid op EG-niveau als
op landelijk en op lokaal niveau.
Mogelijkheden voor nieuwe telers beperkt
De overwegend gunstige positie van de vollegrondsgroenteteelt in
het zuidelijk zand- en lössgebied geeft aan dat er in beginsel mogelijkheden zijn voor nieuwe telers vanuit akkerbouw of veehouderij. Zoals
naar voren is gekomen treedt er bij de categorie vollegrondsgroentetelers een vervangingsproces op. Nieuwe telers vullen de ruimte op die
door terugtreden van anderen is ontstaan.
Daarbij moet evenwel in overweging worden genomen dat er zich
bij de gevestigde telers een aantal knelpunten voordoen die een verzwaring ondervinden indien de teeltoppervlakte in een korte tijd wordt
uitgebreid. Dit geldt bij de intensieve bedrijven onder andere voor het
voorzien in de arbeidsbehoefte. Verder is de watervoorziening een knelpunt. Dit alles nog afgezien van de afzetmogelijkheden in de ruimer
voorziene markt. De nieuwe telers zullen evenals de gevestigde de omslag naar de kwaliteitsproduktie moeten maken, waarbij hun vakkennis
en hun deelname aan studiegroepen grote aandacht verdient. Bij de
keuze van de afzetkanalen ondervinden nieuwe telers dat, mede door de
uitbreiding van contractteelten, de prijsvorming via de klok aan betekenis verliest, waardoor de positie van de telers ten opzichte van de verschillende soorten afnemers wordt verzwakt.
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1. INLEIDING

1.1

Achtergrond

De ontwikkeling van de gewasopbrengsten en de geleidelijke verschuiving van de vraag naar hoogwaardige agrarische produkten als gevolg van de welvaartsontwikkeling hebben ertoe geleid, dat de akkerbouwsector in Nederland kampt met een aantal structurele problemen.

Veel van de bedrijven zijn bij de huidige vraag- en aanbodverhouding te
klein om bij het lagere prijsniveau voor de ondernemer en zijn gezin een
toereikend bestaan te bieden.
In de melkveehouderij is sinds 1984 een quotering ingevoerd waardoor de uitbreiding van deze sector tot staan kwam en vervolgens een
produktiedaling werd ingezet. Op bedrijfs- en gebiedsniveau neemt
daardoor de produktiecapaciteit voor de melkveehouderij af. De nood-

zaak om de inkomenspositie te versterken heeft ertoe geleid dat veel bedrijfshoofden in de grondgebonden sectoren zoeken naar andere mogelijkheden om hun grond en arbeid te benutten.

De tuinbouw heeft in tegenstelling tot de akkerbouw en de rundveehouderij een gestage marktuitbreiding te zien gegeven. Naast de
sierteeltprodukten is ook de groenteteelt uitgebreid. Het spreekt dan
ook voor zich dat vanuit de akkerbouw wordt bezien op welke wijze de
beschikbare capaciteit ingezet kan worden voor de noodzakelijke verbetering van de inkomenspositie. Mogelijkheden om groenten te telen
voor diverse bestemmingen staan daarbij in de belangstelling.
Vanuit het bedrijfsleven is gevraagd om de perspectieven voor deze
produkten in het zuidelijk zand- en lössgebied te verkennen. Tot dit
gebied zijn gerekend de landbouwgebieden in Noord-Brabant en Limburg die volgens de CBS-landbouwgebiedsindeling tot de zandgronden
worden gerekend en voorts het lössgebied (zie kaart, blz. 14).
Bij het verkennen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt kan niet voorbij worden gegaan aan de huidige positie van en de recente ontwikkelingen in deze teelt.

1.2

De positie van de vollegrondsgroentesector

Van de totale oppervlakte vollegrondsgroenten in Nederland - in
1993 47.130 ha (CBS-Landbouwtelling) - komt 38% in het onderzoekge-

bied voor. Dit aandeel is in de afgelopen jaren iets gegroeid.
De vollegrondsgroenteteelt omvat een groot aantal gewassen die
sterk verschillen in wijze van teelt en afzet. Hierbij dient te worden op-
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Het zuidelijk zand- en lössgebied

gemerkt dat ook de doperwten tot de groentegewassen zijn gerekend.
Binnen het landelijke groenteareaal nemen de peulvruchten, witlofwortelen, spruitkool en de diverse peensoorten de grootste: oppervlakte in.
In het zuidoostelijk patroon zijn echter andere produkten overwegend
van betekenis. Vooral prei, asperges, aardbeien, maar ook schorseneren
en peen zijn er van groot belang.
De landelijke groei van enkele groentesoorten is vooral een gevolg
van de uitbreiding in het zuidoosten. Van enkele produkten is het areaal
in het zuidoosten daarentegen sterk ingekrompen, zoals van bewaar- en
spruitkool en diverse soorten bonen.
Een belangrijk deel van de groenten betreft extensief geteelde
produkten zoals peulvruchten, schorseneren en peen. De telers van deze
produkten leveren overwegend op contract aan de verwerkende industrie en handel. Produkten als aardbeien, asperges, prei en kool worden
veelal via de veilingen verhandeld.
Verspreid over het gebied zijn drie grote groente- en fruitveilingen
gevestigd, namelijk: in Grubbenvorst, in Veldhoven en in Breda. De omzet van groenten, fruit en champignons van deze veilingen bedroeg in
1991 in totaal 1.116 miljoen gulden. De vollegrondsgroentesector waaronder aardbeien neemt hiervan ruim een derde in. De vergroting van de
oppervlakte groenten en van de veilingomzet in het gebied (in de periode 1981-1991 met 300%) zijn uitingen van de gestage groei van de vraag
naar deze produkten.
Een verkenning van de markt op basis van de trend (Borgstein en
Groot, 1992) gaf aan dat van enkele produkten nog een redelijke vergroting van de afzet mag worden verwacht. De Nederlandse handelsproduktie van asperges, chinese kool, rode kool, spitskool, witte kool, grove
peen, prei, schorseneren en witlof zal rond de eeuwwisseling beduidend
groter kunnen zijn dan de huidige. Voor savooiekool, fijne peen, spinazie en spruitkool is een stabilisatie van de afzet te verwachten. De Nederlandse handelsproduktie van bloemkool en sperziebonen zou in de
komende jaren daarentegen af kunnen nemen.
De verwachtingen voor de Nederlandse afzetontwikkeling zullen
gevolgen hebben voor het zuidelijk zand- en lössgebied. Afhankelijk van
de sterke en zwakke punten ten opzichte van de andere gebieden zal er
een grotere of kleinere reactie zijn. Uitgaande van de landelijke ontwikkelingen en bovengenoemde verwachtingen zou enige uitbreiding van
de produktie in het zuidelijk zand- en lössgebied mogelijk zijn. Dit is
onder meer het geval voor enkele reeds belangrijke produkten als asper-

ges, grove peen, prei en schorseneren. Dit zou eveneens kunnen gelden
voor vroege kool, voor diverse soorten sla en voor broccoli. Stagnatie
zou kunnen optreden bij de fijne peen en de spinazie waarvan de oppervlakte in het onderzoekgebied recentelijk sterk is uitgebreid. Na deze
uitbreiding zou de teelt van bloemkool en sperziebonen mogelijk weer
worden verminderd.
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In het gebied zijn echter, naast genoemde produkten, ook andere
produkten van belang. Het betreft hier de tuin- en stokbonen, augurken,

andijvie en knolselderij. Voorts zijn aardbeien erg belangrijk. Voor enke-

le van deze produkten is de markt in de afgelopen jaren voorzichtig uitgebreid. Voor augurken is dit blijkbaar niet het geval geweest of is de
concurrentiepositie verzwakt, zoals blijkt uit de veilingomzet en de vermindering van het areaal.

1.3

De probleemstelling

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid is de vrees naar voren gekomen dat er in het onderzoekgebied in
potentie een grote overcapaciteit is in relatie tot de afzetmogelijkheden

van groenten uit de vollegrondssector. Er is grond beschikbaar en een

behoefte aan vervangende inkomensmogelijkhden voor de arbeidskrachten op de bedrijven.
Naast de categorie die reeds langer vollegrondsgroenten telen, willen ook andere bedrijven op deze teelt overgaan. Hieruit vloeit het risico
voort dat een explosieve marktovervoering tot prijsbederf voor huidige

en nieuwe telers kan leiden. De vraag is of de veranderingen in de om-

liggende landen waaronder Oost-Europa de eerdere verwachtingen met
betrekking tot de produktie en afzet van groenten bevestigen.
Ten aanzien van de teeltmogelijkheden zouden er aanmerkelijke
verschillen tussen de bedrijven zijn. Deze spitsen zich onder meer toe op
de benodigde kennis van bedrijfshoofden over de groenteteelt bij de
verschillende bestemmingen.
Bij de aanpassing van hun bedrijven zouden groentetelers voorts
met belangrijke knelpunten te maken kunnen krijgen. Dit komt omdat
de externe produktieomstandigheden sterk verschillen, terwijl de mogelijkheden tot veranderingen door de regelgeving worden beperkt. De ligging van bedrijven in gebieden met een uiteenlopende planologische bestemming volgens de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra
(Vinex) en de daaruit afgeleide beperkingen in het kader van de streeken bestemmingsplannen zouden de mogelijkheden om gronden voor de
vollegrondsgroenteteelt te gebruiken of om de watertoediening te regelen, kunnen beïnvloeden.
Volgens Vinex zijn belangrijke delen van het zuidoostelijk zandgebied aangeduid met de zogenaamde groene koers waarbij de natuur
richtinggevend is. Grote delen van Midden- en Zuid-Limburg en ook rond
Den Bosch en Eindhoven hebben een blauwe koers waarbij gestreefd
wordt naar een verbrede plattelandsontwikkeling. Het gedeelte dat een
uitgesproken landbouwrichting mogelijk maakt (gele koers), bevindt zich
op de overgang van Noord-Brabant en Limburg. In Westelijk Brabant en
ook tussen de genoemde gebieden met andere hoofdfuncties komen
zones voor met de bruine koers; de landbouw vormt een mozaïek met
andere functies.
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Voor de arbeidsintensieve groenteteelten is verder de beschikking
over de benodigde arbeid tegen aanvaardbare voorwaarden van groot
belang. Vooral voor de produkten die in verse vorm worden verhandeld
is het kunnen werven van gemotiveerde arbeidskrachten gedurende de
piekperioden een levensvoorwaarde. De regelgeving ten aanzien van de
gelegenheidsarbeid zou hiermee op gespannen voet kunnen staan. Genoemde omstandigheden zijn niet alleen van belang voor de ontwikkeling van de bedrijven van de huidige telers, maar bepalen mede de mogelijkheden van degenen die op deze teelten willen overgaan.
Door het onderzoek dient daarom antwoord te worden verkregen
op de volgende vragen:
watis de economische positie van de vollegrondsgroenteteelt in het
zuidelijk zand- en lössgebied binnen de Nederlandse en lokale produktieverhoudingen?
welke gewassen bieden mogelijkheden binnen de afzetverhoudingen in en buiten Nederland?
op welke bedrijfstypen is de vollegrondsgroenteteelt geconcentreerd en welke veranderingen treden er op in de bedrijfsstructuur?
in hoeverre wordt de bedrijfsontwikkeling belemmerd door de regelgeving op het gebied van arbeid, ruimtelijke ordening en water-

gebruik?
-

onder welke voorwaarden kunnen de diverse groepen telers van de
aanwezige afzetkanalen gebruik maken?

De uitkomsten van het onderzoek dienen aanknopingspunten te
bieden voor het opstellen van een actieplan waarmee voorwaarden kunnen worden geschapen om te komen tot een doelmatige produktie van
vollegrondsgroentegewassen. Tevens levert het onderzoek aanwijzingen
op voor ondernemers die op dezeteelt willen overgaan.

1.4

De uitvoering van het onderzoek

Bij de beantwoording van genoemde vragen is gebruik gemaakt
van gegevens uit recente rapporten aangaande de ontwikkelingen in de
groenteteelt. In dit verband kunnen worden genoemd het onderzoek
naar de perspectieven van de vollegrondsgroentesector in West-Nederland (Borgstein en Groot, 1992) en de visie op de internationale concurrentiekracht in de gehele groentesector (De Kleijn, 1992). Van wat eerdere datum zijn de studies naar de teelt en verwerking van groenten in
Nederland, België, Frankrijk en West-Duitsland (respectievelijk Baris,
1988; Van Driel, 1988; Pronk, 1986; Vaessen, 1988; Tap, 1988). De situatie

op de arbeidsmarkt is onlangs belicht in specifieke studies voor NoordBrabant (Spierings, 1993) en Limburg (Marktplan Adviesgroep, 1993).

Voorts is informatie verkregen over de ontwikkeling van de bedrijven
met vollegrondsgroenteteelt uit de jaarlijkse Landbouwtellingen van het
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CBS. De veranderingen in teeltomvang op de bedrijven zijn gedurende
een aantal jaren gevolgd. Verder is gebruik gemaakt van de overzichten
van de veilingen, van het Produktschap voor Groenten en Fruit en van
het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de vollegrond

(PAGV).
Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingsmogelijkheden van de
groenteteelt is gewerkt vanuit de afnemerskant. Met behulp van de informatie die industrie en handel verstrekten zijn vervolgens de vragen
geformuleerd die zijn voorgelegd aan telers in de verschillende gebieden. Het was daarbij niet mogelijk alle telers individueel te benaderen,
maar door middel van groepsgesprekken is inzicht verkregen in hun opvattingen, reacties en voorstellen.
Vanwege de speciale positie die de veilingen als organisaties van
telers innemen, is ook met deze instellingen overlegd over de ontwikkelingen en verwachtingen. Tevens zijn daarbij de medewerkers van het
Bemiddelingsbureau-Zuid voor Land- en Tuinbouwprodukten (BBZ) en
van het Bemiddelingsbureau Tuinbouwprodukten (BBT) betrokken.

Gesprekken met afzet en verwerking
Het relatiepatroon tussen telers en afnemers en de ontwikkeling
van de afzetmogelijkheden zijn in beeld gebracht via gesprekken met
verwerkende bedrijven en handelsbedrijven. Dit betrof zowel de groenteverwerkende industrieën als de handelsbedrijven die voor het onderzoekgebied van belang zijn in Nederland (20) en in België (20). Op grote
schaal worden groenten op contract geteeld voor de verwerking in
België. Dat land neemt overigens een sleutelrol in in de groenteafzet,
zodat via genoemde gesprekspartners een vollediger inzicht kon worden
gevormd in de positie van het onderzoekgebied.
Tijdens de gesprekken met deze informanten, in de maanden meijuli, is ingegaan op de afzetperspectieven en de mogelijkheden van bemiddeling en contractafzet. Zowel de afzet van produkten voor de verse
markt als voor de industriële verwerking zijn daarbij aan de orde gekomen. Naast de gangbare produkten is nadrukkelijk geïnformeerd naar de
mogelijkheden voor nieuwe produkten en naar de daaraan verbonden
produktie- en afzetvoorwaarden.
Er is dus voornamelijk gewerkt met de signalen die de aanbieders
van de produkten aan de detailhandel over de markt hebben opgevangen. De opvattingen van de consumenten zelf zijn dus niet rechtstreeks
aan bod gekomen. De opvattingen en trends in de verschillende afzetlanden zullen dus slechts voor een deel aan bod zijn gekomen. Voorts zal

de beoordeling van de afzetmogelijkheden door de gesprekspartners
mede bepaald zijn door de eigen positie die zij in genoemde markten in-

nemen.
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Groepsgesprekken in de deelgebieden
In het onderzoekgebied zijn zes deelgebieden onderscheiden. Bij de
indeling van de gemeenten in de op het kaartje (blz. 14) aangegeven gebieden is gelet op verschillen en overeenkomsten in de omstandigheden
voor de groenteteelt. De aanwezige voorzieningen en de oriëntatie op
de veilingen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.
De mogelijkheden en beperkingen van de groenteteelt zijn aan de
orde gesteld in zes regionale bijeenkomsten. In overleg met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de begeleidingscommissie zijn daartoe per gebied tien tot vijftien groentetelers uitgenodigd. Een van hen is
aangezocht als leider van het gesprek. Naast de telers die daartoe waren
genoemd door de industrie of handel en voornamelijk groenten voor de
verwerkende industrie teelden, zijn daarvoor ook groentetelers voor de
verse markt aangezocht. De meeste van de gespreksdeelnemers vervullen
de functie van leider van de gespecialiseerde studiegroepen of hebben

zitting in de vertrouwenscommissies van de industrie of verzendhandel.
Hun bedrijven zijn veelal groter en tonen kenmerken van een moderne
bedrijfsvoering.
In de groepsgesprekken is ingegaan op:
de mogelijkheden tot bevordering van de kwaliteit van de groenten
voor de diverse bestemmingen;
de beperkingen voor de bedrijfsontwikkeling als gevolg van de
regelgeving ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het gebruik

van water;
-

de behoefte aan gelegenheidsarbeid;
de mogelijkheden tot vernieuwing van het assortiment;
de ontwikkeling van de afzetruimte en de concurrentieverhoudingen in Europees verband;
de positie van de veilingen binnen de afzetmogelijkheden op langere termijn.
Voorafgaand aan het groepsgesprek hadden de deelnemers de
vraagpunten meteen specifieke toelichting op de situatie in hun gebied
ontvangen. Aan hen is gevraagd zo mogelijk nog met andere leden van
hun studiegroep of andere commissieleden hierover overleg te voeren.
Op deze wijze is weliswaar geen representatief beeld verkregen van alle
opvattingen en situaties die bij de vollegrondsgroentetelers voorkomen,
maar door hun positie in de organisaties ten behoeve van produktie en
afzet waren de gespreksdeelnemers wel in staat een indicatie te geven
van de situatie en van de mogelijkheden tot verandering. De gesprekken
vonden plaats in november 1993.

1.5

De opbouw van hetrapport

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in een beknopt
rapport. Daarbij is gekozen voor een opbouw waarbij vooral de moge19

lijkheden tot verandering worden belicht. De afzonderlijke thema's zijn
toegelicht in de hoofdstukken twee tot en met zeven. In hoofdstuk acht
is met behulp van de verkregen informatie een samenvatting van de
sterke en zwakke kanten van het onderzoekgebied weergegeven. In aansluiting daarop is een ook een vergelijking van de zes deelgebieden uitgewerkt.
Op deze wijze wordt een basis verkregen voor een aantal maatre-

gelen - een actieplan - die door bedrijfsleven en overheid tot uitvoering
kunnen worden gebracht.

De functie van de bijlagen
De beschrijving van de verschillende deelaspecten van de sector zijn

opgenomen als bijlagen bij het rapport. Voor de toegankelijkheid zijn de

bevindingen van de in verschillende bijlagen weergegeven aspecten telkens aan het begin opgenomen in een korte samenvatting.
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2. DE POSITIE VAN DE BEDRIJFSTAK EN VAN
DE BEDRIJVEN

2.1

Inleiding

De vollegrondsgroenteteelt is een belangrijke agrarische bedrijfstak
in het zuidelijk zand- en lössgebied. De bedrijfstak heeft een aandeel
van 21% in de toegevoegde waarde van de plantaardige produktie in
het onderzoekgebied. Het aandeel van de bedrijfstak in de toegevoegde
waarde van de totale primaire agrarische produktie in het zuidelijk zanden lössgebied bedraagt 9%. Voor geheel Nederland bedraagt het laatstgenoemde aandeel 4%.
Vanuit het gezichtspunt van de akkerbouw wordt de vollegrondsgroenteteelt veelal beschouwd als een mogelijkheid om tot inkomensverbetering te komen. De behoefte hieraan is toegenomen sinds het EGprijsbeleid voor de akkerbouwprodukten meer marktgeoriënteerd is
geworden.
Om gevoel te krijgen voor de perspectieven van vollegrondsgroenteteelt in onderzoekgebied, wordt allereerst de nationale markt- en
concurrentiepositie van de vollegrondsgroenteteelt verkend. Daarbij
wordt enerzijds gebruik gemaakt van de marktverkenningen, zoals neergelegd in het LEI-DLO-rapport over de vollegrondsgroenteteelt in WestNederland (Borgstein en De Groot, 1992) en in de LEI-DLO/RABO-visie op

de internationale concurrentiekracht van de groentesector (De Kleijn;
1992). Anderzijds wordt aandacht besteed aan de mogelijke ontwikkelingen in het concurrerend aanbod (Oost-Europa, Zuid-Europa).
Vervolgens wordt het belang van de vollegrondsgroenteteelt in
zuidelijk zand- en lössgebied afgezet tegen de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt en tegen de andere agrarische bedrijfstakken in het onderzoekgebied. Aansluitend wordt de bedrijfsstructurele ontwikkeling binnen de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied tot
op het niveau van bedrijfstypen geanalyseerd.

2.2

Concurrentiepositie

Het LEI-DLO-rapport over de vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland heeft duidelijk gemaakt, dat de binnenlandse markt nagenoeg
verzadigd is en dat de afzet aan de verwerkende industrie de komende
jaren naar verwachting maar weinig zal groeien. Alleen van de consumptie van fijnere vollegrondsgroenten (zoals broccoli, ijsbergsla, chinese
kool, spitskool en witlof) wordt nog enige groei verwacht. Hierbij wor-
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den in toenemende mate eisen gesteld in de richting van een milieu-

vriendelijke teeltwijze.
Marktverruiming zal volgens het LEI-DLO-rapport alleen kunnen
plaatsvinden door verdringing op bestaande markten of penetratie in
nieuwe, verder afgelegen markten. In een dergelijke situatie is de
concurrentiepositie bepalend voor de toekomst. Volgens de LElDLO/RABO-visie wordt de concurrentiekracht van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt in belangrijke mate bepaald door de produktiviteit,
de kwaliteit, het vakmanschap en de nieuwste technologie. De hoge
teeltkosten vormen een zwak punt van de concurrentiekracht. In dit
krachtenveld worden België en Frankrijk als de grootste concurrenten
voor de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt aangemerkt.
In genoemde LEI-DLO/RABO-visie wordt eveneens aandacht besteed
aan de concurrentiekracht van enkele Zuideuropese en Oosteuropese
landen. Van Spanje kan vooral in het voorjaar concurrentie worden verwacht. Door de stijgende produktiekosten, de grote transportafstanden
en de afnemende EG-subsidies loopt de concurrentiekracht van Spanje
terug. Van Polen wordt voorlopig nauwelijks concurrentie verwacht,
vanwege een lage produktiviteit, een verouderde bedrijfsuitrusting en
een gebrekkige infrastructuur.
Tijdens de gesprekken met telers, verwerkers en handelaars kwam
eveneens naar voren, dat de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt kan en
moet concurreren op kwaliteit en logistiek. De lage loonkosten in OostEuropa worden als een bedreiging voor de arbeidsintensieve teelten
gezien. Daarnaast zou Oost-Europa op termijn via prijsconcurrentie een
deel van de massaprodukten naar zich toe kunnen halen. De genoemde
bronnen verwachten dat Nederland zijn positie kan behouden en mogelijk kan versterken door snelle aanpassingen op het punt van kwaliteit.
Op de binnenlandse markt moet het zuidelijk zand- en lössgebied
concurreren met andere teeltgebieden. De grondsoort speelt hierbij een
belangrijke rol. Een sterk punt van zandgronden is de goede bewerkbaarheid (ook bij nat weer). Dit is van belang voor de vroegheid en de
planning van zaaien/planten, oogsten en verwerken. Klei- en lössgronden
staan sterker als het gaat om de bewaarbaarheid van het produkt. Zodoende bieden produkten als spruitkool, bewaarkool en witlofwortelen
weinig perspectief voor de zandgronden van Noord-Brabant en Limburg.
Zuid-Limburg wijkt in dit verband duidelijk af van de rest van het onderzoekgebied en de produkten uit dat gebied verdienen om die reden een
aparte positie.

2.3

Het belang van de bedrijfstak

Het zuidelijk zand- en lössgebied herbergt ongeveer de helft van de
intensieve vollegrondsgroenteteelt en ongeveer een kwart van de extensieve vollegrondsgroenteteelt in Nederland. Het aandeel van de intensieve teelten is over de periode 1982-1992 nagenoeg gelijk gebleven. Het
22

aandeel in de extensieve teelten is over dezelfde periode aanzienlijk
gestegen van 16% naar 24%.
De oppervlakte cultuurgrond in het onderzoekgebied bedraagt
320.000 ha. In de periode 1982-1992 heeft er binnen het grondgebruik
een aanzienlijke verschuiving plaatsgevonden van grasland naar akkerbouw en tuinbouw. Deze verschuiving is zichtbaar gemaakt in tabel 2.1.
Tabel 2.1 Arealen cultuurgrond (x 1.000 ha) in het zuidelijk zand- en lössgebied

naar grondgebruik in 1982, 1987 en 1992

Grondgebruik

1982

1987

1992

Cultuurgrond

322,0

327,2

3223

waarvan:
- Grasland
- Akkerbouw
- Tuinbouw

181,0
153
25,7

159,5
140,7
270

140,0
150,3
32,0

6,8
9,9
0,9
a
3,2
2

Ay
10,7
1,0
a2.
3,8
1,2

10,8
10,5
Ll
3,4
4,8
1,4

waarvan:
- Groenten-extensief
- Groenten-intensief
- Bloembollen
- Fruitteelt
- Boomkwekerij
- Glastuinbouw

Bron: CBS-Meitelling + LEI-DLO-bewerking.

De vollegrondsgroenteteelt is in tabel 2.1 opgesplitst in extensieve
en intensieve gewassen. Extensieve vollegrondsgroenten verlaten het bedrijf als veldgewas en los gestort; intensieve vollegrondsgroenten verlaten het bedrijf gesorteerd en verpakt. De eerste categorie wordt voornamelijk op akkerbouwbedrijven geteeld en de tweede categorie op tuinbouwbedrijven.
Het areaal vollegrondsgroenten (inclusief doperwten en ui-gewassen) in het zuidelijk zand- en lössgebied bedraagt de laatste jaren ongeveer 20.000 ha. Dit betekent een aandeel in het totale grondgebruik van
ruim 6%.
In de periode 1982-1992 is een areaal van ruim 40.000 ha omgezet
van grasland naar akkerbouw en extensieve vollegrondsgroenten. Binnen
de akkerbouw zijn snijmais en aardappelen toegenomen. Binnen de extensieve vollegrondsgroenteteelt waren doperwten, waspeen en schorseneren de belangrijkste groeiers. Het areaal intensieve vollegrondsgroenten is maar weinig toegenomen. Wel is binnen deze categorie een aanzienlijke verschuiving opgetreden van spruitkool, augurken en overige
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groenten naar prei. Voor gedetailleerde statistische informatie over voornoemde verschuivingen wordt verwezen naar bijlage 1.1.
De afname van het areaal grasland hangt samen met de superheffing en de daaruit voortgekomen inkrimping van de melkveestapel. Het
gevolg was een verhoogde areaaldruk op de akkerbouw. Deze areaal-

druk is vervolgens nog aanzienlijk versterkt door de recente veranderin-

gen in het EG-prijsbeleid voor de akkerbouw. Beide effecten hebben
geleid tot een toegenomen belangstelling van veehouders en akkerbouwers voor de vollegrondsgroenteteelt. De areaalverhouding tussen akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (7 op 1) betekent echter, dat de
problemen van de akkerbouw vele malen groter zijn dan de speelruimte
in de groenteteelt. Bovendien moet de akkerbouw de speelruimte nog
delen met andere sectoren.
Deze conclusie kwam eveneens naar voren in de gesprekken met
groepen telers in de verschillende deelgebieden. De produktiebeperkingen op veehouderijbedrijven en de slechte rentabiliteit op akkerbouwbedrijven veroorzaakten naar hun mening een aanzienlijke groei van het
areaal vollegrondsgroenten met prijsbederf als resultaat. De betreffende
areaalgroei wordt mede toegeschreven aan de overspannen saldover-

wachtingen bij veehouders en akkerbouwers, de toegenomen mechanisa-

tiemogelijkheden en de toegenomen afzetmogelijkheden buiten de veiling om. Overigens ervaren de zittende vollegrondsgroentetelers de stimulansen van de overheid voor akkerbouwers om met de vollegrondsgroenteteelt te beginnen als een oneerlijke concurrentie.

2.4

De bedrijfsstructurele ontwikkeling

De samenstelling van de groep bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten is allerminst constant. De jaarlijks sterk wisselende voorraden bij de verwerkende industrie en de daaruit volgende wisselende
contractarealen leiden tot wisselende contacten tussen verwerkers en
telers. Bij een groeiend contractareaal worden nieuwe telers geworven

en bij een krimpend contractareaal wordt het telersbestand weer ingekrompen.
Uit de gesprekken met verwerkende bedrijven is gebleken, dat men
uit kostenoverwegingen de voorkeur geeft aan bedrijven met grote percelen en aan concentratie van de teelt in een beperkt aantal gebieden.
Bij de areaalinkrimping in 1993 hebben vooral de bedrijven met kleine
percelen of met een geïsoleerde ligging geen nieuwe contracten gekregen. Meitellinggegevens bevestigen dit patroon: in zes jaar tijd werd
ongeveer de helft van de bedrijven vervangen. Door deze vervanging
verschuift de teelt van extensieve vollegrondsgroenten naar bedrijven
met meer dan 10 ha bouwland.
Ook binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt treden aanzienlijke verschuivingen op. Analyse van meitellinggegevens heeft geleerd,
dat door afstotingen en inkrimpingen in de periode 1984-1990 een are24

aal van 2.585 ha (29% beginareaal) intensieve vollegrondsgroenten voor

herverdeling onder uitbreidende en toestromende bedrijven is vrijgekomen. Dit betekent, dat op jaarbasis 400-500 ha (5% van het totaal are-

aal) kan worden herverdeeld.
Voor gedetailleerde statistische informatie over de bedrijfsontwikkeling in de extensieve en intensieve vollegrondsgroenteteelt wordt ver-

wezen naar bijlage 1.2.
De analyse heeft verder geleerd dat herverdeling van arealen voorkomt bij alle intensieve vollegrondsgroentegewassen, ongeacht de areaalontwikkeling op bedrijfstakniveau (zowel bij spruitkool als bij prei).
Dit patroon wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op bedrijfsniveau,
zoals intensivering vanuit de vollegrondsgroenteteelt naar glastuinbouw
of boomkwekerij (jongere ondernemers en opvolgers), extensivering vanuit de vollegrondsgroenteteelt naar akkerbouw of veehouderij (oudere
ondernemers zonder opvolger) en intensivering vanuit veehouderij of akkerbouw naar de vollegrondsgroenteteelt (jongere ondernemers en opvolgers).
Gesprekken met bedrijfstakkenners leidden tot de conclusie, dat er
(in samenhang met de geschetste dynamiek in de bedrijfstak) geleidelijk
een nieuwe generatie vollegrondsgroentetelers ontstaat. Door de groei-

ende kwaliteitseisen zijn de meeste gelegenheidstelers verdwenen en
daarvoor in de plaats zijn jonge, professionele ondernemers gekomen.
Deze ondernemers worden gekenmerkt door een goede beroepsopleiding, een gespecialiseerde bedrijfsvoering, een actieve deelname aan
studieclubactiviteiten, bedrijfsregistratie en een marktgerichte benade-

ring.
Het bovenbeschreven patroon van een areaalstroom van vollegrondsgroenten die zich voortbeweegt langs een wisselend bedrijvenbestand stelt hogere eisen aan de ruimtelijke voorwaarden dan de statistische omvang van de bedrijfstak doet vermoeden. In samenhang daarmee
lijkt het onverstandig om de bedrijfsstructurele ontwikkeling sterk aan
banden te leggen. De areaalstroom zal zich dan een uitweg zoeken naar
andere gebieden in Nederland of het buitenland.

2.5

Conclusies

De vollegrondsgroenteteelt moet opereren in een nagenoeg verzadigde markt. Marktverruiming kan alleen plaatsvinden door verdringing
op bestaande markten of door penetratie op nieuwe, verder afgelegen
markten. Sterke punten van de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt zijn
de produktiviteit, de kwaliteit, het vakmanschap en de snelle toepassing
van nieuwe technologie. De hoge teeltkosten vormen een zwak punt van

de concurrentiekracht.
Het zuidelijk zand- en lössgebied herbergt ongeveer de helft van de
intensieve vollegrondsgroenteteelt en ongeveer een kwart van de extensieve vollegrondsgroenteteelt in Nederland. Het aandeel van de intensie25

ve teelten is over de periode 1982-1992 nagenoeg gelijk gebleven. Het

aandeel in de extensieve teelten is over dezelfde periode aanzienlijk
gestegen van 16% naar 24%.
f
Binnen het zuidelijk zand- en lössgebied is de vollegrondsgroenteteelt een verhoudingsgewijs belangrijke bedrijfstak. In dit gebied heeft
de bedrijfstak een aandeel van 9% in de toegevoegde waarde van de
primaire agrarische produktie. Voor geheel Nederland bedraagt dit aan-

deel 4%.
Het areaal extensieve vollegrondsgroenten is over de periode 19821992 gegroeid van 6.800 ha naar 10.700 ha. Deze areaalvergroting is

grotendeels ten goede gekomen aan doperwten, schorseneren, waspeen
en winterpeen.
Het areaal intensieve vollegrondsgroenten is over de periode 19821992 licht gegroeid van 9.900 ha naar 10.500 ha. Binnen deze categorie
is een aanzienlijke verschuiving opgetreden van spruitkool en augurken
naar prei.
Binnen de extensieve vollegrondsgroenteteelt is over de periode
1984-1990 bijna de helft van het telersbestand vervangen. Door deze
vervanging verschuift de teelt van extensieve vollegrondsgroenten geleidelijk naar bedrijven met meer dan 10 ha bouwland.
Binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt is over de periode
1984-1990 ongeveer 2.600 ha (= 30% areaal 1984) vrijgekomen voor herverdeling naar uitbreidende of toetredende bedrijven. De grootste uitbreidingen zijn opgetreden bij de vollegrondsgroentebedrijven en de
grootste toetredingen bij de veehouderijbedrijven.
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3. VERBREDING VAN HET ASSORTIMENT

3.1

Inleiding

Uit de afzetontwikkeling is gebleken, dat de markt van vollegrondsgroenten nagenoeg is verzadigd. De recente produktiegroei bij een aantal produkten heeft in 1992 reeds tot een overschotsituatie geleid. Deze
situatie is in het afgelopen seizoen alleen maar versterkt.
In de reeds genoemde LEI-DLO/RABO-visie is aangegeven, dat het
van groot belang is te komen tot een segmentatie van de markt. Vandaar dat in dit hoofdstuk nader zal worden ingegaan op de vraag in
hoeverre er mogelijkheden zijn voor nieuwe produkten en/of produktvernieuwingen, waarmee de bedrijfstak haar afzetpositie kan verbeteren.

3.2

Nieuwe produkten

Uit de gesprekken met telers, handelaars en verwerkers is gebleken,
dat men momenteel niet veel fiducie heeft in geheel nieuwe produkten.
De ervaring heeft geleerd, dat de introductie van nieuwe produkten
grote investeringen en risico's met zich meebrengt. Deze investeringen
en risico's zijn des te groter omdat de winkelbedrijven veelal een afwachtende houding aannemen.
Een andere reden voor terughoudendheid is het ongeduld waarmee
telers zich op nieuwe produkten storten. Zodoende wordt de markt al
bedorven, voordat het betreffende produkt zijn weg naar de consument
heeft kunnen vinden. Een en ander onderstreept het belang van gedegen marktonderzoek, maar evengoed van een gecoördineerde produktie-ontwikkeling.
Het voorgaande betekent niet, dat er in de verschillende marktsegmenten helemaal niets verandert. De rondgang langs de verwerkende
industrie heeft geleerd, dat het verwerkte produktenpakket geleidelijk
wordt verbreed met produkten die traditioneel vooral in het verse
marktsegment voorkwamen. Voorbeelden zijn snijbonen, prei, andijvie,
bloemkool, broccoli en Parijse wortelen. Binnen het verse marktsegment
wordt gewerkt aan verbreding in de richting van radijs, rettich en radicchio rosso.
Een relatief nieuw produkt voor de verse markt is groene asperge.
Volgens sommige telers zijn er op klei/lössgronden perspectieven voor dit
produkt, vooral als de teelt/oogstmethode verder zou worden ontwikkeld. Anderzijds wordt er gewaarschuwd voor de risico’s van nachtvorst
en marktverzadiging.
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3.3

Marktsegmentatie en produktdiversiteit

Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden zijn marktsegmentatie en produktdiversiteit nadrukkelijk naar voren gekomen als middelen om de afzetpositie van de vollegrondsgroenteteelt te verbeteren. De
voorhoede van de bedrijfstak is ervan overtuigd, dat de periode van hetzelfde-produkt-voor-iedereen voorbij is. In een kopersmarkt is een diversiteit aan produktvormen nodig om het marktaandeel te behouden ofte

vergroten.
Bij deze diversiteit wordt vooral gedacht aan verschillende verpakkingen en gebiedseigen kwaliteiten. In de groepsgesprekken is verschillende keren genoemd, dat de voorgeschreven verpakkingen duur en
milieubelastend zijn. Het gebruik van inklapbare bakjes en meermalig
fust zou uitgebreid moeten worden. Daarnaast zou meer aan de verpakkingswensen van de koper voldaan moeten worden. Op die manier kan
overpakken worden voorkomen. Deveilingen in Breda en Veldhoven zijn
deze weg reedsingeslagen. De veiling in Grubbenvorst doet voor enkele
produkten onderzoek in die richting, maar twijfelt aan de noodzaak van
diversificatie over het gehele sortiment.
Naast de verpakking kunnen gebiedseigen kwaliteiten een middel
zijn om specifieke markten te bereiken. Zo houdt veiling Breda prei uit
bepaalde teeltgebieden apart om de Scandinavische markt te bedienen.
In Noord-Limburg leven ideeén om het Limburgse produkt een eigen
identiteit mee te geven. De Zuidlimburgse telers vinden dat hun produkten apart moeten worden gehouden, omdat de houdbaarheid beter is
dan die van de produkten uit Noord-Limburg.
In het algemeen leeft de gedachte, dat de voorkeur van de consument steeds meer verschuift in de richting van verfijnde en voorbewerkte
produkten. Een smakelijke en gemakkelijk te bereiden maaltijd is hierbij
richtinggevend. Bij keuring zou meer nadruk op de kwaliteit/smaak van
het eetbare deel van het produkt moeten liggen. Bospeen en prei worden nu naar de mening van de telers te veel op de groene delen gekeurd. Bij voorbewerking wordt gedacht aan geschoonde (bijvoorbeeld
spruiten) of gesneden (bijvoorbeeld bladgroenten) produkten.
Voor de praktische vormgeving van produktvernieuwing zijn nauwe
contacten met de afnemers een eerste vereiste. Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden is op een groter aantal accountmanagers
van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen (CBT) in de afzetge-

bieden aangedrongen. Het huidige aantal van vier accountmanagers
voor heel Europa wordt als een druppel op een gloeiende plaat gezien.

3.4

Conclusies

Binnen de geledingen van produktie, verwerking en afzet heeft
men momenteel weinig fiducie in de ontwikkeling of invoering van geheel nieuwe produkten.
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Wel wordt er in de twee deelsectoren van de vollegrondsgroenteteelt gewerkt aan verbreding van het produktenpakket. De verwerkende
industrie verbreedt haar pakket met produkten die traditioneel vooral in
het verse marktsegment voorkwamen. Binnen het verse marktsegment
wordt het produktenpakket eveneens uitgebreid.

Marktsegmentatie en produktdiversificatie worden in de praktijk
gezien als middelen om de afzet van vollegrondsgroenten op peil te
houden. Men is ervan overtuigd, dat de bedrijfstak in een kopersmarkt
moet opereren. Dit zal leiden tot diversiteit in verpakkingen en in produktvormen. Voor de praktische vormgeving hiervan zijn nauwe contacten met de afnemers een eerste vereiste.
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4. DE VERBETERING VAN DE KWALITEIT

4.1

Inleiding

Zoals reeds aangegeven, zal marktverruiming alleen kunnen plaatsvinden door verdringing. Om die reden is het van belang te zoeken naar
mogelijkheden om de internationale concurrentiekracht van Nederland
te verbeteren. Bij de huidige maatschappelijke verhoudingen is het vrijwel onmogelijk om te komen tot een lagere kostprijs. De produktie-eenheden zijn veelal aan de kleine kant en de arbeidskosten zijn naar verhouding hoog.
Volgens de LEI-DLO/RABO-visie verdient het daarom aanbeveling om
te streven naar een verdere verbetering van de produktkwaliteit. Nederland neemt op het punt van kwaliteit reeds een gunstige positie in. Verbeteringen op dit punt zullen de internationale concurrentiekracht van
Nederland vergroten.
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de jongste ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken. Vervolgens zal worden aangegeven op
welke manier tot een systematische verbetering van de kwaliteit kan
worden gekomen.

4.2

Vernieuwing in kwaliteitsdenken

Het begrip "kwaliteit" heeft de laatste jaren een verbreding ondergaan. Waar voorheen voornamelijk op zichtbare produktkenmerken
werd gelet, daar wordt tegenwoordig bovendien veel waarde gehecht

aan de produktiemethoden. In dit verband moet worden gewezen op de
ontwikkeling van NEN.ISO-normen en van het CE-merk. De hieraan gekoppelde voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en
milieu.
Als gevolg van deze ontwikkeling gaan handel en industrie in toenemende mate eisen stellen aan de produktie-omstandigheden van vollegrondsgroenten. Hierbij wordt gedacht aan perceelskenmerken als
grondsoort, voorvrucht en bemestingsniveau. Daarnaast zullen eisen worden gesteld aan het verbruik en de kwaliteit van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en beregeningswater.
Voornoemde eisen zijn minder “sectorvreemd”" dan ze lijken. Zo
stellen de afnemers van witlofwortelen (als sectorgenoten) soortgelijke
eisen. Voor de teelt van witlofwortelen worden bij voorkeur percelen
met zavel/lössgrond, met een laag bemestingsniveau en met granen als
voorvrucht uitgekozen. Daarnaast stelt de witloftrekker beperkingen aan
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het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en beregening om een
regelmatige groei van de witlofwortelen (en daarmee een goed trekrendement) te waarborgen.

Voor het verse marktsegment van de nnee zijn
eveneens eisen voor de produktie-omstandigheden in aantocht. Het CBT
werkt samen met de ledenveilingen aan de ontwikkeling en invoering
van een Milieu-Bewuste Teelt (MBT). In de glasgroenteteelt en in de

fruitteelt zijn daarmee inmiddels goede vorderingen gemaakt. In de vollegrondsgroenteteelt zijn onlangs de eerste stappen in die richting gezet.

4.3

Invoering teeltregistratie
Het gevolg van het gewenste inzicht in de produktie-omstandighe-

den is, dat de telers de perceelskenmerken en de getroffen teeltmaatregelen moeten gaan registreren. Bij contractteelt wordt dat in veel gevallen reeds bij de afsluiting van het contract overeengekomen. Ook bij
MBT is teeltregistratie een voorwaarde om het aangevoerde produkt op
de veiling in het MBT-blok te krijgen.
Tijdens de groepsgesprekken in de deelgebieden is gebleken, dat de
telers in het algemeen positief tegenover teeltregistratie staan. In enkele
deelgebieden werd zelfs een verplichting voor iedereen bepleit. Deze
opstelling wordt gevoed door de overtuiging, dat teeltregistratie binnen

enkele jaren een leveringsvoorwaarde zal worden. Bovendien wordt
teeltregistratie gezien als een middel om negatieve beeldvorming tegen
te gaan.

Een mogelijke aanleiding tot een negatieve beeldvorming over

Zuid-Nederland vormen de drijfmestoverschotten in het gebied. De deelnemers aan de groepsgesprekken hadden daarom (en vanwege de betere produktkwaliteit) weinig problemen met de drijfmestnormen van de
overheid. Men is zeer wel bereid om te gaan bemesten op basis van de
mineralenvoorraad in de bodem.
Het registreren van de bemesting wordt evenmin als een probleem
gezien. Een voorwaarde is evenwel, dat de bemestingsnormen redelijk
blijven.

De positieve opstelling van de telers tegenover MBT en teeltregistratie betekent niet, dat invoering geen problemen met zich mee gaat
brengen. Integendeel, er is veel onderzoek en begeleiding nodig voor
het ontwikkelen van redelijke normen, voor het ontwikkelen van hand-

zame formulieren, voor het organiseren van registratiegroepen en voor
het organiseren van een betrouwbare controle.
De veiling in Grubbenvorst voorziet grote problemen bij de introductie van de MBT voor vollegrondsgroenten. Als knelpunt worden de
grote aantallen telers genoemd. Bij de glasgroenten (met beperkte aantallen aanvoerders) is de invoering al zeer moeizaam verlopen. Hierbij
rijst de vraag, of de getrapte organisatie (met aanvoerverenigingen) van
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deze veiling wel zo gunstig is voor de introductie van MBT. Activering
van “passieve” aanvoerverenigingen is minimaal geboden.

44

Conclusies

Het begrip "kwaliteit" heeft de laatste jaren een verbreding ondergaan. Waar voorheen voornamelijk op zichtbare produktkenmerken
werd gelet, daar wordt tegenwoordig bovendien veel waarde gehecht
aan de produktiemethoden. Als gevolg van deze ontwikkeling gaan handel en industrie in toenemende mate eisen stellen aan de produktie-omstandigheden van vollegrondsgroenten.
Om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen, moeten de perceelskenmerken en de getroffen teeltmaatregelen worden geregistreerd.
Voor de invoering van teeltregistratie is veel onderzoek en begeleiding
nodig voor het ontwikkelen van redelijke normen en handzame formulieren alsmede voor het organiseren van registratiegroepen en een betrouwbare controle.
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5. DE VERANDERING IN DE
AFZETORGANISATIE

5.1

Inleiding

De levering van de vollegrondsgroente vanuit de akkerbouwsector
wordt vooral in verband gezien met teelt buiten de veiling om. Eerder
betrof dit vrijwel uitsluitend de teelt op contract voor de verwerkende

industrie, maar sinds enkele jaren ook voor bestemmingen in de verse afzetmarkt. Daarom wordt hier nadrukkelijk aandacht besteed aan de veranderingen en de knelpunten in de huidige afzetwijze. Vervolgens wordt
ingegaan op mogelijkheden om de positie van de veilingen te versterken.

De beschrijving in dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op de gegevens
over de afzet en van de handel en de industriële verwerkers in Nederland en België zoals weergegeven in de bijlagen 4, 5 en 6. Verder klinkt
de mening van telers door die via de groepsgesprekken hun zienswijze

over de afzet hebben gegeven.
5.2

De huidige afzet van vollegrondsgroenten

Voor de afzet van vollegrondsgroenten zijn er in het zuidelijk zanden lössgebied drie grote veilingen. De veilingen verschillen zowel in
omvang als in organisatievorm. Op deze veilingen wordt jaarlijks voor
ruim 300 miljoen gulden vollegrondsgroenten aangevoerd. Deze omzet
wordt gerealiseerd van circa 10.000 ha groentegewassen. Produkten als
prei, asperges, aardbeien, witlof en diverse soorten sla leveren het merendeel van de veilingomzetten.

Van de andere belangrijke gewassen in het gebied als stamslabonen, schorseneren, peen en spinazie wordt het overgrote deel niet op de
veiling aangevoerd, maar wordt op contract rechtstreeks aan de industrie
en verzendhandel geleverd. Zes Nederlandse en enkele Belgische groente- en fruitverwerkende industrieën contracteren rechtstreeks de benodigde gewassen bij de telers. Daarnaast zijn vijf grote verzendhandelaren
eveneens betrokken bij de teelt en de levering van de groenten aan Nederlandse en Belgische verwerkende bedrijven.
Bij de contractteelt voor de Nederlandse verwerkende industrie zijn
per afnemend bedrijf telersgroeperingen gevormd die samenwerken in
de Contractteelt Commissie Zuid-Nederland. Het overleg tussen de telers
en de contractgevende industrie of het handelsbedrijf wordt gevoerd
door een vertrouwenscommissie.
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Voor de afzet van verse vollegrondsgroenten aan detailhandel en
bewerkende bedrijven laten vijf handelsbedrijven op grote schaal groenten op contract telen. Ook bij de veilingen is men sinds kort begonnen
met teelt op contract voor de verse markt. Via een gespecialiseerde bemiddeling voorziet men deelmarkten van de gevraagde produkten. De
positie van de veilingen met de prijsvorming via de klok is daardoor
veranderd.

5.3

Recente ontwikkelingen in de afzetwijze

In de afgelopen jaren is de afzet van de groenten sterk veranderd.
Vanuit de detailhandel met de grootwinkelbedrijven die een centrale inkoop voor de keten hebben, is de behoefte gegroeid aan zekerheden
ten aanzien van de levering en de prijs. Deze wensen strookten niet met
de tot voor kort gebruikelijke afzet via de veilingklok. Het gevolg
hiervan was de opkomst van het contracteren van groenten voor de verse markt. Verder is van belang dat groenten in toenemende mate worden bewerkt voor de aflevering aan de consumenten. Na de oogst worden steeds meer vollegrondsgroenten afhankelijk van het produkt
schoongemaakt, gewassen, gesorteerd en al dan niet gesneden of gemengd, in standaardverpakking vers afgeleverd.
Het overgaan op contractteelt is bespoedigd door de opkomst van
de sterk gemechaniseerde groenteteelt door telers die van oorsprong
geen of slechts een zwakke binding met de veilingorganisatie hadden.
Evenals bij de telers voor de verwerkende industrie waren hun produktiehoeveelheden niet afgestemd op de levering via de veilingen. Uit
oogpunt van financiële zekerheid verkozen deze telers een contract met
een afnemer die rechtstreeks aan de detailhandel leverde. Daardoor

werd de teelt speciaal afgestemd op de behoefte van de betreffende afnemer. De rechtstreekse levering van grote hoeveelheden zou volgens de
detailhandelsketens kunnen leiden tot een gunstiger prijs voor de consument. De prijsverhogende werking van de klok kon worden omzeild.
De veranderingen in de distributie naar de consument beïnvloeden
dus ook de marktverhoudingen en hebben zodoende gevolgen voor de
teelt van de produkten. Volgens de studie naar de concurrentiekracht
(LEI-DLO/RABO) kopen Nederlandse consumenten circa de helft van de

groenten in de grootwinkelbedrijven. In Duitsland, Zweden en Zwitserland is dit aandeel veel hoger en bedraagt meer dan 80%. In GrootBrittannië, Frankrijk en België komt het aandeel van de grootwinkelbedrijven overeen met dat in ons land, terwijl het aandeel in Italië en
Spanje nog belangrijk minder is.
De verschuiving van de groenteafzet van de groentewinkels naar de
grootwinkelbedrijven stelt andere eisen aan de verhandeling van de produkten. Deze ketenintegratie wenst een ander type distributie, prijsvor-

ming, verpakking en service. In feite is er tussen de afzet via de veilingen
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aan de detailhandel en de contractlevering aan de industrie een apart
segment in de markt ontstaan.
De karakteristieken van de drie belangrijkste deelmarkten zou men
als volgt schematisch kunnen weergeven. Daarbij is aangesloten bij de
indeling in de beleidsterreinen die voor de sector van overwegend
belang zijn (LEI-DLO/RABO).

Tabel 5.1 Kenmerken van de deelmarkten in de vollegrondsgroentesector
Kenmerken

Kleinschalige
detailhandel

Grootschalige
detailhandel

Verwerkende
industrie

Markt
- kwaliteit
- prijs

specifiek
variabel

stabiel
vast

functioneel
zo laag mogelijk

- leveringszekerheid

variabel

groot

contractueel

- service
- omvang
- bestemming

standaard
krimpend
diversen

naar behoefte
groeiend
vnl. binnenland

minimaal
stabiel
diversen

Distributievorm
- levering
- tussenpersoon
- concentratie
- aantal afnemers

via veiling
veiling
gewenst
groot

contract
handel
onnodig
beperkt

teeltcontract
geen
ongewenst
zeer klein

Teelt
- aantal telers
- produktieschaal
- specialisatie

groot
klein
gering

beperkt
groot
sterk

klein
zeer groot
per afnemer

- mechanisatie

beperkt

waar mogelijk

volledig

- bewerking produkt
- milieu-eisen
- beslisvrijheid

gewenst
MBT
groot

naar behoefte
eigen normen
beperkt

bulk
ISO-Normen
zeer gering

5.4

De knelpunten in de huidige organisatie

De opkomst van de groenteverkoop buiten de veilingen om is vooral een gevolg van het niet aanpassen van de functie van de veiling aan
de behoefte van de afnemers. Hierdoor zijn voor de grootwinkelbedrijven en groenteverwerkende industrieën de kosten te hoog (LEI-DLO/
RABO). Niet alleen heeft de klok een kostprijsverhoging tot gevolg, ook
laat de leveringszekerheid via de veilingen voor de grootwinkelbedrijven
en be- en verwerkende industrie veel te wensen over. Directe levering
heeft voor hen het voordeel dat zij zelf de kwaliteit van de ontvangen
produkten kunnen bepalen en niet afhankelijk zijn van de logistieke concentratie op de veilingen die ook een kwaliteitsverlies inhoudt. Volgens
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de Nederlandse en Belgische verwerkers heeft de veilingorganisatie zich
in feite te weinig bekommerd om de vollegrondsgroentenafzet en zijn
aandacht te zeer gericht op de glasgroenten. Met name de wens om
produkten in andere verpakking te verkrijgen is door de veilingen genegeerd.
In reactie op de wensen van onder andere de detailhandel gaan
veilingen er in toenemende mate toe over om een bemiddelingsfunctie
met een uitgebreidere dienstverlening te vervullen. Het sterkst is dit het
geval bij de telersvereniging die rond de eerdere veiling te Mierlo is ontstaan. De aangevoerde produkten worden er bewerkt voor de diverse
bestemmingen en gaan direct tegen overeengekomen prijzen naar de
afnemers. Verder vervult een van de veilingen in het onderzoekgebied al
jaren de bemiddelingsfunctie ten behoeve van verkoop aan handel en

industrie. Men bemiddelde jarenlang bij de contractteelt naar de Belgische handel en industrie. Van de beide andere veilingen is de RBT te
Breda sinds enkele jaren met een bemiddelingsbureau gestart, maar de
veiling ZON te Grubbenvorst heeft tot nu de bemiddeling bij de vollegrondsgroenten niet ter hand heeft genomen. Vanwege de sterke groei
van verkopen van onder andere ijsbergsla en ook spruiten buiten de
veiling om wordt inmiddels door vrijwel alle veilingen bemiddeld bij de
afzet van bepaalde soorten groenten. Ook het CBT heeft zijn opvattingen op het gebied van de verkoop via bemiddeling gewijzigd. Dit bureau heeft sinds kort de coördinatie van de bemiddelingsfuncties van de
aangesloten leden ter hand genomen. Daarnaast besteedt het aandacht
aan de marktverkenning voor de diverse soorten groenten.

5.5

De versterking van de positie van de veilingen

De veilingen vervullen diverse functies ten behoeve van de vollegrondsgroenteteelt. Naast de organisatie van de afzet, de keuring van en
de reclame voor de produkten zijn zij voor de telers van groot belang bij
de afwikkeling van de transacties. Een sterk punt is bijvoorbeeld de financiële zekerheid voor de betaling van de geleverde produkten. Verder
leveren zij diverse diensten aan de telers en ondersteunen de groenteteelt op diverse manieren. Daarbij is het bepalen van een minimumprijs
voor gestandaardiseerde produkten een zeer belangrijk middel.
In reeds genoemde LEI-DLO/RABO-studie is ingegaan op de strategie
ter versterking van de concurrentiekracht van de groenteteelt. De veilingen zouden meer dan tot nu toe een belangrijke rol bij de verbetering
van de distributie kunnen spelen.
Daarbij zouden deze organisaties zich niet moeten beperken tot het
verlenen van standaarddiensten aan telers en handelaren maar zich ook
met de totale groentesector moeten gaan bezig houden.
Daarnaast is het van belang als telersorganisatie de te onderschei-

den deelmarkten apart te gaan benaderen. Deze markten verschillen ten
aanzien van de gewenste kwaliteit, prijs, constantheid in de aanvoer en
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service. Voor sommige markten vraagt men een andere kwaliteit van de
produkten dän de veilingen veelal voorschrijven. Voor de detailhandel is
het vanwege de versheid van belang dat produkten er fris uitzien, terwijl
voor de bewerkers het aanzien er veel minder toe doet.
In veel gevallen betekent de grotere gerichtheid van de veilingen
op de verschillende deelmarkten een beperking van de vrijheid van de
teler. Onzeker is of daar een hogere prijs tegenover kan staan. Voor de
veilingorganisatie is het in zo’n situatie van belang om inzicht te hebben
in de belangstelling van de telers om in specifieke projecten te participeren. Op basis daarvan kan in nauw overleg met de afnemers tot het invullen van hun behoefte worden gekomen. Zodoende kan via korte lijnen rechtstreeks op de specifieke wensen van de afnemers worden ingespeeld.
De mogelijkheden tot verbreding van de taak van de veilingen worden als gevolg van de huidige marktomstandigheden gunstig beoordeeld. Daarbij gaat het om het motiveren, belonen en overtuigen van de
leden van de veilingorganisatie. Veel groentetelers zullen eraan moet
wennen dat de veilingen andere regels gaan hanteren om het marktaandeel te vergroten.
De verbrede taakstelling van de veilingen naar de diverse categorieën afnemers kan er na verloop van tijd toe leiden dat ook de akkerbouwers en de telers van contractgroenten van de diensten van de veilingen gebruik kunnen gaan maken. Daarbij is wel van belang dat de
veilingen en de diverse categorieën afnemers afspraken kunnen maken
over de leveringsvoorwaarden van de diverse typen produkten.
Om de centrale positie van de veiling als schakel bij de afzet van
groenten voor de diverse bestemmingen te herstellen dient de organisatie het voortouw te nemen bij het coördineren van de kwaliteitsnormen.
Op deze wijze kan de veiling voor diverse categorieën telers en afnemers
weer een zinvolle functie vervullen. Voorkomen wordt dat er wildgroei
in de kwaliteitsaanduidingen ontstaat en dat organisaties elkaar gaan
beconcurreren op de verschillende afzetmarkten. De markt voor groenten dreigt daardoor ondoorzichtig te worden.

5.6

Conclusies

In het onderzoekgebied zijn drie moderne groente- en fruitveilingen werkzaam, die een groot aandeel hebben in de afzet van vollegrondsgroenten. Een omvangrijk deel van de groenten wordt op contract geteeld en geleverd aan Nederlandse en Belgische verwerkende
bedrijven.
Binnen de afzet van vollegrondsgroenten is in de afgelopen jaren
een marktsegment ontstaan waarbij leveringen van telers rechtstreeks
aan detailhandelsbedrijven plaats vinden. De detailhandelsorganisaties
stellen daarbij eigen voorwaarden voor de teelt en de aflevering.
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De opkomst van deze afzetvorm buiten de veilingorganisatie om
wordt geweten aan een starre werking van onder andere de centraal
afgesproken regels. De groei van de afzetorganisaties die bij voorkeur
rechtstreeks bij telers kopen dreigt de positie van de veiling en van de
klok als middel voor de prijsbepaling te ondermijnen.
Ondanks de bezwaren tegen de huidige veilingorganisatie zijn veel
telers en handelaren van mening dat de klok zijn functie bij de prijsvorming dient te behouden. Deze opvatting is gebaseerd op de ervaring dat
de contractprijzen voor de groenten eveneens worden gekoppeld aan
die van de veilingklok.
De positie van de veilingen kan worden versterkt door beter in te
spelen op de behoefte van de afnemers ten aanzien van de kwaliteit,
verpakking en service en in samenhang daarmee ook de prijs overeen te
komen.
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6. DE VOORZIENING IN DE VRAAG NAAR
ARBEIDSKRACHTEN

6.1

Inleiding

De vollegrondsgroentesector omvat een aanzienlijk aantal produkten die hun marktwaarde ontlenen aan de kwaliteit van het vers door de
consument te verwerven produkt. Voor sommige van de verse produkten
heeft in de afgelopen jaren de mechanisatie zijn intrede gedaan waardoor de kostprijs ervan relatief laag blijft. Dit is onder andere het geval
bij de gewassen die op contract voor de industrie worden geteeld. Voor
een aantal andere produkten is evenwel geen mechanisatie mogelijk en
wordt de behoefte aan arbeid bij de teelt en de oogst bovendien in
sterke mate bepaald door de groei- en weersomstandigheden. De sector
verschilt daardoor sterk van de akkerbouw en de veehouderij waarin de
werkzaamheden veelal gemechaniseerd kunnen worden uitgevoerd.
Bij de overgang van akkerbouw- en veehouderijbedrijven op de vollegrondsgroenteteelt voor de verse markt zal de behoefte aan arbeid
sterk toe kunnen nemen waarbij het de vraag is of in deze behoefte op
een normale wijze kan worden voorzien. Het perspectief van de groenteteelt kan dan ook in sterke mate worden bepaald door de beschikbaarheid van de vereiste arbeid, terwijl daarnaast andere factoren zoals
fysieke opbrengst en produktprijs eveneens een belangrijke rol spelen.
Voor de vollegrondsgroenteteelten in het onderzoekgebied zal worden nagegaan welke knelpunten de groentetelers bij de uitvoering van
de werkzaamheden ondervinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
resultaten van het onlangs ingestelde LEI-DLO-onderzoek voor NoordBrabant (Spierings, 1993) en het onderzoek voor Noord- en Midden-Lim-

burg (Marktplan Adviesgroep 1993). Ingegaan wordt op de vraag- en
aanbodskant van de arbeid. Daarbij speelt ook de regionale verdeling
van de gewassen een rol zoals blijkt uit de bijlagen 1, 2 en 3. Vervolgens
wordt bezien op welke wijze tot oplossingen. voor de arbeidsproblematiek kan worden gekomen.

6.2

De huidige knelpunten

Op de tuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied verschilt de arbeidsbehoefte al naar gelang de aard van de gewassen en de toegepaste
teeltwijze. Hoogwaardige produkten die vers van het land via de veiling
worden afgeleverd, vereisen belangrijk meer arbeidsuren dan die welke
dienen voor de verwerking door de industrie. Voor veel van de contractgewassen voor de industrie die machinaal worden geoogst en onbewerkt
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worden afgeleverd, is soms nog minder arbeid per hectare vereist dan

voor akkerbouwgewassen. Dit komt omdat bij de contractteelten de in-

dustrie of handel een groot deel van bewerkingen verricht of laat
verrichten met speciale machines.
Van gewassen als aardbeien, asperges, augurken, bospeen, prei en
diverse soorten peulvuchten vereist de volledige teelt met de handmatige oogst meer dan 1.000 arbeidsuren per hectare (Kwantitatieve Informatie Akkerbouw en Vollegrondsgroente, 1992). Het overgrote deel van

deze arbeidsbehoefte is nodig in de oogstperiode. Voor de meeste ande-

re gewassen ligt de totale arbeidsbehoefte weliswaar meer dan de helft

lager. Dit is onder andere het geval bij de teelt van bladgewassen als sla

en van diverse koolsoorten. Ook in geval de betreffende gewassen op
contract worden geleverd aan handel of industrie ligt de arbeidsbehoefte nog belangrijk hoger dan die van teelten die volledig mechanisch kunnen worden uitgevoerd. Circa de helft van de oppervlakte vollegrondsgroenten in het onderzoekgebied heeft een arbeidsintensief karakter.
Het gevolg van deze ruimtelijk geconcentreerde teelt van arbeidsintensieve gewassen is dat in gebieden met een omvangrijke oppervlakte

gedurende een korte periode veel arbeid vereist is. Deze arbeidsbehoefte

doet zich voor afhankelijk van het groeiseizoen waarop de weersomstandigheden een belangrijke invloed hebben. In veel gevallen is de arbeidsbehoefte slechts op een speciale tijd van de dag vereist, zodat daarin
niet is te voorzien met behulp van vooraf geworven vaste of losse arbeidskrachten.
Als gevolg hiervan tekenen zich grote tekorten af in de gebieden
waar van oudsher de produkties zijn geconcentreerd en waar de voorzieningen voor de teelten in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Volgens genoemde studies (Marktplan Adviesgroep, 1993 en Spierings, 1993) treden
er in de opengrondstuinbouwsector sterke arbeidspieken op in de maanden mei tot september. In de overige maanden is de behoefte aan arbeid aanzienlijk lager en heeft deze een vrijwel gelijkmatig verloop.
Onvoldoende aanbod

Op de opengrondstuinbouwbedrijven in het onderzoekgebied werken diverse soorten arbeidskrachten. Onderscheid is gemaakt in gezinsarbeidskrachten, vaste en losse arbeidskrachten en gelegenheidswerkers.
Het grootste deel van de werkers bestaat uit gezinsarbeidskrachten: dus
bedrijfshoofden, echtgenoten en kinderen. Verder is er een aantal perso-

nen in loondienst.
In Noord-Brabant werkten in 1992 op in totaal 760 bedrijven die tot
de categorie opengrondstuinbouw werden gerekend en groter waren
dan 20 nge, 1.785 gezinsarbeidskrachten en 435 vaste arbeidskrachten.
Voor de overeenkomstige categorie bedrijven in Noord- en MiddenLimburg (537) betrof dit 1.300 gezinsarbeidskrachten en 200 personen in
vaste dienst. Gemiddeld werken er op deze bedrijven dus bijna drie
personen. Meestal is de arbeidsbezetting van de bedrijven afgestemd op
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de behoefte die zich in het grootste deel van het jaar voordoet. Op bijna

een vijfde van de bedrijven is vast personeel.
Daarnaast werken er op de vollegrondsgroentebedrijven ook tijdelijke medewerkers, maakt men gebruik van machinaal loonwerk en werkt
men onderling samen.
Op bijna twee derde van de bedrijven maakte men in genoemd jaar

gebruik van tijdelijke arbeidskrachten. Een klein aantal had zogenaamd
los personeel en ruim de helft van de bedrijven deed een beroep op gelegenheidswerkers.
Binnen het totale aantal arbeidsdagen voor niet-gezinsarbeid was er

de volgende verdeling: vast 37%, los 22% en gelegenheidswerkers 41%.
De laatstgenoemde categorie omvat ook de zogenaamde piekarbeid.

Tabel 6.1 De verdeling van het aantal arbeidsdagen naar categorie op vollegrondsgroentebedrijven in 1992

Categorie

Noord-Brabant

Noord- en
Midden-Limburg

Totaal

Niet-gezinsarbeid waarvan:

- vast
- los
- gelegenheidswerkers/piek

85.000
36.000

34.000
34.000

119.000
70.000

78.000

56.000

134.000

Gezinsarbeid

471.000

301.000

772.000

Totaal arbeid

670.000

425.000

1.095.000

Binnen het totaal aantal arbeidsdagen van het personeel (320.000
dagen) neemt de gelegenheidsarbeid dus een belangrijke plaats in. Men
moet evenwel bedenken dat het overgrote deel van de arbeid op de be-

drijven door de gezinsleden wordt verricht. Binnen het totaal van de
arbeid op de vollegrondsgroentebedrijven heeft de gelegenheidsarbeid
een aandeel van 12%.
Het merendeel van de gelegenheidsarbeid komt van studenten en
scholieren en verder van huisvrouwen en ouderen.
Uit de studies naar de arbeidsvoorziening in de provincies NoordBrabant en Limburg blijkt dat gelegenheidswerkers zeker buiten de vakantieperiode moeilijk aan te trekken zijn. Een groot aantal ondernemers slaagde er niet in tijdig voldoende werkers te werven.
De verwachting is dat men ook in de toekomst zal zijn aangewezen

op het inschakelen van grote aantallen gelegenheidswerkers gedurende
korte perioden.
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Ontoereikende regeling
De vollegrondsgroentetelers in het onderzoekgebied kampen al
enkele jaren met het niet tijdig kunnen voorzien in de benodigde arbeid.
Met name ten tijde van de oogst zijn onvoldoende personen beschikbaar. De regels maken het inschakelen van tijdelijke arbeidskrachten
voor de telers erg duur, maar tegelijk financieel onaantrekkelijk voor de
medewerkers. De uiteindelijke loonkosten vormen voor sommige categorieën, zoals gehuwde vrouwen, een veelvoud van hun nettoloon
(Vreman, 1993). Een reden voor de arbeidsproblematiek is ook dat hoge
eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de groenteprodukten. Dit
vereist gemotiveerde medewerkers. Alleen deze zijn in staat om de vereiste arbeidsprestatie binnen de geldende uurbeloning te verwezenlijken.
Het niet tijdig kunnen beschikken over de aanvullende arbeidskrachten in onder andere de piekperioden belemmert bovendien de ontwikkeling van de tuinbouw. Het onvoldoende inspelen op de behoefte
van de sector kan er volgens de telers toe leiden dat belangrijke teelten
zouden moeten worden ingekrompen met alle nadelige gevolgen voor
de bestaansmogelijkheden van de bedrijven en voor de vaste werkgelegenheid in het betreffende gebied. Men wijst hierbij op de recente vermindering van het areaal augurken en spruiten. Gebruik van de beschikbare lokale arbeid vindt men een voorwaarde om te komen tot gelijkwaardige concurrentieverhoudingen met landen in de directe omgeving.
Men wijst hierbij op de mogelijkheden waarover onder meer de Duitse
en Belgische telers wel kunnen beschikken. Deze telers in de nabije omgeving kunnen tegen lagere kosten gebruik maken van losse arbeid.
Door de nood gedwongen zijn sommige telers ertoe overgegaan om arbeidskrachten van buiten de EG in te schakelen of heeft men personen
ingeschakeld zonder te voldoen aan de voorschriften.
Voorts wijst men op de onduidelijkheid die zich in de regelgeving
voor de gelegenheidsarbeid voordoet. Storend ervaart men de bepaling
dat indien er een gezagsverhouding is, men niet meer kan spreken van
gelegenheidsarbeid. Het laten verrichten van werk zonder gezagsverhouding is in feite onmogelijk. Bovendien vindt men dat het maken van
speciale regelingen voor bepaalde gewassen en voor allerlei categorieën
arbeidskrachten niet aansluit bij de praktijk en hoogst onredelijk ten
opzichte van de telers die in overeenkomstige situaties verkeren.
De zorg over de beschikbaarheid van gelegenheidsarbeid ten tijde van
de oogst kwam eveneens naar voren in de gesprekken met handel en
industrie. Van hun kant werd onder meer gewezen op de mogelijkheid
om de aanvoer naar andere gebieden te verplaatsen als dat uit kostenoverwegingen noodzakelijk zou zijn.
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6.3

Mogelijke oplossingen

De oplossing van het huidige tekort aan arbeid kan slechts voor een
gedeelte door de telers zelf worden bewerkstelligd. Zo zijn sommige
telers erin geslaagd om de behoefte aan arbeid beter in de tijd te spreiden, waardoor een groter deel van de werkzaamheden door personen in
vaste of losse dienst kan worden verricht. Binnen bedrijfsverband probeert men daartoe teelten te vervroegen of te verlaten. Hetzij door aanpassing van de rassen en maatregelen die de ontwikkeling stimuleren
dan wel door te remmen. Het spreekt voor zich dat dergelijke veranderingen dienen aan te sluiten bij de markt en de nodige aanpassingstijd

vragen.
Ook de ontwikkeling van de mechanisatie van de teelt waardoor
minder arbeid nodig is, vereist de nodige aanpassingstijd. Bovendien
dient rekening te worden gehouden met de eisen die vanuit de markt
aan de produkten worden gesteld. Mechanisch geoogste produkten zijn
veelal alleen geschikt voor bepaalde bestemmingen onder andere vanwege de geringe houdbaarheid.
Verder willen de telers zorg dragen voor gunstiger werkomstandigheden. Omdat een deel van de werkzaamheden een minder aangenaam
karakter heeft of soms wordt uitgevoerd in minder gunstige omstandigheden of minder lang aaneengesloten kunnen worden uitgevoerd, wil
men hiervoor enige compensatie bieden. Op deze wijze moet het mogelijk zijn om met succes personen te gaan werven voor het werk in groenteteelt. In dat kader zou ook de oprichting van de arbeidspool kunnen

worden overwogen.
Van overwegend belang is evenwel dat de beloningsregeling voor
de gelegenheidsarbeid beter aansluit op de situatie op de bedrijven en
op de plaatselijke arbeidsmarkt. Daarbij moet het gaan om een algemeen geldende regeling, dus ongeacht de gewassen waarin wordt gewerkt. De huidige regeling voor de gelegenheidsarbeid maakt deze voorziening te duur voor de teler en bovendien is deze vanwege de beperkingen onaantrekkelijk voor de degenen die wel in de tuinbouw zouden
willen werken. Voor de categorie gehuwde vrouwen is er een aanzienlijk
verschil tussen het nettoloon en het daarmede gepaard gaande brutobedrag. Het maximumbedrag van 1.500 gulden in de scholierenregeling is
absoluut ontoereikend. Hierbij moet eerder gedacht worden aan een
maximum van 1.500 gulden per kwartaal.
Een belangrijk bezwaar is voorts dat de vakantieperiode voor de
scholieren niet samenvalt met de oogstperiode van belangrijke gewas-

sen.
6.4

Conclusies

De helft van de oppervlakte vollegrondsgroenten heeft een zeer
arbeidsintensief karakter. De belangrijke gewassen zijn bovendien over43

wegend geconcentreerd rondom regionale centra die daarmee een kwaliteitsnaam hebben opgebouwd die dankzij uiterste zorg in stand wordt
gehouden. De verzorging en de oogst van dergelijke gewassen vindt
veelal plaats in een korte periode als gevolg waarvan de regionale behoefte aan arbeidskrachten sterk toeneemt.
De arbeid in de vollegrondsgroenten wordt vooral geleverd door
gezinsarbeidskrachten. Daarnaast werken er vaste en tijdelijke arbeidskrachten, die een derde van het volume leveren. De schaalvergroting in
de teelt en de weersafhankelijke oogstperiode vereisen een aanvulling
van de permanent werkzame personen. Verdere teeltuitbreiding doordat
akkerbouwers op intensieve teelten zouden overgaan geeft een verzwaring van de krappe arbeidssituatie.
Op een deel van de bedrijven deden zich in 1992 problemen voor
om in de noodzakelijke behoefte aan arbeidskrachten te voorzien. De
werving van losse arbeidskrachten en gelegenheidswerkers verliep erg
moeizaam. De verwachting voor 1993/94 geeft een toenemende behoefte te zien.
Van het totaal aantal arbeidsdagen op de vollegrondsgroentebedrijven neemt de categorie gelegenheidswerkers circa een achtste deel in.
Het inschakelen van arbeidskrachten en met name van gelegenheidswerkers ondervindt problemen vanwege de beperkingen die de huidige regeling bevat en die voor de bedrijven en voor de meewerkenden ongunstig uitwerken.
De mogelijkheden op de vollegrondsgroentebedrijven om de behoefte aan arbeid te verminderen zijn beperkt. Verbetering van de arbeidsomstandigheden vraagt bovendien de nodige aanpassingstijd.

De toelevering aan de vollegrondsgroentesector en ook de afzet en
verwerking zijn veelal op de huidige produktiegebieden ingesteld. Doordat de teelt van de groentegewassen op de bedrijven een onderdeel
vormt van het agribusinesscomplex is een belangrijk deel van de regionale werkgelegenheid verbonden met de oplossing van het probleem van
de gelegenheidsarbeid.
Een bijdrage tot de oplossing van het tekort kan worden geleverd
door het opstarten van lokale arbeidspools en het tot stand brengen van
een algemeen geldende regeling voor de gelegenheidsarbeid.
Daarbij dient anders dan bij de huidige regeling rekening te worden gehouden met de periode waarin de behoefte zich voor kan doen.

7. DE RUIMTELIJKE VOORWAARDEN VOOR
DE SECTORONTWIKKELING

7.1

Inleiding
Uit het voorgaande is reeds gebleken dat de vollegrondsgroentesec-

tor zich nog veel sterker dan voorheen moet richten op markten en situaties die voortdurend veranderen. Zo staat men soms voor de noodzaak om in bedrijfsverband een specialisatie door te voeren om een goede bedrijfsinrichting met toereikende voorzieningen mogelijk te maken.

Daarbij moet men aan de mechanisatie denken, maar ook aan het bijhouden van de vakbekwaamheid van de telers en hun medewerkers.
Deze veranderingen spelen zich af tegen de achtergrond waarbij
bedrijven sterk uiteenlopende ontwikkelingen laten zien. Tegenover een

belangrijk aantal telers dat de teelt beperkt of zelfs beëindigt, staat een
omvangrijke categorie die met de groenteteelt begint. Juist de nieuwe
telers en degenen die uitbreiden, dragen in belangrijke mate bij aan de
vernieuwingen in de sector (zie bijlage 1).
De oriëntatie op de kwaliteitsmarkt kan bijvoorbeeld inhouden dat
het gehele jaar door met een grote mate van zekerheid vollegrondsprodukten kunnen worden aangeboden. Dit betekent dat de individuele bedrijven de gelegenheid moeten krijgen zich aan te passen aan de voorwaarden verbonden aan het meest wenselijke produktiepakket of produktiesysteem.
Vandaar dat in dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre de
huidige en potentiële vollegrondsgroentetelers in het onderzoekgebied
bij de bedrijfsaanpassingen en teeltmaatregelen worden beperkt door
het door de overheid gevoerde ruimtelijke beleid. In dat verband zal
worden ingegaan op de gevolgen van de regelgeving ten aanzien van de
verandering van het gebruik van de cultuurgrond. Voorts komen aan de
orde de regelingen ten aanzien van het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en van het aanpassen van het bedrijf en voorts het kunnen
toepassen van teeltmaatregelen.

7.2

De beperkingen in het grondgebruik

De noodzaak tot het leveren van kwaliteitsprodukten stelt de telers
voor de opgave uiterste zorg te besteden aan de verzorging van hun gewassen. Daarbij tracht men een uitgangssituatie te kiezen die de kansen
op een succesvolle teelt vergroot. De teler moet echter te werk gaan
binnen voorwaarden die de regelgeving hem oplegt. Dat betekent dat er
in een aantal gevallen behoefte is aan geschikte gronden waarop bij-
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voorbeeld geen ontsmetting is vereist en waarop niet een overmatige
bemesting heeft plaatsgevonden. De mogelijkheden om gronden te ontsmetten zijn beperkter geworden. In toenemende mate heeft men behoefte aan “verse grond" die veelal in grotere kavels dient te zijn gelegen. Deze gronden worden geruild of komen tijdelijk beschikbaar voor
de betreffende teelt. Vooral voor het oude tuinbouwcentrum rond Breda
worden de ziektedruk, te zamen met de geringe omvang van de bedrijven gezien als factoren die tot een achterblijven van de ontwikkelingen

hebben geleid.
Bij het inrichten van percelen voor het meest doelmatige gebruik in
de groenteteelt stuiten de telers in toenemende mate op beperkingen
die vanwege andere belangen aan deze gronden worden opgelegd.
Vooral op de gronden die volgens het Streekplan voor Noord-Brabant
zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur ondervindt men beperkingen bij de veranderingen in het grondgebruik. Evenzo geldt dat voor de
gebieden waaraan weliswaar de bestemming “agrarisch gebied" is gegeven, maar waaraan tevens een landschappelijke waarde of ecologische
functie wordt toegekend.
In de praktijk worden de telers geconfronteerd met een veelheid
van regels die bovendien op gemeentelijk niveau sterk verschillend kunnen worden toegepast. In het algemeen is in agrarische gebieden met
tevens een niet-agrarische functie een aanlegvergunning vereist indien
gronden geschikt gemaakt moeten worden voor de teelt van groenten.
Soms moet ook voor het scheuren van het grasland een aanlegvergunning worden gevraagd. Dit geldt veelal ook voor het egaliseren en
draineren van dergelijke gronden.
De gebruiksmogelijkheden van gronden voor de vollegrondsgroenteteelt worden in praktijk voorts beperkt door het introduceren van
groengordels en groenvoorzieningen in het landelijk gebied. In de stroken langs de begroeiing ondervinden de gewassen groeistoornissen en
beschadiging door wild. De oppervlakte waarop nog groenten kunnen
worden geteeld worden steeds meer beperkt in omvang. Bovendien ondervindt men concurrentie op de grondmarkt met andere grondgebruikers. Dit heeft tot gevolg dat bij verwerving hiervoor een hogere prijs
moet worden betaald zodat ook op die wijze de kostprijs voor de groentetelers in nadelige zin wordt beïnvloed.

7.3

De beperkingen in de watervoorziening

De meeste groentegewassen op zandgronden hebben in het groeiseizoen gedurende een kortere of langere periode behoefte aan de toediening van extra water. Voor de gewassen op de zwaardere gronden
zoals de löss in Zuid-Limburg is dat veelal minder het geval.
Voor een aantal gewassen houdt de kunstmatige beregening verband met het aanslaan van de jonge planten of met het bevorderen van
de opkomst van gewassen bijvoorbeeld op beddenteelt. Soms wordt wa46

ter gegeven voor het verbeteren van de kwaliteit of de versheid van het
produkt en soms vanwege de gemakkelijker oogst of betere werkomstandigheden. De mogelijkheid dat kunstmatig beregend kan worden op

de geteelde groentegewassen is door vrijwel alle contractpartijen uit
handel en industrie in de teeltvoorwaarden opgenomen. Verder wordt
water in grote hoeveelheden gebruikt bij het wassen van produkten en
voor de trek van witlof.
De voorziening in de waterbehoefte vindt op vrijwel alle bedrijven
plaats uit grondwater. Het gebruik van grondwater voor de land- en
tuinbouw is sinds enkele jaren in discussie gekomen door de verdroging
van gebieden in het zuiden en oosten van het land. In Noord-Brabant
moeten vanaf 1991 gebruikers van een pomp met een capaciteit van
meer dan 10 m3 per uur zich melden bij het provinciaal bestuur (Waterhuishoudingsplan 1991-1995). In Limburg geldt de meldplicht bij 5 m3
per uur. Aan gebruikers van een pomp voor beregening met een
capaciteit van meer dan 100 m3 per uur kunnen beperkingen worden
opgelegd (Milieuwijzer, 1993). Dit geldt ook voor andere grondwateronttrekkingen die groter zijn dan 10 m3. Overwogen wordt de bedrijven die
water onttrekken voor hun afname te laten betalen. Een dergelijke
kostenpost zal evenwel ernstige gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Het belasten dan wel beperken van het watergebruik tast de
concurrentiepositie ten opzichte van de Duitse en Belgische telers aan.
Daarbij speelt een rol dat er slechts weinig andere mogelijkheden van
watertoevoer zijn. Voor sommige gewassen en gebruiksvormen kan
mogelijk door een andere dosering (druppeltoediening) een waterbesparing worden bereikt, ook kan recirculatie tot enige besparing leiden. Bij
de bewassing van produkten vraagt hergebruik om een put voor het
bezinksel. Waar dat mogelijk is, kan op het gebruik van oppervlaktewater worden overgegaan. De voorwaarde daarvoor is dat dit van goede
kwaliteit en in voldoende mate beschikbaar is.
In het beleid heeft tot voor kort de waterafvoer een belangrijke rol
gespeeld. Het aanvoeren en vasthouden van water is tot nu toe slechts in
verband met de belangen van natuur en landschap bezien. Ook voor de
landbouw wordt de watervoorziening steeds belangrijker.

7.4

De beperkingen in de bedrijfsaanpassing

De bedrijven die groenten telen bevinden zich in uiteenlopende situaties die bepalen op welke wijze men zich aan de veranderde omstandigheden aanpast. Zo zijn er telers die zich vooral toeleggen op schaalvergroting en mechanisatie van de veldwerkzaamheden. Anderen die bijvoorbeeld minder mogelijkheden tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte hebben, specialiseren zich op bepaalde teelten en vervroegen of
verlaten de oogst met teeltondersteunende maatregelen. Op deze wijze
kan men een gelijkmatiger aanvoer van de produkten verkrijgen. Een belangrijk voordeel van vervroegen of verlaten is voorts dat men een deel
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van de piekperiode van onder andere de oogst vermijdt en een gelijkmatiger arbeidsbehoefte verkrijgt. De gespreide produktie van groentegewassen is van groot belang omdat daarmee ook bij de handel en verwerking een betere bezetting van de beschikbare capaciteit kan worden
verkregen. De handel is dan ook minder geneigd om dergelijke produkten uit andere landen te gaan importeren. Het op gang komen van een
aanzuigende werking op andere verder weg gelegen produktiegebieden
van verse vollegrondsgroenten wordt hiermede beperkt.
De groentetelers ondervinden vanuit de ruimtelijke ordening
beperkingen om hun bedrijf beter op de marktsituatie af te stemmen. In
sommige gebieden verkrijgen telers geen toestemming om hun teelten
met behulp van tijdelijk bedekkingsmateriaal te vervroegen. In dergelijke
gebieden is bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot het telen van geforceer-

de asperges. Ook worden beperkingen ondervonden bij het gebruik van
tunnels. Soms is het gebruik van de gemakkelijk verplaatsbare “wandeltunnels" niet zonder meer mogelijk, maar is het slechts na het verkrijgen
van een vergunning toegestaan. Men ervaart het als storend dat bij de
voorbereiding van het streekplan in Noord-Brabant de vollegrondsgroenteteelt in veel gebieden te zeer in de "schaduw" van de andere agrarische activiteiten is gebleven. Dit heeft geleid tot het onvoldoende onderkennen van de dynamiek van deze sector en tevens tot het onvoldoende afstemmen van de ruimtelijke regelgeving op de ontwikkelingsbehoefte van de betrokken sector.
Voor de ontwikkeling van sommige gespecialiseerde groentebedrijven is ook het kunnen (bij)bouwen van een beperkte oppervlakte glas
een van de mogelijkheden om hun bestaansbasis te verbeteren. De behoefte hieraan doet zich onder meer voor op een aantal bedrijven die
zich op de aardbeienteelt specialiseren. De voortzetting van dergelijke
bedrijven kan in gevaar komen als niet mag worden bijgebouwd.

7.5

Conclusies

In belangrijke delen van het onderzoekgebied is het slechts onder
bepaalde voorwaarden mogelijk om gronden voor de groenteteelt in te
richten. In combinatie met de beperking van de grondwateronttrekking
leidt dit tot beperking van toetredingsmogelijkheden en ook tot een
verhoging van de produktiekosten.
Er is behoefte aan een duidelijke regelgeving waarin nodeloze
beperkingen worden vermeden. Een goede afweging van de belangen
van de vollegrondsgroenteteelt ten opzichte van andere functies is een
eerste voorwaarde. In geval tot een ingrijpende beperking wordt besloten, dient een toereikende vergoeding tevens in overweging te worden

genomen.
Verder is het gebiedsgewijs bufferen van watervoorraden van belang zodat verdroging kan worden tegengegaan. De aanvoer van opper-
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vlaktewater die plaats vindt voor de natuurgebieden dient ook voor de
groenteteelt te worden uitgebreid.
De invoering van de beperkingen dan wel het opleggen van een

heffing op watergebruik dient pas plaats te vinden als er voldoende
alternatieven voor de groentetelers zijn.
Voor het inrichten van gebouwen dient er een algemeen geldende
duidelijke regeling te komen die voldoende ruimte laat voor de. ontwikkeling van de bedrijven. Een duidelijke belangenafweging is daarbij
vereist. In geval van ernstige beperkingen is een schaderegeling gewenst.
De sector zou een actieve rol dienen te spelen om haar belangen
beter naar voren te brengen en te verdedigen bijvoorbeeld door zelf
voorstellen ten behoeve van het beleid te ontwikkelen.

49

8. CONCLUSIES

8.1

Inleiding

De bij het onderzoek verkregen informatie wordt ten behoeve van
de beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden gegroepeerd aan de
hand van een aantal facetten van het onderzoekgebied en vergeleken
met de produktie-omstandigheden in andere vollegrondsgroenteteeltgebieden in Nederland en ook in de aangrenzende landen. Zoals in de inleiding is aangegeven is hierbij gebruik gemaakt van de factoren die zijn
ontleend aan de studie van LEI-DLO/RABO. Daarbij gaat het vooral om
zaken die van belang zijn voor de vooruitzichten op iets langere termijn.
Vervolgens worden de onderscheiden deelgebieden op een aantal punten vergeleken. Bij de vergelijking is vooral gebruik gemaakt van de informatie en inzichten die zijn verkregen bij de gesprekken met de handel en de industrie. Deze bevindingen zijn vermeld in de bijlagen. Verder
is geput uit de groepsgesprekken in de deelgebieden.
De verkregen informatie vormt in feite de achtergrond voor de aandachtspunten voor het beleid van overheid en bedrijfsleven.

8.2

De concurrentiepositie in breder verband

De mogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt in het onderzoekgebied moet worden bezien in een breder verband waarbij naast de
andere gebieden in Nederland ook de sterke en zwakke kanten ten opzichte van de teeltmogelijkheden in de omliggende landen in aanmerking dienen te worden genomen. Vanwege de veelheid van factoren die
daarbij een rol spelen heeft een dergelijke vergelijking een indicatief
karakter.
Gunstige ligging
Over het geheel genomen ligt het zuidelijk zand- en lössgebied zeer
gunstig ten opzichte van de grote afzetmarkten in West-Europa. De verbindingen naar de markten zijn zeer gunstig waarbij ook geprofiteerd
kan worden van de transportstromen ten behoeve van andere agrarische
produkten.
De ligging deels dicht bij de zee brengt een betrekkelijk lang
groeiseizoen voor diverse blad-, stengel- en wortelgewassen mee, waarbij men echter moet voorzien in de tijdelijke neerslagtekorten. In combinatie met de ruime beschikbaarheid van goed bewerkbare zandgron-
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den is er een gunstige produktiebasis voor gewassen die direct na de
oogst worden verwerkt. Voor bewaarprodukten zoals kool en witlofwor-

telen zijn de mogelijkheden minder goed.
Bij de watervoorziening in perioden met een neerslagtekort is men
vooral aangewezen op grondwater waaraan om uiteenlopende redenen

een toenemende schaarste wordt toegekend. Beperkingen in het gebruik
van grondwater zonder dat alternatieven beschikbaar zijn of dat methoden zijn ontwikkeld om het watergebruik te verminderen, tasten de mogelijkheden voor de groenteteelt aan.

Agrarische ondernemingszin goed ontwikkeld
De van oudsher ruime aanwezigheid van gemotiveerde gezinsarbeid
en van vaste arbeidskrachten in het gebied is een belangrijke stimulans
voor de agrarische ontwikkelingen waaronder ook de vollegrondsgroenteteelt.
Daartegenover staat dat de arbeidskosten in het algemeen in
Nederland erg hoog zijn en dat de veelal noodzakelijke tijdelijke arbeid
in de oogstperiode in vergelijking met omliggende landen als België en
Duitsland slechts tegen extreem hoge kosten kan worden aangetrokken.
Op veel bedrijven zijn moderne voorzieningen om kwaliteitsprodukten af

te leveren, terwijl in grote delen van het gebied gespecialiseerde loonbedrijven specifieke werkzaamheden kunnen vervullen.
De teelt van een belangrijk deel van de vollegrondsgroenten vindt
weliswaar nog plaats op veel relatief kleine bedrijven. Daarnaast komen
echter steeds meer grote bedrijven tot ontwikkeling.
In het gebied zijn veel ervaren tuinders en is veel vakbekwaam personeel. Bij de akkerbouwers en veehouders die op de groenteteelt over

willen gaan, ontbreekt veelal een dergelijke basiskennis. De professionele groentetelers beschikken over een uitstekende informatievoorziening
via de studiegroepen en kunnen kennis nemen van de ontwikkelingen in

de proeftuinen in het gebied. In verhouding tot het aantal telers is de
deelname aan de studiegroepen echter beperkt en ontbreekt de gewenste motivatie bij een deel van de telers van industriegroenten.
Afzet voor diverse bestemmingen mogelijk
In de infrastructuur voor de afzet op de verse markt zijn de moderne groenteveilingen met een goed kopersbestand erg waardevol. Het
vervoer van produkten naar de veilingen is veelal door deze instellingen
geregeld, of men kan de produkten over geringe afstand zelf aanvoeren.
De groentehandel en verwerkende industrieën zijn eveneens veelal in of
nabij het gebied gevestigd. Er is dus een ruime spreiding in de bestemmingen mogelijk.
De mogelijkheden om een groot deel van de groenten op de vertrouwde "thuismarkt" af te zetten zijn gunstig. Door de nabije ligging
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Tabel 8.1

Beoordeling van concurrentiekracht van het onderzoekgebied ten opzichte
van teeltgebieden in onder andere aangrenzende landen

Hoofdindeling

Onderverdeling

Beoordeling
sterk

Geografie

ligging
verbindingen

dichtbij markten
vervoerstromen

Klimaat

temperatuur

lang seizoen

neerslag

zwak

nachtvorst

tijdelijk tekort

Grondstoffen

grond

veel, geschikt

soms beperkingen

Arbeid

beschikbaarheid
mentaliteit
gelegenheidswerk

veel gezinsarbeid
nijver

tijdelijk tekort

uitrusting bedrijven
loonbedrijven

goed ingericht
gespecialiseerd

Kapitaal
Infrastructuur

duur

bedrijfsomvang

veel kleine

watervoorziening

vnl.grondwater

veilingen
afstand veilingen
industr. verwerking
Kennisontwikkeling onderwijs telers

moderne voorzieningen
meestal gering
deels groot
meest in omgeving
deels te ver
ervaren tuinders

beperkt inzicht
akkerbouw/

Thuismarkt

voorlichting
onderzoek

studieclubs
proeftuinen in gebied

verwerkt produkt

circa de helft

vers

exportprodukten

veehouderij
weinig leden

grensvervagende handel
Netwerk

Overheid

produktie
afzet

sterke organisaties

algemeen
milieuregels

welwillend
aanvaardbaar

watergebruik
arbeidswetgeving
Economische orde
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openheid

kleine telers/
akkerbouwers
niet bereikt
kostprijs hoger
deels
overtrokken
beperkend
formalistisch
ruimhartig
importbeleid

van bevolkingsconcentraties en door het wegvallen van de grensbelemmeringen is de positie nog versterkt.
De oriëntatie op de buitenlandse afzet is versterkt door samenwerking tussen veilingen en het direct gaan contracteren van gewassen te
velde.
Toenemende invloed van de samenleving op de randvoorwaarden
De groenteteelt, de toelevering en de verwerking vinden plaats op

bedrijven en instellingen die veelal nauw met elkaar samenwerken in
specifieke organisaties. In deze organisaties is men gewend om zonder
directe hulp van de overheid de doelstellingen te bereiken. De organisatiegraad van de telers van vers te verhandelen groenten is dooreengenomen hoog en hoger dan die van industriegroenten. In het algemeen
zorgt de overheid in de Nederlandse samenleving voor omstandigheden
waarin de verschillende geledingen de mogelijkheden hebben om zich
op de veranderende produktievoorwaarden in te stellen. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de vernieuwingen in de produktiewijze en in

de voorzieningen met betrekking tot de infrastructuur. Daarbij speelt
een rol dat de overheid maatregelen en voorzieningen treft waarvan de
tijdshorizon soms veel verder reikt dan die van de telers en van de met
de teelt verbonden bedrijven. Een deel van de ingrepen van de verschillende overheidsorganen in de produktievoorwaarden werkt echter op
korte termijn nadelig uit voor de vollegrondsgroenteteelt. Vanwege de
marktverhoudingen gewenste aanpassingen zijn daardoor niet mogelijk
of slechts tegen verhoudingsgewijs hoge kosten te realiseren. In het al-

gemeen werkt het beleid met betrekking tot de arbeidsmarkt kostenverhogend en ontmoedigend voor de telers van vollegrondsgroenten.
Daar komt bij dat binnen de produktie- en afzetmogelijkheden van
de Europese Gemeenschap een deel van het assortiment van de telers in
het zuidelijk zand- en lössgebied soms onevenredig wordt getroffen

door een ruimhartig importbeleid vanuit niet EG-landen. Produkten worden ingevoerd uit landen waar de regelgeving aanmerkelijk meer vrijheid aan producenten toestaat dan aan hun Nederlandse collega's.

8.3

De sterke en zwakke kanten van de deelgebieden

Als inleiding op de aandachtspunten voor het beleid is het gewenst
de mogelijkheden en beperkingen voor de groenteteelt in de verschillende gebieden nader aan te geven. Hierbij is uitgegaan van tabel 8.1 voor
het beoordelen van de concurrentiekracht zoals onder andere gebruikt
in de studie van LEI-DLO/RABO. Voor de herkenbaarheid zijn de relevante karakteristieken nader aangegeven. De factoren kunnen een verschillend gewicht hebben bij de beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden. Rekening moet worden gehouden met de verschillen in bestemming van de groentegewassen. Daarbij is geen volledig overzicht van alle
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mogelijke elementen per gebied te presenteren. Bovendien kunnen bin-

nen de gebieden zich verschillen voordoen tussen categorieën van bedrijven. Het betreft dus een globale typering waarbij niet is gewerkt met
een norm of gemiddelde situatie. Ontbreken knelpunten maar ook voorzieningen dan is het gebied aangeduid met =. Belangrijke knelpunten
worden aangeduid met - of -- en gunstige omstandigheden met + of ++.
De resultaten zijn weergegeven in tabel 8.2 en worden hierna kort toegelicht.
Bij het bepalen van de waardering voor de deelgebieden is gebruik
gemaakt van de informatie uit groepsgesprekken en van de gesprekken
met handel en industrie.
De ontwikkelingen in de deelgebieden zijn nader omschreven in
bijlagen 1, 2 en 3.
Geografie
Ten aanzien van de geografische ligging kan worden opgemerkt
dat er binnen Nederland slechts geringe verschillen zijn. Toch doet zich
ten aanzien van Zuid-Limburg een nadeel gevoelen dat de afstand tot de
grote afzetkanalen en die voor de toelevering van goederen en diensten
aanzienlijk groter is. Dit zal zich uiten in een kostennadeel. De kwaliteit
van de verbindingen is in alle gebieden gunstig.
Klimaat
Het klimaatsverschil spitst zich toe op de minimumtemperaturen in
voor- en najaar. In dat opzicht is het Westbrabantse gebied iets gunstiger dan de oostelijker gebieden en met name Zuid-Limburg. De neerslag-

hoeveelheid en de verdeling over het seizoen leidt tot een gunstiger situatie voor Zuid-Limburg en Oost-Brabant, zeker in vergelijking met
Noord- en Midden-Limburg.
Grondkwaliteit

Bij de beschikbaarheid van geschikte gronden voor de groenteteelten steken Midden- en Oost-Brabant en Midden-Limburg iets gunstiger
af, dan de tuinbouwgebieden waar reeds van oudsher veel groenten zijn
geteeld. Bovendien ondervindt de groenteteelt er concurrentie van andere vormen van intensief grondgebruik. Voor Zuid-Limburg zijn de mogelijkheden beperkt tot enkele groenteteelten. Door de heuvels is de bewerkbaarheid van de grond minder gemakkelijk en ontbreekt de gewenste gelijkmatige ontwikkeling van de gewassen.
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Tabel 8.2 Beoordeling van concurrentiekracht van de deelgebieden voor de
vollegrondsgroenteteelt met behulp van scores per factor

Factoren:

Gebieden
Brabant
west-

Limburg
midden- oost-

noord-

midden- zuid-
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+
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-
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+
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neerslag
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5

Kapitaal

industr.verwerking
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onderwijs telers
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Arbeid
De arbeidsproblematiek spitst zich vooral toe op de mogelijkheden
om de benodigde aanvullende arbeidskrachten te werven. De concurrentie met andere activiteiten in en buiten de land- en tuinbouw speelt
daarbij een rol. Met name in gebieden met veel andere activiteiten zoals
glastuinbouw ondervindt men problemen. Dit is ook het geval in de

meer verstedelijkte gebieden waar ook de mentaliteit en de ontbrekende ervaring met het werk in groenteteelt ongunstig doorwerken. Per
saldo leidt dit, mede door de voorkomende piekgevoelige gewassen, tot
een hoger kostenniveau voor de aanvullende arbeid in West-Brabant en
Noord-Limburg. Vooral de aardbeien- en de aspergeteelt in deze gebieden ondervinden hiervan de gevolgen.
Kapitaal
De uitrusting van de bedrijven voor de groenteteelt verschilt naar
gelang de grootte en de specialisatie. In de gebieden met veel intensieve
groenteteelt zijn veel bedrijven ingericht met de noodzakelijke voorzieningen. In de gebieden met zowel intensieve als extensieve teelten komen, naast de grote goed geoutilleerde bedrijven, ook veel telers voor
die nauwelijks zijn toegerust voor de teelt omdat hun hoofdactiviteiten
elders liggen. In alle gebieden behalve Zuid-Limburg kan men voor veel
werkzaamheden een beroep doen op gespecialiseerde loonbedrijven.
Infrastructuur

De schaalvergroting in de afgelopen jaren brengt met zich mee dat
in sommige delen van de oude tuinbouwgebieden in West-Brabant en
Noord-Limburg de teeltoppervlakte aan de kleine kant is. Binnen het
betreffende gebied is er vaak nauwelijks een mogelijkheid tot uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte. Bovendien concurreert de opengrondstuinbouw er met andere vormen van intensief grondgebruik. In de gebieden met een ruimer aanbod van grond zoals Midden- en Oost-Brabant en Midden-Limburg zijn de eenheden groter en zijn de mogelijkheden tot schaalvergroting ruimer. Zuid-Limburg heeft als geheel een geringe oppervlakte vollegrondsgroenten.
In het watertekort wordt veelal voorzien door onttrekking van
grondwater. Soms kan plaatselijk voldoende oppervlaktewater worden
vastgehouden of anders kan het worden aangevoerd. Het Westbrabantse
gebied met de beken en ook de voorzieningen in de Peel bieden daartoe
een aanzet. In Zuid-Limburg is geen aanvoer van oppervlaktewater mogelijk en zijn er slechts schaarse mogelijkheden om grondwater te onttrekken.
De afzetorganisatie is vooral bepaald door de aanwezigheid van
drie grote veilingen waarop naast vollegrondsgroenten een breed pakket
van glasgroenten wordt aangevoerd. Alleen in het teeltgebied Zuid-Lim56

burg ontbreekt een dergelijke veiling en is de afstand tot de veiling een
belangrijke handicap voor de groenteteelt.
De industriële verwerking van groenten is vooral in het Westen van

het onderzoekgebied geconcentreerd en voorts in aangrenzende gebieden in België en het Oostelijk gelegen Bree. Uit kostenoogpunt betrekt
men de produkten zoveel mogelijk uit de directe omgeving. In gebieden
zoals Midden- en Oost-Brabant, waar geen verwerkende industrie is

treedt de verzendhandel op als contractgever voor extensieve groentegewassen. In Zuid-Limburg zijn de contractuele mogelijkheden voor groenteconserventeelt zeer beperkt.
Kennisontwikkeling
Het onderwijs van de groentetelers in de oude teeltgebieden is
veelal gericht op tuinbouw. In andere gebieden is men veelal nog ingesteld op akkerbouw of veehouderij, zodat bij overgang op groenteteelt
het verwerven van de benodigde kennis vereist is. De voorzieningen met
betrekking tot de voorlichting zijn in beginsel in het gehele gebied aanwezig, waarbij de vestigingsplaats van het DLV-team in Noord-Limburg
positief is. De gewasstudiegroepen zijn in alle deelgebieden actief. In
Zuid-Limburg is het draagvlak wat geringer.
De aanwezigheid van proeftuinen voor praktijkonderzoek te Breda
en Horst begunstigt de kennisverbreiding in West-Brabant en Noord-Limburg.
De Regionale Onderzoekscentra Vredepeel en Wijnandsrade in het
onderzoekgebied vormen in samenwerking met "Westmaas" op de Zuidhollandse eilanden belangrijke voorzieningen voor de telers van extensievere groenten.
Thuismarkt

Voor de afzet van de meeste Nederlandse verse vollegrondsgroenten is men vooral aangewezen op de binnenlandse consumptie. De belangrijkste gewassen in het onderzoekgebied worden echter voor een
zeer groot deel geëxporteerd. Door het wegvallen van de grenzen is de
thuismarkt verruimd tot in beginsel de gehele Gemeenschap. Voor sommige verse produkten en voor diepvriesprodukten is de export naar omliggende EG-landen van zeer groot belang.
Voor de directe afzet van verse groenten aan detailhandel en consumenten heeft Zuid-Limburg enige mogelijkheden door de zeer nabijgelegen bevolkingsconcentraties. Grensvervagende handel is vooral van
belang in Noord-Limburg en in West-Brabant door de veilingsamenwerking en de bouw van een handelscentrum voor de detailhandel.
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Netwerk

De vollegrondsgroenteteelt maakt in alle gebieden deel uit van een
produktiestructuur waar andere plantaardige sectoren als de akkerbouw
en de glassector eveneens deel van uitmaken. Produktiemiddelen, kennis
en advies kan men bij coöperatieve organisaties tegen gunstige voorwaarden verkrijgen. Het overgrote deel van de telers is bij een organisatie aangesloten. Dergelijke soms lokale organisaties zijn weer verbonden
met regionale of werken samen in een breder verband.
Voor de afzet van de produkten zijn er naast de veilingen en daarmee verbonden aanvoerverenigingen ook groeperingen voor begeleiding
van de contractteelten. Via hun directe of indirecte lidmaatschap van de
veilingen zijn ook veel vollegrondsgroentetelers met een kleine oppervlakte in West-Brabant en Noord-Limburg met het netwerk van de veiling verbonden.
Overheid

In het algemeen bepaalt de overheid de randvoorwaarden waarbinnen de vollegrondsgroenteteelt kan plaats vinden. Tot voor kort werden
zelfs alle voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en voorlichting van
overheidswege geregeld. Naast de positieve aandacht van het overheids-

beleid ondervindt men in alle gebieden de invloed van regels ten aanzien van bemesting, gewasbescherming, onttrekking van grondwater en
inschakeling van tijdelijke arbeidskrachten.
Voorts spelen de verschillende overheidsinstellingen een belangrijke
rol bij het vertalen van het centrale beleid naar de regio's. Voor de vollegrondsgroenteteelt komt dit tot uiting in de ruimtelijke-ordeningsplannen van provincies en gemeenten en in onder andere de waterhuishoudingsplannen van provincies en waterschappen.
De koersaanduiding in de Vinex en ook de uitwerking in de
streekplannen geven in beginsel goede ontwikkelingsmogelijkheden
voor de groenteteelt in Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg. Voor
Midden-Brabant zijn de mogelijkheden veel beperkter, omdat bij het gebruik van de gronden met andere functies rekening moet worden gehouden. Ook voor West-Brabant is het perspectief van de bedrijven minder gunstig, waar beperkingen om teelt- en bedrijfsveranderingen door
te voeren, voort kunnen vloeien uit de gemeentelijke bestemmingsplannen. Met name het kunnen benutten van teeltondersteunende maatregelen zoals tunnels en bedekkingen is niet algemeen toegestaan. Wel
zijn sommige delen speciaal aangewezen voor de vollegrondsgroenteteelt.
Voor Zuid-Limburg duiden in het algemeen de koersaanduiding in
de Vinex (blauw) en de streekplanuitwerking in verband met het reliëf
op een terughoudende ontwikkeling van ondersteunende glas- en boogkassen, terwijl het waterbeheer niet primair op de belangen van de landbouw is afgestemd.
58

Beoordeling regio’s voor intensieve en extensieve teelten

Bij de beoordeling van de regio's is het van beläng op te merken
dat het hierbij overwegend om zandgronden gaat, die zich qua bewerkbaarheid vooral lenen voor de teelt van diverse soorten wortel- en stengelgewassen en in geval van bladgewassen of andere snelgroeiende gewassen veelal twee teeltronden mogelijk maken. In tegenstelling tot de
zwaardere lössgronden zijn de meeste produkten slechts een beperkte
tijd te bewaren en vereisen een bestemming voor de verse consumptie of
een verwerking in de industrie. Onzeker is hoe de in te voeren regelge-

ving ten aanzien van mineralengebruik de ontwikkeling van de intensieve en extensieve groentegewassen zal gaan beïnvloeden.
-

-

In Westelijk Noord-Brabant zijn klimaat, grondsoort en infrastructuur zeer geschikt voor de teelt en afzet van diverse soorten intensieve groenten. Beperkingen zijn er ten aanzien van de beschikbare
oppervlakte gezonde grond en de losse arbeid.
Voor de extensieve groenteteelten zijn er wel afzetmogelijkheden
in de omgeving, maar vanwege de andere aanwendingsmogelijkheden zijn de gronden om een voldoende produktieschaal te bereiken
niet altijd voorhanden.
In Midden Noord-Brabant is een ruime oppervlakte waarop ge-

bruiksbeperkingen rusten. In beginsel zijn er mogelijkheden voor
grote intensieve bedrijven indien de watervoorziening kan worden
veiliggesteld. De overgang naar intensieve tuinbouwteelten wordt
overschaduwd door onzekerheid over de gevolgen van diverse overheidsmaatregelen.
De gronden lenen zich goed voor de extensieve gewassen die men
op de droge gronden ook laat in het seizoen kan rooien.
-

In Oostelijk Noord-Brabant is de intensieve vollegrondsgroenteteelt
verminderd door de overgang op onder meer de glastuinbouw. Er
zijn mogelijkheden voor diverse vormen van de intensieve groenteteelt. Ook de extensieve teelt biedt mogelijkheden bij voldoende
water voor beregening, maar moet er concurreren met andere vormen van extensief grondgebruik die een groter opnamevermogen
hebben voor de aanwezige mest.

-

In Noord-Limburg zijn er vanwege de kennis mogelijkheden om via
de produktkwaliteit een vooraanstaande positie in de markt te behouden. Een knelpunt is hier de arbeidsvoorziening.

-

In Midden-Limburg zijn aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden
zowel voor de intensieve als de extensieve groenteteelt.

59

In Zuid-Limburg is slechts een beperkt assortiment voor de verse
markt te telen. De afstand tot de veiling en de geringe dichtheid
van de netwerken bemoeilijken het op gang komen van een grootschalige intensieve groenteteelt. In de extensieve teelt zijn er mogelijkheden om bewaarprodukten als witlofwortelen te telen. De afstand tot de industrie en het reliëf vormen een handicap voor de
teelt van industrieel te verwerken groenten.
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9. SLOTBESCHOUWING

9.1

Inleiding

In deze beschouwing wordt ingegaan op de vragen zoals die in de
probleemstelling zijn omschreven. Aangezien het onderzoek tevens inzicht moest geven in de mogelijkheden van de ondernemers die vanuit
de akkerbouw in de groenteteelt geïnteresseerd zijn wordt hierop nadrukkelijk ingegaan. In aansluiting daarop wordt aangegeven op welke
wijze de positie van de sector kan worden versterkt.

9,2

De vooruitzichten

Bij het onderzoek is vooral beoogd inzicht verkrijgen in de betekenis en de ontwikkelingsmogelijkheden van de vollegrondsgroenteteelt.
De daartoe geformuleerde vragen worden hierna in het kort beantwoord. De resultaten zijn van belang voor de huidige telers, organisaties,
verwerkende bedrijven en overheidsinstellingen. In samenhang daarmee
wordt aangegeven welke vooruitzichten er zijn en welke aanwijzingen
er zijn verkregen voor de categorie telers die zich tot dusver op de ak-

kerbouw heeft gericht.
Hoe belangrijk is de vollegrondsgroentesector?
Uit het ingestelde onderzoek komt naar voren dat de vollegrondsgroentesector in het onderzoekgebied 38% van de landelijke oppervlakte inneemt. De oppervlakte van de ui-gewassen is hierbij niet
meegenomen. Een derde van de totale Nederlandse veilingaanvoer van
groenten komt uit het gebied en men levert circa de helft van de groenten voor industriële be- en verwerking af.
De vollegrondsgroenteteelt op de land- en tuinbouwbedrijven omvat een arbeidsvolume van circa 4.500 mensjaren. Dit is circa 8% van het
totale volume. Verder is de werkgelegenheid in handel en verwerkende
industrie met de vollegrondsgroentesector verbonden. In het onderzoekgebied gaat het bij deze bedrijven om circa 3.200 personen. De betekenis
van de teelt strekt zich echter aanmerkelijk verder uit dan genoemd gebied. Ook Belgische industrieën met in totaal ruim 3.000 medewerkers
steunen voor een aanzienlijk deel op de Nederlandse produkten. De verwachting is dat deze relaties over de grenzen geleidelijk aan sterker
zullen worden. Samenwerking tussen de veilingen wijst hierop. Boven-
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dien zijn veel van de verwerkende en detailhandelsbedrijven internationaal georiënteerd.
Zijn er nieuwe gewassen?
De intensieve groenteteelt in het gebied omvat een specifiek deel
van de Nederlandse produktie met aardbeien, asperges, prei, sla, peen,
schorseneren als hoofdgewassen. De produktie hiervan is in de afgelopen
jaren zo blijkt onder andere uit de veilingaanvoer sterk uitgebreid.
De marktverhoudingen laten geen uitbreiding van de produktie
meer toe, terwijl uit gesprekken met handel en industrie geen nieuwe
gewassen naar voren zijn gekomen. De aandacht moet vooral worden
gevestigd op het waarborgen van de kwaliteit van de produkten en het
aanpassen van de afzet aan de wensen van de afnemers in binnen- en
buitenland.

Dynamiek van de bedrijven met vollegrondsgroenten?
De teelt van deze groenten vindt zowel plaats op bedrijven die zich
in belangrijke mate op deze gewassen hebben toegelegd en gekenmerkt
worden door een zekere kleinschaligheid als op bedrijven die vollegrondsgroenten telen naast andere gewassen of combineren met hun
veehouderijsector. Van ruim 4.200 bedrijven wordt het assortiment gekenmerkt door arbeidsintensieve gewassen en van 1.900 door extensieve
gewassen.
Bij de intensieve groenten is in de tachtiger jaren het aantal telers
sterk teruggelopen. Een groot aantal bedrijven stopte met deze teelten
of kromp de oppervlakte hiervan in. De helft van de telers hield de oppervlakte ongeveer gelijk, terwijl een beperkte categorie (13%) uitbreidde. Hun groei met de oppervlakte van de telers die met de groenteteelt
startten compenseerde de oppervlakte van verkleiningen en beëindigingen.
Bij de extensieve groenten nam met de groei van de oppervlakte
ook het aantal telers iets toe. Een groot deel van de uitbreiding kwam
van de nieuwe telers die veelal een grotere oppervlakte groenten
teelden. Zij beschikken veelal ook over meer bouwland dan de oorspronkelijke telers. De vollegrondsgroenteteelt ondervindt vooral belangstelling op bedrijven met in hoofdzaak veehouderij.
Is de regelgeving een rem op de ontwikkeling?
De vollegrondsgroentesector heeft een aantal pluspunten ten
opzichte van andere gebieden, maar ondervindt een concurrentie uit
andere landen. Vooral de noodzaak om via een betere kwaliteit een
voorsprong te behouden staat soms op gespannen voet met de regelingen waarmee de telers te maken hebben. Handhaving dan wel uitbreiding van intensieve teelten lopen vast op de kosten van de inschakeling
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van tijdelijke arbeidskrachten, op de toekomstige watervoorziening en
soms op de beschikbaarheid van geschikte gronden.
Het gebruik van afzetkanalen?
Van de helft van de oppervlakte vollegrondsgroenten gaat de
produktie via de veilingen naar handel. Een andere stroom gaat op
contract rechtstreeks naar de industrie. Prijsvorming en leveringsvoorwaarden zijn openbaar dan wel collectief overeengekomen. Daarnaast is
de teelt op contract voor de verse afzetmarkt opgekomen. In ‘het laatste
geval worden prijs en leveringscondities gezamenlijk door teler en
afnemer overeengekomen. Sterke uitbreiding van dit type verkopen
buiten de klok om, tast de positie van de veilingtelers aan en geeft
onoverzichtelijke marktverhoudingen.
Aanwijzingen voor nieuwe telers
Bovenvermelde antwoorden geven onder meer de volgende aanwijzingen voor ondernemers diebijvoorbeeld vanuit de akkerbouw op de
vollegrondsgroenteteelt over willen gaan.
De vollegrondsgroenteteelt is in het onderzoekgebied een sterk
gegroeide sector die goed verankerd is in de agrarische samenleving.
De sector kent door zijn open karakter een sterke wisseling van
telers. De vermindering van het aantal telers met kleine eenheden
en de instroom van nieuwe gaat gepaard met een schaalvergroting.
Binnen het huidige grondgebruik is in beginsel een omvangrijke
oppervlakte die onder andere voor groenteteelt kan worden aangewend.
Vanwege de marktverzadiging zijn er slechts weinig mogelijkheden
voor teeltuitbreiding, terwijl in de zeer beperkte vraag naar nieuwe
produkten gemakkelijk door bestaande telers kan worden voorzien.
Om een bestaansrecht te verkrijgen in deze open concurrentie zullen nieuwe telers het beter moeten doen dan de aanwezige.
Bij het gebruik van de grond van de akkerbouwbedrijven moet dan
ook niet zozeer worden uitgezien naar groenten, maar zouden
invoervervangende produkten in aanmerking kunnen komen. Dit
betreft dan onder meer de mais in de vorm van corncobmix en de
kidneybonen.
De vollegrondsgroentetelers zullen bereid moeten zijn om over te
gaan op een kwaliteitsproduktie. De registratie van de teeltbewerkingen om controle mogelijk te maken vormt hiervan een onderdeel.
Uitbreiding van de groenteproduktie concurreert niet alleen op de
afzetmarkt, maar kan in bepaalde gebieden en bij bepaalde produkten tot een verscherping van de schaarsteverhoudingen leiden
zoals bij de wateronttrekking en de arbeidsvoorziening.
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-

Het afzetten van produkten op contract buiten de veiling om, biedt

voor sommige telers op korte termijn weliswaar zekerheid over de
prijs, maar leidt op langere termijn tot onoverzichtelijke marktverhoudingen en kan zelfs op den duur hetinstitutionele kader van de
veilingen buiten spel zetten.

9.3

De aandachtspunten voor het beleid

Om de bestaansmogelijkheden van het grote aantal personen dat in
de sector werkzaam is te behouden dient de positie van de vollegrondsgroentesector zo sterk mogelijk te zijn. Daarbij moet onder meer worden
gewezen op de verscherpte concurrentie die op de afzetmarkten in binnen- en buitenland wordt ondervonden. De invloed van de arbeidskosten
op de kostprijs van de kwaliteitsprodukten dienen daarom in het centrum van de belangstelling te staan. Niet alleen de telers en de afzetorganisaties inclusief veilingen dienen daarbij overtuigd te zijn van de

gemeenschappelijke belangen. Dit geldt evenzeer voor de overheidsinstellingen die rechtstreeks of indirect de concurrentievoorwaarden bepalen.

Daarbij moet in overweging worden genomen dat de eerder zo
sterke positie van de glasgroenten sinds kort aan slijtage onderhevig is.
Voor zover beide typen groenten gecombineerd werden geëxporteerd
zal de teruggang bij de glasprodukten zijn weerslag kunnen hebben op

de afzetmogelijkheden van de vollegrondsgroenten. Bevordering van de
levenskracht van de vollegrondsgroentesector is daarom van groot belang.
Samenspel van maatregelen gewenst

De versterking van de positie van de groenten in de afzetmarkten is
van belang om de huidige telers hun bestaansbasis te laten behouden en
om voor andere grondgebruikers de mogelijkheid te bieden hiertoe over

te gaan. In dit verband is het van belang om tot een gezamenlijke aanpak te komen van zowel de telers met hun organisaties voor de afzet, de
afzetorganisaties met de veilingen als de overheidsinstellingen. Men
dient daarbij zoveel mogelijk dezelfde doelstellingen te hebben en met
het oog daarop de gewenste maatregelen te nemen. Het is niet alleen
gewenst om de teeltvoorwaarden in beschouwing te nemen, maar ook
de verderop liggende fasen van afzet en distributie daarbij te betrekken.

Op grond van de verkenning van de sector kan voor het onderzoekgebied een volgende overzicht (tabel 9.1) van doelstellingen en maatregelen worden opgesteld. In dit schema is in de vooringang aangegeven
welke doelstellingen er met het oog op de ontwikkelingsmogelijkheden
van de vollegrondsgroenteteelt van belang zijn en door welke
maatregelen van de boven de kolommen vermelde organisaties deze
kunnen worden bereikt. Het gaat daarbij dus om een samenspel van de
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onderscheiden niveaus van telersorganisaties, afzetorganisaties en overheidsinstellingen.

De belangrijkste maatregelen van de organisaties en instellingen
worden hierna nog toegelicht.
De telers en de telersorganisaties
Voor de telersorganisaties is het van groot belang om bij een bepaalde kwaliteit te komen tot een zo laag mogelijke kostprijs van hun
produkt. In dat verband is het gewenst te streven naar een kwaliteitsbeleid, maar daarbij alert te zijn op al te stringente beperkingen in de teelt
en de bedrijfsaanpassing. Vooral de Nederlandse regeling met betrekking tot de gewasbescherming in de Westeuropese verhoudingen speelt
hierbij een essentiële rol. Voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de gewassen met een kleine oppervlakte vragen de industrieën bijvoorbeeld minder gemakkelijk toelating in Nederland. Verbetering van de regels voor het gebruik van de grond, ruime mogelijkheden
tot aanpassing van de bedrijven en voorzieningen met betrekking tot
het gebruik van grond- en oppervlaktewater verdienen hierbij eveneens
de aandacht.
Kennis van de produktie-omstandigheden in de vollegrondsgroenteteelt bij de standsorganisaties is van groot belang om uit eigen beweging met de nodige voorstellen te komen.
De kans van slagen van een overheidsbeleid dat meehelpt de knelpunten in de huidige arbeidsvoorziening op te lossen is mede afhankelijk
van de aanpassingen die op de bedrijven worden doorgevoerd om het
werk en de werkomstandigheden een gunstiger aanzien te geven in vergelijking met andere economische sectoren. Verder is het van belang dat
de arbeidsbezetting met vast personeel zo veel mogelijk tegemoet komt

aan de behoefte die er het gehele jaar door op het bedrijf is.
Een belangrijke taak ligt er voor de organisaties op het gebied van
de kwaliteitsverbetering van de produkten. De naam van de produkten
uit het gebied dient door maatregelen aan de basis in stand te worden
gehouden. Soms dient binnen het algemene kwaliteitskader aandacht te
worden gegeven aan het ontwikkelen van produkten met een bepaalde
herkomst.
De afzetorganisaties en veilingen
In een samenspel van telersorganisaties, veilingen en afnemers van
verse en van industriegroenten dient op zo kort mogelijke termijn een
kwaliteitsbeleid voor de vollegrondsgroenten te worden ontwikkeld. De
centrale organisaties kunnen hierbij een coördinerende rol spelen. Het
imago van groenten als stimulans voor de gezondheid mag niet verloren
gaan. Daarbij dient een aanpak te worden ontwikkeld om de telers met
uiteenlopende posities de mogelijkheid te bieden via de studiegroepen
aan de kwaliteitseisen te gaan voldoen.
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Tabel 9.1

Overzicht van maatregelen ter versterking van de vollegrondsgroenteteelt
per uitvoerende categorie

Doelstellingen
met betrekking

Uitvoerende categorie

tot:

telers-

afzet-

overheids-

organisatie

organisatie

instellingen

studiegroepen

advies

aangepaste regels

studiegroepen

normering

harmonisatie EG

bepleiten
ontw.richtingen

advies

regelgeving
plan.regelgeving

Teeltvoorwaarden
-_ lage kostprijs
-

minder gewasbescherming

- grotere grond-

mobiliteit
bedrijfsaanpassing

- extra water

bepleiten

voorzieningen
conservering
aanvoer

werkomstandigheden
imago verbeteren

soc. regelgeving

- extra arbeid
werven

bedrijf aanpassen
- kwaliteit waarborgen teeltregistratie

begeleiding

onderzoek
harmonisatie EG

Marktvoorwaarden
-_prijsvorming
versterken
industrie

vers
- klassering
uniformeren

centraal overleg
centraal
centraal

marktbeleid EG

klok

industrie

beperkt

vers

naar behoefte

waarborgen
overleg
overleg
lage kosten
variabel
naar behoefte

variabel

naar afnemer

centraal overleg
produktontwikkeling
kwaliteitsverbetering
ontwikkelen

advies
EG-marktbeleid
afzetondersteuning

industrie

vers
- dienstverlening

- concentratie
produkten

landelijk
variabel reg.
variabel reg.
mogelijk

deelmarktvoorz.
bemiddeling

ondersteuning

Afzetvergroting
-

marktomvang
aanbod beperkt

houden
vraag vergroten
-

merkprodukten

ketenzorg
controle
ondersteuning

ondersteuning

functie erkennen
leden werven

functie erkennen
ondersteunen

leden werven

ondersteunen

Organisatievorm
-

positie
versterking
belangengroep
studiegroep

afzetorganisatie

leden werven
lidmaatschap
aanmoedigen
lidmaatschap

aanmoedigen
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Bij de benadering van de diverse marktpartijen kunnen de veilingor=
ganisaties en de telersgroeperingen die de afzet regelen eveneens een
centrale rol vervullen. In overleg met de afnemers dienen zij voorstellen »
te ontwikkelen om de. prijsvorming via bemîïddeling‘envia -de' klokin:
goede banen.te leiden.aeee
dienen“daarbij te dread Hagte ge-

derling te wardeh TMBASRIER”ae
n.
veel
is' dat''de“afzetofganisaties zich inspannen‘om:de:
verschillende: categorieën! telersin’ het wetk ‘van hun’ organisatie:te«betrekken.’ Demogelijkheid:‘zóü“daarbij‘moetén” wörden-geboden datde
telers direct of indirect lid‘van een’ céntrale ‘ofganisatie‘voor de-afzet van
groenten worden:
_,
De afname’ ván' diënsten'en de“bijdrage“hiervoor zouden echter met:
elkäärin overeenstemming dienen’ té’zijn..

Déovérheidsinstellingen
<< De® verschillende beleidsorganen van de overheid hebben: een: be-

langrijke ‘taak bijhet bepalenvan de“ ontwikkelingsmogelijkheden voor
dé groenteteelt! Op” lokaal ‘en regionaal niveaë: gaat hetihierbij om het:
béleid’ van‘de provinicies, gemeentenen waterschappen. De-regelgeving
houdt ‘lang: niet altijd in voldoende mate rekening meti de: behoefte aan

dynamiek in’ dé’ groeriteteelt: Veelal: zijn: dee ruimtelijke ordeningsregels
onduidelijk én vindter bij’ het opteggen: van’ beperkingen. geen. juiste
afweging. vandé verschillende betangernplaats:
Ten aanzién' van’ de watervoorziening: ligt er bij uitstek een taak

voor dé’ dvérhéid’ oti de’ bélarigern' van: de tuinbouw: even: goed als: die
vandénatuür té behartigen: Bij het aanbrengen van:dit type voorzieningen spëelt éen: rol’ dat: de tijdshorizon waarbinnen: de. kosten. en. opbrengstén wórden bezien voor de individuele: telers. veelal. minder ver
réikt dan: dé vóordelen: die hierbij: op: gebiedsniveau: kunnen. worden: ver-

Kregén:.
Op’ dé overheid! rust dé taak om: de- regels voor het aantrekken. van
arbeidskrachten niet nódeloos ingewikkeld te maken en te doen aansluiten’ op dé plaatselijke vraag- em aanbodsverhoudingen. Nauwlettend
dient te wordennagegaan of de in te voeren scholieren- enstudentenregeling wel aande behoeftevande vollegrondsgroentebedrijven. voldoet.
Opcentraal nivéauheeft de overheid in EG-verbandeen belangrijke
taak om de concurrentievoorwaarden voor detelers in de diverse lidsta-

tên gelijkwaardig te doenzijn. Dit is vooral van belang op het gebied
van de arbeidswetgeving omdat anders Nederland zich uit de markt
prijst. Andere punten zijn de gewasbescherming en het treffen van milieuvoorzieningén voor de verwerkende bedrijven. Aandacht verdient
eveneens de regeling voor het terugbrengen van afval naar de herkomstpercelen over de grenzen.

67

de in- en uitBinnen Europees verband zijn vooral de regels voor
mst van de
toeko
de
op
d
invloe
van
kten
voer van groenten en produ
is in dit verband
groenteteelt. Controle op kwaliteit uit niet EG-landen
erg belangrijk.

ming van een
Voorts is het gewenst dat de overheid de totstandko
gebieden
ende
tetel
groen
e
divers
de
van
integraal beeld waarin de plaats

ondersteunt. Een dergelijk
binnen de Europese markt naar voren komt,
basis van een dergelijke
inzicht vormt de basis voor een sectorplan. Op
de telers en voor de
voor
egen
verkenning kan een richtlijn worden verkr
verwerking hebben
en
l
hande
de
op
zich
organisaties en bedrijven die
laat uitvoeren van
te
het
door
als
zijn
nd
stelle
teleur
toegelegd. Het zou
onbenut zouden blijzo’n verkenning kansen in de Westeuropese markt

de juiste wijze
ven, of dat marktruimte verloren gaat doordat niet op
n.
wordt ingespeeld op de behoefte van de consumente

68

LITERATUUR

Baris, D.B., J.W.A.M. Niks en J.J. de Vlieger (1988)
De telers van conservengroenten en hun marktpartners;
‘s-Gravenhage, LEI, Interne Nota 364
Berden, John, Patrick Boerekamp en Antoinette Kok (1993)
Arbeid in de Zuidoost-Nederlandse tuinbouw; kwantitatieve gegevens; Grubbenvorst, Stichting Promotie Tuinbouw Zuidoost-Nederland
Borgstein, M.H. en M.J. Groot (1992)
Vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland; ‘s-Gravenhage, LEI-DLO,
Mededeling 471
Bostyn, G. en G. Boddez (1983)
Economische analyse van produktie en afzet van enkele belangrijke

groenten in West-Vlaanderen; Heverlee, CLEO, schrift nr. 37
Bouma, F. en W. de Haas (1992)
Land- en tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg; 's-Gravenhage,
LEI-DLO, Mededeling 464
Buurma, J.S. (1983)
The structure of cropping schemesof holdings with open air vegeta-

bles classified by means of correspondence-analysis; Acta Horticulturae 135, pp. 207-215
Buurma,J.S. (1986)
Bedrijfsindeling vollegrondsgroente; systeem-beschrijving en gebruikershandleiding bij het computer-programma
‘“Tuintype";
Den Haag, Landbouw-EconomischInstituut, Interne Nota 321
Buurma,J.S. (1987)

Kansen en bedreigingen voor vollegrondsgroentetelers; In: Tuinbouw-Economische Notities Ill; Den Haag, Landbouw-Economisch

Instituut, Mededeling 374, pp. 27-33
Buurma, J.S. (1988)
Bedrijfsstructurele ontwikkelingen in de vollegrondsgroenteteelt;
‘s-Gravenhage, Landbouw-Economisch Instituut, Mededeling 380

69

Calus, A. (1991)
De vollegrondsgroenteteelt in Vlaanderen; Proeftuinnieuws 1991
nr. 2, Beitum

:

Coöperatieve tuinbouwveilingvereniging van de NCB B.A.
Veiling Veldhoven; Jaarverslagen; Veldhoven
Coöperatieve Veiling Zuid-Oost-Nederland (ZON)
Jaarverslagen; Grubbenvorst

Coöperatieve Tuinbouwveiling RBT B.A.
Jaarverslagen; Breda
Curfs, H.P.F. (1991)
Herstructureringsplan Zuid-Limburg; Roermond,

Provinciale Raad

voor de Bedrijfsontwikkeling in de Landbouw
Curfs, H.P.F. (1992)
Provinciale Landbouwontwikkelingsnota; Directie LNO, Roermond
Driel, J.A. van (1988)
De fabrikanten van groenteconserven en diepvriesgroenten in
Nederland; ‘s-Gravenhage, LEI, Interne Nota 370

Duffhues, W.F.S. (1992)
Doorzicht op inzicht; Directie LNO, Tilburg
Gompel, G.J. van (1990)
Herstructureringsplan akkerbouw Zuidelijk Zandgebied; TilburgRoermond, Provinciale Raden voor de Bedrijfsontwikkeling in Landbouw in Noord-Brabant en Limburg
Helsloot, F.W.A. (1990)
Regionale ontwikkelingen in de Noordbrabantse agrarische sector;
Provincie Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch
Kleyn, E.H.J.M. de, H.Tap en A.M.A. Heybroek (1992)

Visie op de internationale concurrentiekracht in de groente;
's-Gravenhage-Eindhoven, LEI-DLO, Rabobank
Kwantitatieve Informatie Akkerbouw en Vollegrondsgroente
Lelystad, PAGV, 1992-93 en andere jaren
Lieshout, J. van (1990)
En de boer hij gardeniert voort…; Grubbenvorst, Coöperatieve Veiling Zuidoost-Nederland

70

Linden, A.T.J. van der (1991)
De toekomstvan de vollegrondsgroenteteelt in Nederland;
Wageningen, KNBTB en LUW
Marktplan Adviesgroep (1993)
De arbeidsbehoefte in de land- en tuinbouw; Amsterdam
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheeren Visserij (1992)
Sectornota Plantaardige Produktie 1992-1994; ‘s-Gravenhage
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1991)
Nederlands Sectorplan ter verbetering van de structuur van verwer-

king en afzet van be- en verwerkte groente- en fruitprodukten voor
de periode 1991-1995; 's-Gravenhage

Ministerie VROM (1991)
Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra (Vinex);
‘s-Gravenhage
Muermans, L. en C. Meus (1986)
Analyse van de structuur en de afzet in de fruit- en groentesector;
Brussel, LEI, schriftnr. 255
Overbeek, M.M.M. en J.H.A. Hillebrand (1993)
De agrarische arbeidsmarkt een verhaal apart?; ‘s-Gravenhage,
LEI-DLO, Mededeling 496
Pronk, A. (1986)
Produktie, verwerking en afzet van conserven- en diepvriesgroenten
in België; ‘s-Gravenhage, LEI, Interne Nota 332
Provincie Limburg (1993)
Milieuwijzer; Maastricht, Werkgroep Landbouwemissies
Provincie Noord-Brabant (1991)
Streekplan; 's-Hertogenbosch
Provincie Noord-Brabant (1991)

Waterhuishoudingsplan 1991-1995; ‘s-Hertogenbosch
Rodewijk, R.A., B.J. van der Sluis en A.G. van der Zwaan (1992)
Perspectieven voor de vollegrondsgroenteteelt in Flevoland,
mogelijkheden en voorwaarden voor verdere ontwikkeling;
‘s-Gravenhage, LEI-DLO, Onderzoekverslag 93

71

Sonneveld, D. (1991)
Nu zaaien, straks oogsten; Provincie Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch
Van der Stee, A.P.J.M.M. (1989)
Om schone zakelijkheid; ‘s-Gravenhage, Landbouwschap
Spierings, C.J.M. (1993)

Arbeidsbehoefte en arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw in
Noord-Brabant; 's-Gravenhage, LEI-DLO, Mededeling 490
Tap, H. (1988)
Produktie, verwerking en afzet van conserven- en diepvriesgroenten
in West-Duitsland; ‘s-Gravenhage, LEI, Interne Nota 365
Vaessen, R. (1988)
Produktie, verwerking en afzet van groenteconserven en diepvriesgroenten in Frankrijk; 's-Gravenhage,LEI, Interne Nota 366

Vreman,E.G.M. (1993)
Arbeid in de tuinbouw; Tilburg, SEV-NCB
Wel, R. de (1992)
Economisch belang van de Belgische tuinbouw en de ontwikkelingen van de afzet; Leuven, Verbond van Belgische tuinbouwveilingen
Zee, P. (1989)
Detailhandelsorganisaties en hun relaties met fabrikanten
groenteconserven en diepvriesgroenten; ‘s-Gravenhage, LEI,
Interne Nota 375

72

van

BIJLAGEN

73

Bijlage 1. De positie van de vollegrondsgroenteteelt

Samenvatting
De vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijke zand- en lössgebied omvatte
in 1992 een areaal van ruim 21.000 ha ofwel 33% van het landelijke areaal
(inclusief doperwten en uigewassen). Het aantal vaste arbeidskrachten voor de
primaire produktie van vollegrondsgroenten in het onderzoekgebied is voor
1992 berekend op 4.450 ofwel 46% van het landelijke bedrijfstaktotaal.

In het zuidelijk zand- en lössgebied is in de periode 1982-1992 ruim 40.000
ha grasland gescheurd. Hiervan is ongeveer 35.000
bouwgewassen (voornamelijk snijmais) en bijna 4.600
ten. Van de laatstgenoemde areaaltoename is bijna
men aan extensieve vollegrondsgroentegewassen als

ha vervangen door akkerha door vollegrondsgroen4.200 ha ten goede gekodoperwten, waspeen, win-

terpeen en schorseneren.
Het areaal intensieve vollegrondsgroenten is in de periode 1982-1992 nauwelijks toegenomen, maar binnen het pakket zijn wel aanzienlijke verschuivingen opgetreden. De arealen van augurken, spruitkool en overige groenten zijn
sterk ingekrompen (-2.270 ha). Daarentegen is het areaal prei sterk uitgebreid
(+2.150 ha). Als gevolg van deze verschuivingen vertoont het areaal in NoordBrabant een dalende tendens en in Limburg een stijgende tendens.
De extensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
bevindt zich voornamelijk (circa 70%) op gespecialiseerde en gemengde akker-

bouw- en/of veehouderijbedrijven. Bij de veehouderijbedrijven gaat het dan
vooral om bedrijven met intensieve veehouderij.
De intensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
bevindt zich voornamelijk (circa 75%) op gespecialiseerde en gemengde vollegrondsgroentebedrijven. Het areaal intensieve vollegrondsgroenten op akkerbouw- en/of veehouderijbedrijven is zeer beperkt (circa 10%).
Het aantal bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk
zand- en lössgebied is uitgebreid van 1.879 in 1982 naar 1.953 in 1992. Deze

uitbreiding heeft geheel plaatsgevonden buiten de twee hoofdcentra en hangt
samen met de areaaluitbreiding van de extensieve vollegrondsgroenteteelt.
Het aantal bedrijven met intensieve vollegrondsgroenten is ingekrompen
van 5.650 in 1982 tot 4.269 in 1992. Deze inkrimping heeft vooral plaatsgevonden in de twee hoofdcentra en is een gevolg van enerzijds afstoting van vollegrondsgroenten op glastuinbouwbedrijven en op boomkwekerijbedrijven en
anderzijds beëindiging van kleine gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven.
Dit betekent dat er in genoemde deelgebieden een geleidelijke herstructurering
van de intensieve vollegrondsgroenteteelt gaande is.
De vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied heeft twee
hoofdcentra: Westelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg. Zowel de intensieve
als de extensieve teelten zijn voor meer dan 50% in genoemde deelgebieden
geconcentreerd. In de periode 1982-1992 hebben de twee hoofdcentra hun
aandeel in de intensieve vollegrondsgroenteteelt op 65% gehandhaafd. Voor de
extensieve vollegrondsgroenteteelt is hun gezamenlijke aandeel - onder invloed
van een groeiend areaal - afgenomen van 63% in 1982 naar 53% in 1992.
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Inleiding

In deze bijlage wordt de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en
lössgebied afgezet tegen enerzijds de vollegrondsgroenteteelt in Nederland en
anderzijds de primaire agrarische bedrijvigheid in het onderzoekgebied.
Daarnaast wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de arealen

en aantallen bedrijven met vollegrondsgroenten, eventueel naar deelgebied.
De bijlage is bedoeld om het belang van de vollegrondsgroenteteelt in het
zuidelijk zand- en lössgebied zowel voor Nederland als voor de regio duidelijk
te maken. De bedrijfstak in de regio kan daarmee de aandacht krijgen die hij in
verhouding tot andere gebieden en bedrijfstakken verdient.
De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de CBS-Landbouwtellingen
van 1982, 1987 en 1992. Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door LElDLO speciaal voor de vollegrondsgroenteteelt ontwikkelde bedrijfstype-indeling
(Buurma; 1987). Deze indeling geeft een scherp beeld van de vermenging van

de vollegrondsgroenteteelt met andere agrarische bedrijfstakken. Voor het zuidelijk zand- en lössgebied is de veehouderij binnen genoemde bedrijfsindeling
verder opgesplitst naar weiveebedrijven en hokveebedrijven.

Voorts zijn de vollegrondsgroenten onderscheiden naar intensieve gewassen en extensieve gewassen. Intensieve vollegrondsgroenten verlaten het bedrijf

gesorteerd en verpakt; extensieve vollegrondsgroenten verlaten het bedrijf als
veldgewas en losgestort. Eerder onderzoek (Buurma; 1987) heeft geleerd, dat de
beide "pakketten" op sterk verschillende bedrijfstypen voorkomen.
De positie binnen Nederland
Het zuidelijk zand- en lössgebied neemt een belangrijke positie in binnen
de Nederlandse vollegrondsgroenteteelt. In tabel B1.1 zijn de aandelen van het

onderzoekgebied in het landelijke areaal, de landelijke produktie-omvang en de
landelijke vaste werkgelegenheid aangegeven.
Tabel B1.1 Aandelen (in %) van de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en
lössgebied in de landelijke omvang van areaal, produktie-omvang en vaste
arbeidsplaatsen (20 uur/week of meer) in 1982, 1987 en 1992
Kengetal

1982

1987

1992

= omvang ZON

- Areaalomvang

43

47

44

- Produktie-omvang
- Vaste arbeid

55
52

54
St

53 =
53.45

383.900 sbe
3.906 rwa a)

16
13
17

18
45
17

24 =
22e
25 =

10.730 ha
65.204 sbe
546 rwa a)

Vollegrondsgroente

intensief
=

10.507 ha

Vollegrondsgroente
extensief b)
- Areaalomvang
- Produktie-omvang
- Vaste arbeid

a) Regelmatig werkzame arbeidskrachten (20 uur/week of meer); b) Inclusief doperwten
en uigewassen.

5

Het volume aan “vaste arbeid" is berekend uit de regelmatig werkzame

arbeidskrachten (voor zover gemiddeld =/> 20 uur/week actief) zoals geregistreerd in de CBS-Landbouwtellingen. Deze berekening is gebaseerd op de sbe-

aandelen van de vollegrondsgroenteteelt op de betrokken bedrijven. Volgens
het boekhoudnet van LEI-DLO wordt de arbeidsbehoefte van intensieve vollegrondsgroentebedrijven op zandgronden voor ongeveer de helft gedekt met
vaste arbeid. Het totale volume is zodoende aanzienlijk groter.
De intensieve vollegrondsgroenteteelt (voor samenstelling zie tabel B1.6) in

het zuidelijk zand- en lössgebied heeft een aandeel van circa 45% in het landelijke areaal. Het aandeel in de landelijke produktie-omvang bedraagt circa 54%.

Het hoge sbe-aandeel betekent, dat de intensieve vollegrondsgroenteteelt in
het zuidelijk zand- en lössgebied intensiever is dan gemiddeld in Nederland. Het
aandeel in de landelijke vaste werkgelegenheid loopt ongeveer parallel met de
produktie-omvang.
De extensieve vollegrondsgroenteteelt (voor samenstelling zie tabel B2.4)
in het zuidelijk zand- en lössgebied is over de periode 1982-1992 gegroeid van

16% naar 24% van het landelijke areaal. De aandelen in de landelijke produktie-omvang en in de landelijke vaste werkgelegenheid zijn in vergelijkbare mate
toegenomen. Ten overvloede wordt nogmaals opgemerkt, dat doperwten en uigewassen in de aandeelberekeningen zijn meegenomen. .

De positie in het onderzoekgebied
Om het belang van de vollegrondsgroenteteelt binnen de primaire agrari-

sche produktie van het zuidelijk zand- en lössgebied duidelijk te maken, wordt
in deze paragraaf ingegaan op de inzet van cultuurgrond en vaste arbeid voor
de primaire produktie van vollegrondsgroenten. Daarbij wordt een vergelijking

gemaakt met de totale agrarische bedrijvigheid in het gebied.
In tabel B1.2 is de oppervlakte cultuurgrond in het zuidelijk zand- en
lössgebied ingedeeld naar gewasgroep. De gewasgroepen zijn gerangschikt
naar intensiteit van het grondgebruik.

Tabel B1.2

Cultuurgrond (ha) in het zuidelijk zand- en lössgebied naar gewasgroep in
1982, 1987 en 1992

Gewasgroep

1982

1987

1992

Glastuinbouw

1.165

1.223

1.424

Boomkwekerij

3.192

3.790

4.830

Fruitteelt
Bloembollen
Vollegrondsgroentenintensief
Vollegrondsgroenten extensief
Akkerbouw
Grasland

3.736
863
9.921
6.829
115.294
180.974

3.173
1.042
10.670
7.125
140.685
159.479

3.424
1.048
10.507
10.730
150.356
140.011

Totaal

321.974

327.187

322.330
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Het zuidelijk zand- en lössgebied omvat ruim 320.000 ha cultuurgrond. Van
dit areaal ligt 66% in Noord-Brabant en 34% in Limburg. Over de periode 19821992 is het areaal grasland met 40.000 ha afgenomen. Hiervan is 35.000 ha omgezet in akkerbouw en 5.000 ha in tuinbouw. Opvallend is een areaaltoename
van bijna 4.000 ha bij de extensieve vollegrondsgroenten.
De vollegrondsgroenteteelt neemt met een areaal van ruim 21.000 ha een
bescheiden (circa 6,6%) plaats in in het totale grondgebruik. Hierbij moet evenwel moeten opgemerkt, dat het betreffende areaal niet ieder jaar op dezelfde
plaats ligt. Als gevolg van de noodzakelijke vruchtwisseling wordt de teelt afgewisseld met andere eenjarige opengrondsteelten. Afwisseling met akkerbouwgewassen is gebruikelijk, vooral bij extensieve vollegrondsgroenten. Zodoende

zal het areaal cultuurgrond, waar met enige regelmaat vollegrondsgroenten
worden geteeld meer dan 50.000 ha bedragen.
In tabel B1.3 is het volume aan “vaste arbeid" in het zuidelijk zand- en
lössgebied gespecificeerd naar gewasgroep. De gewasgroepen zijn wederom

gerangschikt naar intensiteit van het grondgebruik.
Tabel B1.3

Vaste arbeidsplaatsen (>/= 20 uurlweek) in het zuidelijk zand- en lössgebied
naar gewasgroep ín 1982, 1987 en 1992

Gewasgroep

1982

1987

1992

Champignons
Glastuinbouw

1.957
4.277

2:233
4.527

2.945
5.755

Boomkwekerij

2.441

2.610

3.090

981
301

797
325

783
351

4.203
422

4.100
365

3.906
546

Fruitteelt
Bloembollen

Vollegrondsgroenten intensief
Vollegrondsgroenten extensief
Akkerbouw

5.810

5.443

5151

Veehouderij

32.850

28.859

26.000

Totaal

53.242

49.259

48.527

Evenals in tabel B1.1 is de "vaste arbeid" per bedrijf verdeeld naar rato van

de sbe-aandelen van de aanwezige gewasgroepen. Bij gemengde bedrijven is de
“vaste arbeid" dus versleuteld over verschillende gewasgroepen. Zodoende kan
geen rechtstreekse vergelijking worden gemaakt met de arbeidsbezetting op
bepaalde bedrijfstypen. Het totaal dient wel overeen te stemmen met andere
berekeningswijzen. Recente arbeidsmarktonderzoeken in Noord-Brabant en
Limburg leidden tot totalen in dezelfde orde van grootte.
De land- en tuinbouw in het zuidelijk zand- en lössgebied omvat ongeveer
50.000 vaste arbeidsplaatsen. Hiervan bevindt zich 64% in Noord-Brabant en
36% in Limburg. Door bedrijfsontwikkeling en produktiviteitsstijging is het aantal vaste arbeidsplaatsen afgenomen van 53.200 in 1982 naar 48.500 in 1992. De
veehouderij is de grootste “werkgever" met 26.000 vaste arbeidsplaatsen in
1992. Daarna volgen de glastuinbouw, de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt met elk rond 5.000 vaste arbeidsplaatsen.
Binnen de vollegrondsgroenteteelt vertoont de "vaste arbeid" een dalende
tendens bij de intensieve teelten en een stijgende tendens bij de extensieve
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teelten. Aan de intensieve kant speelt produktiviteitsstijging door schaalvergroting vermoedelijk een belangrijke rol. Aan de extensieve kant is areaalvergroting de vermoedelijke hoofdfactor.

Nadrukkelijk moet worden vastgesteld, dat alleen de vaste arbeid in tabel
B1.3 is opgenomen. Bij toevoeging van losse arbeid komt er een verschuiving in
de verhoudingen tussen de gewasgroepen. Uit eerdergenoemde arbeidsmarktonderzoeken is gebleken, dat in de intensieve vollegrondsgroenteteelt naar verhouding zeer veel losse arbeid wordt ingezet. Het aandeel van genoemde be-

drijfstak in de totale werkgelegenheid is daarom aanzienlijk groter dan tabel B1.3 doet vermoeden.
Areaalontwikkelingen in de akkerbouw
Door de omzetting van grasland in bouwland is het areaal akkerbouwgewassen in de periode 1982-1992 met 35.000 ha toegenomen (tabel B1.2). In de
praktijk wordt verondersteld, dat deze toename een gedeeltelijke verklaring
vormt voor de overproduktie in de akkerbouw. Ter illustratie is de ontwikkeling
van de afzonderlijke gewasarealen in het zuidelijk zand- en lössgebied zichtbaar

gemaakt in tabel B1.4.
Tabel B1.4 Arealen met akkerbouw in het zuidelijk zand- en lössgebied naar gewasgroep in 1982, 1987 en 1992
Gewasgroep

1982

1987

1992

Snijmais

63.179

82.383

91.741

Suikerbieten
Aardappelen

23.483
9.464

22.959
11.022

21.885
15599

Granen

17.151

16.849

13.796

Graszaad
Peulvruchten
Overig

681
149
224

881
4.447
652

1.040
567
3.895

Braak

963

1.492

1.823

Totaal

115.294

140.685

150.346

Tabel B1.4 toont, dat 28.000 ha van de areaaltoename is ingenomen door
snijmais, waarschijnlijk als vervanging van grasland op veehouderijbedrijven.
Daarnaast is het areaal aardappelen sterk toegenomen, van 9.500 ha in 1982
naar 15.600 ha in 1992. De oppervlakte braakland is over de beschouwde periode ongeveer verdubbeld van 950 ha naar 1.800 ha. De toename van het areaal
overige gewassen kan grotendeels worden toegeschreven aan korrelmais.
Areaalontwikkelingen in de extensieve vollegrondsgroenteteelt
In samenhang met de afname van het areaal grasland is niet alleen het
areaal akkerbouw, maar ook het areaal extensieve vollegrondsgroenten toegenomen. De laatstgenoemde areaaltoename is in tabel B1.5 gespecificeerd naar
gewas. Van de meeste in tabel B1.5 opgenomen gewassen zijn alleen de arealen
boven een bepaalde areaalgrens meegenomen. De arealen onder de areaalgren-
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zen zijn tot de intensieve vollegrondsgroenten gerekend. Vergelijking met de

gangbare statistieken is zodoende niet mogelijk.
De uigewassen zijn opgenomen in de rubriek overige extensieve gewassen.

Tabel B1.5 Arealen met extensieve vollegrondsgroenten ín het zuidelijk zand- en
lössgebied naar gewasgroep in 1982, 1987 en 1992
Gewasgroep

1982

1987

1992

Tuinbonen
Doperwten

722
1.509

395
1.540

322
2.480

Stambonen

1.705

1.682

1.656

Spinazie

363

300

474

Schorseneren

628

697

1.532

Waspeen
Winterpeen

453
284

715
369

1.706
717

Witlofwortel

392

307

249

Knolselderij

162

146

235

Overig extensief

634

1.000

1.310

6.829

7125

10.730

Totaal

De extensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied

vertoont de laatste jaren een sterke groei: van 7.100 ha in 1987 naar 10.700 ha
in 1992. Deze groei wordt grotendeels verklaard door areaaltoenames bij waspeen (1.000 ha), schorseneren (850 ha) en doperwten (950 ha). Andere belangrijke “groeiers” zijn winterpeen (350 ha) en knolselderij (100 ha). De teelt van
witlofwortelen neemt geleidelijk af.
De areaalontwikkeling van de extensieve vollegrondsgroenteteelt wordt

sterk bepaald door de vraag van de verwerkende industrie. In het zuidelijk
zand- en lössgebied zijn zowel de Nederlandse als de Belgische verwerkers van
belang. Door de aanwezigheid van grote arealen zandgronden, staat het zuidelijk zandgebied sterk in de produktie van wortelgewassen voor de verwerking.
Witlofwortelen vormen een uitzondering op deze regel, omdat de bewaarbaar-

heid van dat produkt een belangrijke rol speelt. Dit verklaart, waarom het areaal witlofwortelen in het gebied geleidelijk afneemt.
Areaalontwikkelingen in de intensieve vollegrondsgroenteteelt
In tabel B1.2 is naar voren gekomen, dat het areaal intensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en lössgebied weinig verandert. Dit hoeft niet te
betekenen, dat er binnen deze categorie geen verschuivingen zijn opgetreden.
In tabel B1.6 is aangegeven hoe het areaal zich in de periode 1982-1992 heeft
ontwikkeld. De kleinere arealen van de gewassen die zowel intensief als extensief kunnen worden geteeld, zijn opgenomen onder de overige intensieve ge-

wassen.
Het areaal intensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en
lössgebied vertoont als totaal weinig verandering en bedraagt ongeveer 10.500
ha. Binnen de gewasgroep zijn echter aanzienlijke verschuivingen opgetreden.
Augurken, spruitkool en overige groenten zijn sinds 1982 sterk ingekrompen.
Deze inkrimping is goedgemaakt door een sterke uitbreiding van prei, namelijk
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van 1.300 ha in 1982 naar 3.500 ha in 1992. De arealen van aardbeien en asper-

ges zijn sinds 1987 niet meer uitgebreid.
Tabel B1.6 Arealen met intensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en
lössgebied naar gewasgroep in 1982, 1987 en 1992
Gewasgroep

1982

1987

1992

Aardbeien

1.316

1.611

1.400

Asperges

2.557

2775

2.604

Augurken
Prei
Sla/Andijvie/Spinazie
Bloemkool
Sluitkool
Spruitkool
Overig intensief

592
1.326
529
298
309
1.627
1.367

517
2.194
564
294
329
1.041
1.345

141
3.473
699
377
479
436
898

Totaal

9.921

10.670

10.507

De positie van de bedrijfstypen
Binnen de akkerbouw worden aanzienlijke verwachtingen gekoesterd over
verbetering van het bedrijfsresultaat door de opname van vollegrondsgroenten
in het bouwplan. In het zuidelijk zand- en lössgebied komen daarnaast grote
aantallen veehouderijbedrijven met een ruim aanbod aan bouwland voor. Ook
deze bedrijven zoeken naar mogelijkheden om de grond beter te benutten.
In dit verband rijst de vraag, of de geschetste belangstelling in het afgelopen decennium daadwerkelijk tot verschuivingen tussen bedrijfstypen heeft ge-

leid en naar welke vollegrondsgroenten de grootste belangstelling is uitgegaan.
Voor de beantwoording van deze vraag zijn de arealen van de intensieve en de
extensieve vollegrondsgroenten in 1982, 1987 en 1992 ingedeeld naar bedrijfsty-

pe. Het resultaat van deze areaalindeling is weergegeven in tabel B1.7.
Een complicerende factor bij de interpretatie van tabel B1.7 is, dat inkrim-

ping of uitbreiding van het areaal vollegrondsgroenten invloed heeft op de
type-indeling van een bedrijf. Zodoende wordt niet duidelijk op welke bedrijfstypen (voor verandering) de vollegrondsgroenteteelt is ingekrompen danwel

uitgebreid. In bijlage 2 wordt hierover wel duidelijkheid verschaft.
De intensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
bevindt zich voornamelijk (circa 75%) op gespecialiseerde en gemengde vollegrondsgroentebedrijven. Het areaal intensieve vollegrondsgroenten op akkerbouw- en/of veehouderijbedrijven is beperkt en bedraagt circa 10%. Op de niet
ingedeelde bedrijven (voornamelijk glastuinbouw en boomkwekerij) is het areaal met ruim 30% afgenomen.

De extensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
bevindt zich voornamelijk (circa 70%) op gespecialiseerde en gemengde akkerbouw- en/of veehouderijbedrijven. Het areaal extensieve vollegrondsgroenten
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op gespecialiseerde en gemengde vollegrondsgroentebedrijven is beperkt en

bedraagt circa 20%.
Om misverstanden te voorkomen wordt nogmaals opgemerkt, dat tabel

B1.7 alleen momentopnames toont. De bedrijfstype-overgangen als gevolg van
inkrimping of uitbreiding van de vollegrondsgroenteteelt op individuele bedrijven zijn in deze momentopnames verwerkt. Zodoende mag de areaalgroei op
akkerbouwbedrijven niet alleen worden toegeschreven aan akkerbouwbedrijven. Een deel van de areaalgroei is afkomstig van voormalige veehouderijbedrijven.
Tabel B1.7 Arealen met intensieve respectievelijk extensieve vollegrondsgroenten in het
zuidelijk zand- en lössgebied naar bedrijfstype in 1982, 1987 en 1992
Bedrijfstype

Intensief

Extensief

1982

1987

1992

1982

1987

1992

4.703
829
861
387

5.766
818
897
355

5641
1006
818
401

505
564
135
30

677
593
163
33

695
896
179
72

Akkerbouw
Akkerbouw/hokvee
Hokveehouderij

127
184
308

141
177
406

216
230
354

2.230
1.468
657

2.322
1.280
848

3.785
1.849
1.019

Weivee/akkerbouw
Weivee/hokvee
Weiveehouderij

65
73
196

66
64
213

80
68
215

329
53
116

361
45
190

705
197
556

Niet ingedeeld a)

2.188

1.767

1.478

742

613

777

Totaal

9.921

10.670

10.507

6.829

7.125

10.730

Vollegrondsgroente
Vollegrondsgr./akkerbouw
Vollegrondsgr./hokvee
Vollegrondsgr./weivee

a) Voornamelijk tuinbouwbedrijven.

De positie van de deelgebieden
In overleg met de begeleidingscommissie is het onderzoekgebied opgedeeld in zes deelgebieden. Deze deelgebieden en de bijbehorende arealen aan
intensieve en extensieve vollegrondsgroenten zijn weergegeven in tabel B1.8. In

Noord-Brabant lopen de deelgebiedgrenzen van noord naar zuid ter hoogte van
Tilburg en ter hoogte van Helmond. In Limburg lopen de grenzen van oost naar
west ter hoogte van Helden en ter hoogte van Echt.

De vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied heeft twee
teeltcentra: Westelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg. Bij de intensieve teelten hebben genoemde teeltcentra een aandeel van 30% respectievelijk 34% in
het totaal areaal. Het areaal intensieve vollegrondsgroenten vertoont een da-

lende tendens in Noord-Brabant en een stijgende tendens in Limburg. In Limburg is de inkrimping van augurken, spruitkool en overige groenten kleiner dan
de uitbreiding van prei. In Noord-Brabant ligt deze verhouding juist andersom.
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Tabel B1.8 Arealen met intensieve respectievelijk extensieve vollegrondsgroenten in het
zuidelijk zand- en lössgebied naar deelgebied in 1982, 1987 en 1992
Deelgebied

Intensief

__Extensief

1982

1987

1992

1982

1987

1992

Westelijk N-Brabant
Midden N-Brabant
Oostelijk N-Brabant

3.283
1.488
787

3.432
1.687
780

3.200
1.645
659

1.948
879
954

2.142
982
854

2.831
2.027
1.261

Noord-Limburg
Midden-Limburg

3.300
895

3.534
1.036

3.560
1.232

2.370
614

2.298
735

2.832
1.540

168

201

211

63

114

238

9.921

10.670

10.507

6.829

7125

10.730

Zuid-Limburg
Totaal

Bij de extensieve teelten hebben Westelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg eveneens de grootste arealen. In 1982 was hun aandeel 29% respectievelijk 35% van het totaal areaal. In 1992 waren deze aandelen gedaald naar 26%

voor beide deelgebieden.
Deze afnemende aandelen leiden tot de veronderstelling, dat genoemde
teeltcentra weliswaar een voordeel hebben, maar dat bij een toenemende vraag
naar omliggende gebieden wordt uitgeweken.
Voor de positiebepaling van de vollegrondsgroenteteelt in de onderscheiden deelgebieden is naast de ontwikkeling van de arealen ook de ontwikkeling
van de aantallen bedrijven van belang. In tabel B1.9 zijn deze aantallen voor
enerzijds de intensieve en anderzijds de extensieve vollegrondsgroenteteelt gepresenteerd. Op een deel van de bedrijven komen beide categorieën voor; in
1992 omvatte deze "overlapping" ongeveer 900 bedrijven.

Tabel B1.9

Bedrijven met intensieve respectievelijk extensieve vollegrondsgroenten in

het zuidelijk zand- en lössgebied naar deelgebied in 1982, 1987 en 1992
Deelgebied

Intensief

Extensief

1982

1987

1992

Westelijk N-Brabant

1.950

1.704

Midden N-Brabant
Oostelijk N-Brabant

509
375

509
350

1.949

701
166
5.650

Noord-Limburg

Midden-Limburg
Zuid-Limburg
Totaal

1982

1987

1992

1.338

569

499

567

503
311

283
201

212
196

352
230

1.785

1.347

590

564

529

693
179

597
173

192
44

167
51

221
54

5.220

4.269

1.879

1.689

1.953

Het aantal bedrijven met intensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk
zand- en lössgebied is afgenomen van 5.650 in 1982 naar 4.269 in 1992. Deze

afname heeft vooral plaatsgevonden in Westelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg. In genoemde gebieden hebben aanzienlijke aantallen tuinbouwbedrijven
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de produktie van intensieve vollegrondsgroenten gestaakt door specialisatie op

glastuinbouw, boomkwekerij, enzovoort of door bedrijfsbeëindiging.
Het aantal bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk
zand- en lössgebied is over de periode 1982-1992 licht toegenomen. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden in Midden Noord-Brabant, Oostelijk Noord-

Brabant en Midden-Limburg. Dit ontwikkelingspatroon loopt parallel met de
ontwikkeling van de arealen extensieve vollegrondsgroenten in de deelgebieden.
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Bijlage 2. De ontwikkeling van de bedrijven

Samenvatting

In dit onderdeel wordt een beeld gegeven van de bedrijfstype-ontwikkeling die in de periode 1984-1990 is opgetreden bij de gecontinueerde bedrijven
met vollegrondsgroenten en/of akkerbouw in het zuidelijk zand- en lössgebied.
In 1984 is de superheffing ingevoerd en 1990 is - tot nog toe - het laatste jaar
waarin bedrijfsovernames en dergelijke zijn kortgesloten met de voorgaande jaren. Door de uitsluiting van opheffingen en stichtingen is naar schatting 10%
van de volledige populaties in 1984 en 1990 buiten beschouwing gebleven.
In aansluiting op de omzetting van grasland in bouwland heeft een groot
aantal weiveebedrijven zich in de richting van akkerbouwbedrijf of hokveebedrijf ontwikkeld. Zodoende is het aantal akkerbouwbedrijven in het zuidelijk
zand en lössgebied tussen 1984 en 1990 met 50% toegenomen.
De extensieve vollegrondsgroenteteelt vertoont een grote dynamiek van

toetreden en uittreden. Van de 1.668 bedrijven die in 1984 extensieve vollegrondsgroenten teelden, waren 766 daar in 1990 weer mee gestopt. Daartegenover staan 936 bedrijven die met de teelt zijn begonnen. Per saldo zijn het vooral gespecialiseerde en gemengde veehouderij- en/of akkerbouwbedrijven ge-

weest die extensieve vollegrondsgroenten zijn gaan telen.
Het opnemen of afstoten van extensieve vollegrondsgroenten is onder
meer afhankelijk van de oppervlakte bouwland. Bedrijven met meer dan 10 ha
bouwland lenen zich het beste voor de teelt van extensieve vollegrondsgroenten. De ontwikkeling van afstoten, voortzetten en opnemen laat zien, dat
Noord-Brabant voor de teelt van extensieve vollegrondsgroenten een sterkere
positie inneemt dan Limburg.
De intensieve vollegrondsgroenteteelt vertoont eveneens aanzienlijke be-

drijfsstructurele verschuivingen. In de periode 1984-1990 hebben 1.593 bedrijven
(36% beginaantal) de teelt van intensieve vollegrondsgroenten afgestoten of
met meer dan 1 ha ingekrompen. Tegelijkertijd hebben 1.233 bedrijven (30%
eindaantal) de teelt opgenomen of met meer dan 1 ha uitgebreid. De grootste
arealen zijn vrijgekomen op vollegrondsgroente-, glastuinbouw- en boomkwe-

kerijbedrijven. Het vrijgekomen areaal is vooral ten goede gekomen aan vollegrondsgroente- en veehouderijbedrijven.
Het opnemen of afstoten van intensieve vollegrondsgroenten is niet alleen
afhankelijk van een algemene areaalinkrimping (spruitkool, augurken) of uit-

breiding (prei). Ook bij gewassen met een stabieler areaal (aardbeien, asperges)
is een aanzienlijke herverdeling waargenomen. De achtergronden van laatstgenoemde herverdeling zijn intensivering vanuit de vollegrondsgroenteteelt naar
glastuinbouw of boomkwekerij (jongere ondernemers en opvolgers), extensivering vanuit de vollegrondsgroenteteelt naar akkerbouw of veehouderij (oudere
ondernemers zonder opvolger) en intensivering vanuit veehouderij of akkerbouw naar de vollegrondsgroenteteelt (jongere ondernemers + opvolgers).
Inleiding
In deze bijlage wordt een beeld geschetst van de bedrijfsstructurele ontwikkeling van de vollegrondsgroenteteelt, als gevolg van toetreding en uittre-
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ding van bedrijven en als gevolg van inkrimping en uitbreiding op de bedrijven
die vollegrondsgroenten zijn blijven telen. Genoemde dynamiek wordt geschetst
voor de intensieve en de extensieve vollegrondsgroenteteelt.
De bijlage is bedoeld om inzicht te bieden in het natuurlijk verloop in de

bedrijfstak, in de daarmee gepaard gaande herverdeling van arealen naar de
bedrijven die uitbreiden of toetreden en de daaruit voortvloeiende areaalveranderingen per bedrijfstype. Het beoogde inzicht zal aanknopingspunten bieden

voor de beleidsvorming van bedrijfsleven en overheid.
Als referentieperiode is de periode 1984-1990 gekozen. In 1984 is de superheffing ingevoerd en 1990 is - tot nog toe - het laatste jaar waarin bedrijfsovernames zijn kortgesloten met de voorgaande jaren. Voor de analyse is uitgegaan
van de bedrijven die bij de landbouwtellingen van zowel 1984 als 1990 zijn geregistreerd en waarbij in minstens een van de peiljaren vollegrondsgroenten zijn
aangetroffen. Door de uitsluiting van opheffingen en stichtingen is naar schatting 10% van de volledige populaties in 1984 en 1990 buiten beschouwing gebleven.
Bij de analyse heeft de areaalontwikkeling van de vollegrondsgroenteteelt

op de individuele bedrijven centraal gestaan. Bij de extensieve teelten is door
vergelijking van de arealen in 1984 en 1990 bepaald of de teelt is:
-

afgestoten
voortgezet
opgenomen

(> 0 ha in 1984 en = 0 ha in 1990);
(> 0 ha in 1984 en > 0 ha in 1990);
(= ha in 1984 en > 0 ha in 1990).

Bij de intensieve teelten is door vergelijking van de arealen in 1984 en
1990 bepaald of de teelt is:
afgestoten
(> 0 ha in 1984 en = 0 hain 1990);
ingekrompen (areaalverschil 1984 en 1990 boven +1 ha);
voortgezet
(areaalverschil 1984 en 1990 tussen +1 ha en -1 ha;)
uitgebreid
(areaalverschil 1984 en 1990 onder -1 ha);
opgenomen
(=0 ha in 1984 en > 0 hain 1990).
Om inzicht te krijgen in de richting van de ontwikkelingen zijn overzichten
gemaakt van de verschuivingen in aantallen bedrijven en gewasarealen naar

bedrijfstype, deelgebied en gewasgroep. Bij de indelingen naar bedrijfstype is
uitgegaan van het bedrijfstype in 1984. Daarmee is de storende invloed van
teeltplanveranderingen in de referentieperiode op de bedrijfstypering uitgeschakeld.

Omschakeling naar akkerbouw
In bijlage 1 is melding gemaakt van een omvangrijke omzetting van grasland naar bouwland. Mede gezien de inkrimping van de melkveestapel sinds de

invoering van de superheffing in 1984 mogen aanzienlijke verschuivingen vanuit
de melkveehouderij naar bijvoorbeeld de akkerbouw worden verwacht.
Om de lezer een indruk te geven van de omvang van deze verschuivingen
zijn de bedrijfstype-overgangen over de periode 1984-1990 tussen weiveehouderij, hokveehouderij en akkerbouw bepaald. Figuur B2.1 geeft een samenvatting
van de overgangen tussen de onderhavige bedrijfstypen. Voor de samenstelling
van de tabel is niet geselecteerd op de aanwezigheid van vollegrondsgroenten.
Registratie in de meitellingen van zowel 1984 als 1990 is wel geëist.
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AA = Akkerbouw
AM = Akkerbouw/hokvee

WA = Weivee/akkerbouw
WM = Weivee/hokvee

MM = Hokveehouderij

WW = Weiveehouderij

Figuur B2.1

Aantallen veehouderij- en/of akkerbouwbedrijven in het zuidelijk zand- en
lössgebied naar verandering *) van bedrijfstype over de periode 1984-1990
*) Ongewijzigd = aantallen vermeld in typeblokken; Overgegaan = saldi vermeld tussen
typeblokken).

Figuur B2.1 laat zien, dat een groot aantal weiveebedrijven (WW) zich in
aansluiting op de omzetting van grasland in bouwland in de richting van akkerbouwbedrijf (AA) of hokveebedrijf (MM) heeft ontwikkeld.
Per saldo is vooral het aantal akkerbouwbedrijven sterk gegroeid. In de
periode 1984-1990 hebben zich 658 “nieuwe” akkerbouwers bij de vaste kern
van 1.245 "gevestigde" akkerbouwers gevoegd.
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Ontwikkelingen bij extensieve vollegrondsgroenten

In deze paragraaf staat de dynamiek van de bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten centraal. De dynamiek van deze categorie bedrijven staat sterk
onder invloed van de verwerkende industrie. De verwerkende industrie selecteert bedrijven voor het afsluiten van contracten naar gelang de behoefte aan
grondstof en de kenmerken van de producent.
Tabel B2.1 toont het natuurlijk verloop over de periode 1984-1990.

Tabel B2.1

Bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en
lössgebied naar bedrijfstype in 1984 en ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten tussen 1984 en 1990

Bedrijfstype

Aantal

1984

1984

Ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten

Aantal

1990
afgestoten

voortgezet

opgenomen

Vollegrondsgroente

298

149

149

117

266

Vollegrondsgr./akkerb.
Vollegrondsgr./hokvee
Vollegrondsgr./weivee

159
75
19

60
39
13

99
36
6

20
28
13

119
64
19

Akkerbouw
Akkerbouw/hokvee
Hokveehouderij

281
240
203

105
70
105

176
170
98

106
85
153

282
255
251

Weivee/akkerbouw
Weivee/hokvee
Weiveehouderij

73
17
49

25
7
23

48
10
26

67
56
210

115
66
236

254

170

84

81

165

1.668

766

902

936

1.838

Niet ingedeeld

Totaal

De extensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
toont een grote dynamiek van uittredingen en toetredingen. Van de 1.668
(=766 + 902) bedrijven die in 1984 extensieve vollegrondsgroenten teelden,
waren 766 daar in 1990 weer mee gestopt. Daartegenover staan 936 bedrijven
die met de teelt zijn begonnen.
Van de gespecialiseerde en gemengde vollegrondsgroentebedrijven heeft
bijna 50% de teelt van extensieve vollegrondsgroenten gestopt. Het aantal
“toetreders” weegt in deze groep niet op tegen het aantal “uittreders".
Bij de akkerbouwers zijn de aantallen "toetreders" en “uittreders" gelijk.
De groei van het aantal bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten is opgetreden bij de veehouderijbedrijven. Vooral bij de gespecialiseerde en gemengde
weiveebedrijven heeft de teelt van extensieve vollegrondsgroenten veel opgang
gemaakt.
Dit ontwikkelingspatroon leidt tot de conclusie, dat de veehouders in het
zuidelijk zand- en lössgebied een minstens even belangrijke doelgroep voor de
teelt van extensieve vollegrondsgroenten vormen als de akkerbouwers.
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In aansluiting op de dynamiek van de aantallen bedrijven met extensieve

vollegrondsgroenten is in tabel B2.2 de daarmee samenhangende herverdeling
van arealen aangegeven. De tabel toont de geaccumuleerde areaalverschillen
(dat wil zeggen arealen 1990 minus arealen 1984) van de individuele bedrijven.
Tabel B2.2 Areaalverandering extensieve vollegrondsgroenten 1990 ten opzichte van
1984 in het zuidelijk zand- en lössgebied naar bedrijfstype in 1984 en ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten tussen 1984 en 1990 in hectare
Bedrijfstype

Areaal

1984

1984

Ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten

Areaal
1990

afgestoten

voortgezet

opgenomen

Vollegrondsgroente

522

-197

129

315

770

Vollegrondsgr./akkerb.
Vollegrondsgr./hokvee
Vollegrondsgr./weivee

575
161
16

-134
-66
-13

241
40
0

71
63
41

754
198
45

1.863
1.147

-455
-229

234
286

568
384

2.211
1.587

Hokveehouderij

786

-340

102

579

1.127

Weivee/akkerbouw
Weivee/hokvee
Weiveehouderij

337
48
122

-91
-18
-55

129
21
61

347
195
879

720
247
1.006

Niet ingedeeld

609

-253

113

195

663

6.186

-1.851

1.356

3.637

9.328

Akkerbouw
Akkerbouw/hokvee

Totaal

Per saldo is het areaal extensieve vollegrondsgroenten op alle bedrijfstypen
(uitgaande van de typering in 1984) toegenomen. De grootste toenames zijn
opgetreden bij de weiveebedrijven (+884 ha), de hokveebedrijven (+341 ha), de

weivee/akkerbouwbedrijven (+383 ha), de akkerbouw/hokveebedrijven (440 ha)
en de akkerbouwbedrijven (+348 ha).
Vergelijking van tabel B2.2 met tabel B2.1 maakt duidelijk, dat de exten-

sieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied in de periode
1984-1990 een aanzienlijke schaalvergroting heeft ondergaan: van 3,7 ha/bedrijf
in 1984 naar 5,1 ha/bedrijf in 1990. De bedrijven die met de teelt van extensieve
vollegrondsgroenten zijn gestopt hadden gemiddeld 2,4 ha/bedrijf en de bedrijven die met de teelt zijn gestart, hadden gemiddeld 3,9 ha/bedrijf. De "blijvers"
hebben hun areaal met gemiddeld 1,5 ha uitgebreid.
Tabel B2.2 bevestigt de conclusie bij tabel B2.1, dat de veehouders in het
zuidelijk zand/lössgebied een minstens even belangrijke doelgroep voor de ontwikkeling van de extensieve vollegrondsgroenteteelt vormen als de akkerbou-

wers.
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Bedrijfskeuze bij extensieve vollegrondsgroenten
In het voorgaande is gebleken, dat de extensieve vollegrondsgroenten in
steeds grotere eenheden worden geteeld. Deze bevinding sluit aan op de uitspraken van verwerkers, dat men bij voorkeur contracten afsluit met
bedrijven die grote percelen grond beschikbaar hebben. In tabel B2.3 is de in-

vloed van deze tendens op de bedrijfskeuze voor de teelt van extensieve vollegrondsgroenten zichtbaar gemaakt.
Tabel B2.3 Bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en
lössgebied naar areaalgrootte bouwland in 1990 en ontwikkeling extensieve
vollegrondsgroenten tussen 1984 en 1990
Bouwland
1990

Aantal
1984

Ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten
afgestoten

<= 3
3- 6
6-10
10-15
15-25
25-50
>50

Totaal

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

voortgezet

Aantal
1990

opgenomen

283
261
284
256
301
214
69

236
169
144
79
88
44
6

47
92
140
177
213
170
63

80
142
186
201
184
102
41

127
234
326
378
397
272
104

1.668

766

902

936

1.838

Tabel B2.3 toont de dynamiek van afstoten, voortzetten en opnemen voor
extensieve vollegrondsgroenten naar bedrijfsoppervlakte bouwland in 1990.
Op bedrijven met minder dan 10 ha bouwland is de teelt vaker afgestoten
dan voortgezet. Het aantal nieuwe telers van extensieve vollegrondsgroenten is
naar verhouding klein in deze groep.

Bij de bedrijven met meer dan 10 ha bouwland is het aantal dat de teelt
van extensieve vollegrondsgroenten heeft voortgezet sterk in de meerderheid.
Bovendien heeft een groot aantal bedrijven in deze categorie de teelt van ex-

tensieve vollegrondsgroenten nieuw in het teeltplan opgenomen.
Dit ontwikkelingspatroon leidt tot de conclusie, dat bedrijven met minder
dan 10 ha bouwland weinig kans maken om te worden ingeschakeld bij de teelt
van extensieve vollegrondsgroenten. Ongeveer driekwart van de bedrijven met
bouwland valt in deze categorie.
Naast het areaal bouwland speelt ook de geografische ligging van de bedrijven (in verband met transportafstanden) een rol bij de bedrijfskeuze van de
verwerkers. In dit verband is de ontwikkeling van het aantal bedrijven naar
deelgebied vastgelegd in tabel B2.4.
In de beide hoofdcentra (Westelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg) is
het aantal bedrijven dat de teelt van extensieve vollegrondsgroenten heeft
voortgezet groter dan het aantal bedrijven dat de teelt heeft afgestoten. In de
andere deelgebieden ligt deze verhouding juist andersom.
In Noord-Brabant is het aantal bedrijven dat de teelt heeft opgenomen groter
dan het aantal bedrijven dat de teelt heeft afgestoten. In Limburg zijn deze
beide aantallen nagenoeg gelijk.
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Tabel B2.4 Bedrijven met extensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en
lössgebied naar deelgebied en ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten
tussen 1984 en 1990

Deelgebied

Aantal

Ontwikkeling extensieve vollegrondsgroenten

1984

Aantal
1990

afgestoten

voortgezet

opgenomen

Westelijk Noord-Brabant 485

197

288

277

565

Midden Noord-Brabant 225
Oostelijk Noord-Brabant 166

120
89

105
77

184
122

289
199

Noord-Limburg

554

238

316

227

543

Midden-Limburg
Zuid-Limburg

194
44

98
24

96
20

92
34

188
54

1.668

766

902

936

1.838

Totaal

Dit ontwikkelingspatroon leidt tot de conclusie, dat Noord-Brabant voor de
teelt van extensieve vollegrondsgroenten een sterkere positie inneemt dan Lim-

burg. Binnen deze beide provincies zijn de respectievelijke hoofdcentra (Westelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg) het sterkst.
Ontwikkelingen bij intensieve vollegrondsgroenten
In deze paragraaf staat de dynamiek van de bedrijven met intensieve vollegrondsgroenten centraal. Het totaalareaal intensieve vollegrondsgroenten vertoont weliswaar weinig verandering, maar binnen het pakket zijn wel aanzienlijke verschuivingen opgetreden (bijlage 1). Alleen al hierdoor zijn ook verschuivingen tussen bedrijven te verwachten. Bovendien zijn er verschuivingen te verwachten door het natuurlijk verloop als gevolg van omschakeling naar andere
bedrijfstypen en als gevolg van het afbouwen dan wel opbouwen van bedrijven

(onder invloed van leeftijd en opvolging).
Allereerst wordt aandacht besteed aan de dynamiek van afstoten, inkrimpen, volhouden, uitbreiden en opnemen van intensieve vollegrondsgroenten
naar bedrijfstype. Hierbij komen zowel de aantallen bedrijven (tabel B2.5) als de
daarmee gepaard gaande areaalveranderingen (tabel B2.6) aan de orde. Aansluitend wordt gekeken naar de dynamiek bij de verschillende (groepen van)
gewassen (tabel B2.7) binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt. Tot besluit
volgt de ontwikkeling in de verschillende deelgebieden (tabel B2.8).
De intensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
is minder veranderlijk dan de extensieve groenteteelt. In de periode 1984-1990
hebben 1.020 bedrijven (23% beginaantal) de teelt van intensieve vollegrondsgroenten afgestoten. Anderzijds hebben 662 bedrijven (16% eindtotaal) intensieve vollegrondsgroenten in het teeltplan opgenomen. De bedrijven die het
areaal met meer dan 1 ha hebben ingekrompen respectievelijk uitgebreid houden elkaar met 573 en 571 keurig in evenwicht. Op ongeveer de helft van de
bedrijven is het areaal intensieve vollegrondsgroenten met minder dan 1 ha gewijzigd.
Deze inkrimpingen en uitbreidingen zijn niet gelijkmatig over de bedrijfstypen verdeeld. De meeste gevallen van afstoting of inkrimping komen voor bij
de niet-ingedeelde (voornamelijk glastuinbouw- en boomkwekerij-)bedrijven en
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bij de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. De meeste gevallen van uitbreiding of opname komen voor bij de weiveehouderij, de hokveehouderij en
de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. De aantallen laten zien, dat
de toestroom van nieuwe telers in het zuidelijk zand- en lössgebied vooral vanuit de veehouderij komt en veel minder vanuit de akkerbouw.

Tabel B2.5 Bedrijven met intensieve vollegrondsgroenten in het zuidelijk zand- en lössgebied naar bedrijfstype in 1984 en ontwikkeling intensieve vollegrondsgroenten tussen 1984 en 1990

Bedrijfstype
1984

Vollegrondsgroente

Aantal
1984

Ontwikkeling intensieve voliegrondsgroenten
afge-

_inge-

voort-

_uitge-

opge-

stoten

krompen

gezet

breid

nomen

Aantal
1990

1.139

79

282

602

176

0

1.060

Vollegrondsgr./akkerb.
Vollegrondsgr./hokvee
Vollegrondsgr./weivee

344
293
176

58
35
28

45
58
24

165
139
97

76
61
27

0
0
0

286
258
148

Akkerbouw

118

44

3

50

21

87

161

Akkerbouw/hokvee

174

47

3

82

42

70

197

Hokveehouderij

326

127

15

152

32

152

351

Weivee/akkerbouw
Weivee/hokvee
Weiveehouderij

97
63
242

29
15
88

2
1
8

52
39
128

14
8
18

37
37
200

105
85
354

Niet ingedeeld

1.442

470

132

744

96

79

1.051

Totaal

4.414

1.020

573

2.250

571

662

4.056

Opvallend is het relatief grote aantal afstotingen en het tegelijkertijd relatief geringe aantal inkrimpingen bij de gespecialiseerde en de gemengde akkerbouw- en/of veehouderijbedrijven. Bij deze bedrijfstypen is de intensieve vollegrondsgroenteteelt klaarblijkelijk vaak een gelegenheidsactiviteit. Dit laat onverlet, dat intensieve vollegrondsgroenten op een toenemend aantal van dit

type bedrijven worden geteeld.
Tabel B2.6 toont de areaalveranderingen als gevolg van de dynamiek onder de bedrijven met intensieve vollegrondsgroenten. De in de tabel genoemde
negatieve getallen representeren de arealen die door afstoting of inkrimping
zijn vrijgekomen voor herverdeling onder de bedrijven die de teelt hebben uitgebreid of opgenomen.
Als gevolg van de bedrijfsontwikkeling op individuele bedrijven (tabel B2.5)
zijn in de intensieve vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lössgebied
aanzienlijke areaalverschuivingen opgetreden. In de periode 1984-1990 is door
afstotingen en inkrimpingen een areaal van 2.585 ha (29% beginareaal) vrijgekomen voor herverdeling naar uitbreidingen en opnames. Op jaarbasis kan gemiddeld 450 ha oftewel 5% van het totaalareaal worden herverdeeld.
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Tabel B2.6 Areaalverandering intensieve vollegrondsgroenten 1990 ten opzichte van
1984 in het zuidelijk zand- en lössgebied naar bedrijfstype in 1984 en ontwikkeling intensieve vollegrondsgroenten tussen 1984 en 1990
Bedrijfstype

Areaal

1984

1984

Vollegrondsgroente
Vollegrondsgr./akkerb.
Vollegrondsgr./hokvee
Vollegrondsgr./weivee
Akkerbouw

Ontwikkeling intensieve vollegrondsgroenten

Areaal
1990

afge-

inge-

voort-

_uitge-

opge-

stoten

krompen

gezet

breid

nomen

4.193

-205

-891

-45

525

0

3577

800
766
300

-105
-93
-34

-94
-117
-43

5
-10
-1

270
127
84

0
0
0

865
724
305

90

-28

+5

5

68

105

235

Akkerbouw/hokvee
Hokveehouderij

176
320

-33
-117

-4
-24

12
8

146
90

128
218

425
495

Weivee/akkerbouw
Weivee/hokvee
Weiveehouderij

80
52
192

-22
-7
-46

-2
-1
-10

3
5
6

39
18
41

85
79
298

183
146
481

Niet ingedeeld

1.812

-393

-228

-59

230

63

1.425

Totaal

8.781

-1.082

-1.421

-82

1.688

976

8.860

De grootste arealen zijn vrijgekomen op de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven en de niet-ingedeelde (voornamelijk glastuinbouw- en boom-

kwekerij-)bedrijven. Het vrijgekomen areaal is vooral ten goede gekomen aan
de vollegrondsgroentebedrijven (+525 ha), de weiveebedrijven (+345 ha), de
hokveebedrijven (+308 ha).en de akkerbouw/hokveebedrijven (+274 ha).
Vergelijking van tabel B2.6 met tabel B2.5 leert, dat de bedrijven die de

teelt van intensieve vollegrondsgroenten hebben afgestoten gemiddeld slechts
1,1 ha/bedrijf teelden. De bedrijven die intensieve vollegrondsgroenten in het

teeltplan hebben opgenomen, telen gemiddeld slechts 1,5 ha/bedrijf. Bij de uitbreidingen en de inkrimpingen ging het om arealen van gemiddeld 2,5 ha respectievelijk 3,0 ha intensieve vollegrondsgroente per bedrijf.
Ontwikkelingen naar gewas en naar deelgebied
Met de areaalverschuivingen - zoals genoemdin bijlage 1 - in gedachten,
kan worden verondersteld, dat de afstotingen en inkrimpingen vooral zijn toe
te schrijven aan augurken en spruitkool en dat de uitbreidingen en opnames
vooral zijn toe te schrijven aan prei. Deze veronderstelling wordt getoetst in
tabel B2.7, waar de areaalverandering voor de verschillende (groepen van) gewassen binnen de intensieve vollegrondsgroenteteelt zijn weergegeven.
Tabel B2.7 maakt duidelijk, dat de dynamiek zeker niet beperkt is tot de
voornoemde gewassen (spruitkool, augurken en prei). Ook binnen de andere
gewassen zijn aanzienlijke arealen vrijgekomen (bijvoorbeeld aardbeien 298 ha,
asperges 480 ha, prei 323 ha) voor herverdeling over de bedrijven die de teelt
van intensieve vollegrondsgroenten hebben uitgebreid of opgenomen.
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Tabel B2.7 Areaalverandering intensieve vollegrondsgroenten 1990 ten opzichte van
1984 in het zuidelijk zand- en lössgebied naar gewas(groep) en ontwikkeling
intensieve vollegrondsgroenten per bedrijf tussen 1984 en 1990 in hectare
Gewas(groep)

Areaal

Ontwikkeling intensieve vollegrondsgroenten

1984

Aardbeien
Asperges
Augurken

Bonenintensief
Prei

Sla/andijvie/spinazie
Bloemkool
Sluitkool
Spruitkool

Overig intensief
Totaal

1.275
2.304
366

Areaal
1990

afge-

_inge-

voort-

uitge-

opge-

stoten

krompen

gezet

breid

nomen

-164
-195
-37

-134
-285
77

-14
-23
-53

180
272
-6

100
320
29

1.242
2.392
223

468

-48

-79

-21

40

62

421

1.487

-159

-164

86

738

259

2.247

567
221

-93
-23

-80
-26

0
22

172
67

42
22

608
283

312
1.182

-41
-228

-50
-439

4
-78

75
42

40
32

340
510

599

-94

-87

-6

109

70

594

8.781

-1.082

-1.421

-82

1.688

976

8.860

Uit dit patroon kan worden geconcludeerd, dat ook bij een gelijkblijvend
gewasareaal aanzienlijke verschuivingen tussen de bedrijven plaatsvinden. Hierbij kan enerzijds worden gedacht aan verschuivingen tussen bedrijfstypen: van

tuinbouwers die de teelt afstoten naar veehouders/akkerbouwers die de teelt
opnemen. Anderzijds zijn er verschuivingen binnen bedrijfstypen: van bedrijven
die inkrimpen naar bedrijven die uitbreiden. Kenmerken als leeftijd ondernemer
en aanwezigheid opvolger spelen hierbij een rol.

Tot besluit zijn de areaalveranderingen per deelgebied vastgesteld in tabel
B2.8. Deze tabel is bedoeld om eventuele verschillen in dynamiek tussen de
deelgebiedenin kaart te brengen.
Tabel B2.8 toont de dynamiek in de verschillende deelgebieden. Vergelijking van de beginarealen (1984) en de eindarealen (1990) laat zien, dat de in-

tensieve vollegrondsgroenteteelt in Noord-Brabant licht is ingekrompen, terwijl
hij in Limburg licht is gegroeid. In alle gebieden zijn enerzijds aanzienlijke arealen vrijgekomen en anderzijds weer ingepast. In Noord-Brabant is het vrijgekomen areaal verhoudingsgewijs groter dan in Limburg.
Uit een en ander kan worden geconcludeerd, dat Limburg voor de teelt
van intensieve vollegrondsgroenten een sterkere positie inneemt dan NoordBrabant. Het hoofdcentrum Noord-Limburg is in de periode 1984-1990 in areaal
duidelijk uitgelopen op het hoofdcentrum Westelijk Noord-Brabant.

93

Tabel B2.8

Areaalverandering intensieve vollegrondsgroenten 1990 ten opzichte van

1984 in het zuidelijk zand- en lössgebied naar deelgebied en ontwikkeling
intensieve vollegrondsgroenten per bedrijf tussen 1984-en 1990 in hectare
Deelgebied

Areaal

Ontwikkeling intensieve vollegrondsgroenten

1984

Areaal
1990

afge-

_inge-

voort-

uitge-

opge-

stoten

krompen

gezet

breid

nomen

Westelijk Noord-Brabant 2.845

-360

-495

-53

11

274

2.122

Midden Noord-Brabant 1.356
Oostelijk Noord-Brabant
658

-144
-132

-274
-135

-4
4

197
84

194
96

1.325
576

Noord-Limburg
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

2.947
793
182

-334
-73
-39

-389
-98
-30

-30
2
-2

685
183
27

239
139
34

3.119
947
172

Totaal

8.781

-1.082

-1.421

-82

1.688

976

8.860
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Bijlage 3. De ontwikkeling van de vollegrondsgroenteteelt in de
regio’s

Samenvatting
Tussen de zes onderscheiden deelgebieden verschilt de vollegrondsgroente-

teelt naar omvang, samenstelling en ontwikkeling. Reeds lang bestaande centra
in Westelijk Noord-Brabant en in Noord-Limburg hebben nog steeds een belangrijke positie door hun grote oppervlakte intensieve en ook extensieve vollegrondsgroenten. In vergelijking met de groei in de tachtiger jaren in het gehele

gebied blijven de oudere centra echter achter. In Midden Noord-Brabant, Midden- en Zuid-Limburg nam de oppervlakte verhoudingsgewijs veel sterker toe.
Vooral de oppervlakte extensief geteelde groenten is in laatstgenoemde gebieden sterk gegroeid. Gronden uit de akkerbouw- en veehouderijsector werden er
op grote schaal aangewend voor de teelt van groenten en van andere tuinbouwprodukten.
In vrijwel alle gebieden nam de oppervlakte prei, asperges, peen en schor-

seneren sterk toe. De groei bij de aardbeien was beperkt tot Westelijk en Midden Noord-Brabant. In de Noord-Brabantse gebieden en in Noord-Limburg nam
ook de oppervlakte sla/andijvie/spinazie sterk toe. De sterke vermindering van
de oppervlakte spruitkool en van augurken heeft in diverse gebieden tot een
heroriëntatie op andere teelten geleid.
Inleiding
Binnen het zuidelijk zand- en lössgebied zijn zes deelgebieden onderschei-

den (zie kaart op blz. 14). Bij de indeling van de gebieden hebben diverse factoren een rol gespeeld. Als belangrijkste kunnen worden genoemd de verscheidenheid in tuinbouwkundige situatie waarbij ook de mate van bekendheid met
diverse vormen van groenteteelt en andere vormen van tuinbouw zoals de teelten onder glas, de fruitteelt en de boomkwekerij van invloed worden geacht. In
dat verband zijn de beschikbaarheid van een veiling en de aanwezigheid van
andere voorzieningen van belang.

Plaats van de groenteteelt
Voor elk van de gebieden is een karakterisering van de groenteteelt gemaakt. Dit is gebeurd aan de hand van de plaats van de sector en ontwikkelingen die zich hierin voltrekken.
Bij het beoordelen van de gebieden zal worden ingegaan op de oppervlakte en de betekenis van de groenteteelt binnen het grondgebruik. Daarbij komen ook recente ontwikkelingen in de samenstelling van de geteelde gewassen
aan de orde.
In de zes gebieden wordt ruim 21.000 ha vollegrondsgroenten geteeld

(Landbouwtelling 1992). In deze oppervlakte zijn tevens de conservenerwten
(2.480 ha) en de uigewassen begrepen. Zoals in de onderzoeksopzet is aangeven
zijn ook de aardbeien tot de vollegrondsgroentesector gerekend.
In tabel B3.1 is de verdeling van de oppervlakte over de gebieden aangegeven en zijn de veranderingen per gebied als geheel vermeld.
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De groei van de oppervlakte trad vooral op in Midden Noord-Brabant en
Midden- en Zuid-Limburg. Zowel de oppervlakte intensieve als extensieve groenten namen er sterk toe. Dit was veel minder het geval in gebieden waar van-

ouds een grote oppervlakte groenten wordt geteeld. In Westelijk en Oostelijk
Noord-Brabant liep de oppervlakte intensief geteelde groenten zelfs terug.
Tabel B3.1

De omvang van de vollegrondsgroenteteelt in hectare in 1992 per deelgebied en de verandering sinds 1982; indexcijfers () waarbij de oppervlakte in
1982 = 100

Deelgebieden
- Westelijk Noord-Brabant;
- Midden Noord-Brabant
- Oostelijk Noord-Brabant
- Noord-Limburg
- Midden-Limburg
- Zuid-Limburg
Alle gebieden

Intensief ge-

Extensief ge-

teeld

teeld

3.200
1.645
659
3.560
1.232
211
10.507

(98)
(111)
(84)
(109)
(139)
(110)
(106)

2.831
2.027
1.261
2.832
1.540
238
10.730

(147)
(232)
(133)
(120)
(256)
(384)
(159)

Totaal
6.031
3.672
1.920
6.392
2.772
449
21.237

(116)
(156)
(111)
(114)
(185)
(196)
(128)

Veranderingen op bedrijfsniveau
Voor de karakterisering van de potentie van de groenteteelt is ook de ontwikkeling van de bedrijven van groot belang. In feite gaat het om de vraag: wie
houdt zich met de groenteteelt bezig en welke plannen hebben de telers?
Ten aanzien van het voorzieningenniveau is de wijze van afzet van belang.

Hoe ontwikkelt zich bijvoorbeeld de veilingaanvoer in de regio's?
Knelpunten

Vanuit de huidige situatie is in groepsgesprekken gebiedsgewijs bezien in
hoeverre de telers en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling van de
groenteteelt in staat zijn de huidige en te verwachten knelpunten op te lossen.

Als zodanig kunnen worden genoemd de behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten bij de teelt en de oogst van de produkten, alsmede de beperkter mogelijkheden tot beregening. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de huidige telers van
vollegrondsgroenten geconfronteerd kunnen worden met:

-

de noodzaak tot een scherpere kwaliteitsbewaking;

-

een verbreding van het assortiment en veranderingen in de vorm waarin
de produkten worden aangeboden;

-

een verandering in de afzetwijze en mogelijk ook van de afzetstructuur.

Westelijk Noord-Brabant
Tot dit gebied zijn gerekend de zandgronden vanaf Bergen op Zoom tot
aan Tilburg. De teelt van vollegrondsgroenten neemt in dit gebied van oudsher
een belangrijke plaats in. Van de 58.000 ha cultuurgrond wordt ruim 6.000 ha

voor deze teelt gebruikt. Naast de groenteteelt leiden de boomkwekerij en de
glastuinbouw tot een intensief gebruik van de grond. Verhoudingsgewijs is er
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een kleine oppervlakte bouwland. Daarvan is meer dan twee derde in gebruik

voor snijmaisteelt. De teruggang van de rundveehouderij leidde er vooral sinds
1984 tot veel minder grasland.

Tabel B3.2

De ontwikkeling van de oppervlakte in Westelijk Noord-Brabant in de perio-

de 1982-1992; indexcijfers waarbij de oppervlakte in 1982 = 100
Gewassen

1987

1992

Aardbeien
Asperges

118
115

108
134

872
124

Prei
Sla/andijvie/spinazie

146
105

175
128

988
350

Diverse koolsoorten

76

61

530

88
128

50
151

337
1.347

Overige intensieve groenten
Peulvruchten
Schorseneren

Aantal hectaren in 1992

82

588

77

Was-/winterpeen
Overige extensieve groenten

203
80

340
103

478
928

Totaal

107

116

6.031

De oppervlakte tuinbouwgewassen is in de afgelopen tien jaar in totaal

met bijna 2.000 ha toegenomen. De teelt van vollegrondsgroenten droeg hieraan belangrijk - voor ruim de helft - bij.
Binnen de oppervlakte vollegrondsgroenten zijn de aardbeien, de prei en
de slasoorten sterk vertegenwoordigd. Verder is er een aanzienlijke oppervlakte

bonen, peen en spinazie.
In de afgelopen tien jaren verdubbelde de oppervlakte prei, kwam er een
grotere oppervlakte sla, bloemkool en sluitkool, terwijl ook het areaal aardbeien nog iets toenam. De omvangrijke oppervlakte spruitkool en augurken liep

sterk terug.
De ontwikkeling van de oppervlakte komt ook tot uiting in de aanvoer op

de veiling te Breda. Het aantal aangevoerde eenheden bij witlof, prei, ijsbergsla,
bleekselderij, bloemkool, broccoli, Chinese kool en koolrabi nam sterk toe. Er
was een kleinere aanvoer van bonen, behalve sperziebonen, van kropsla, spruitkool, spitskool, boerenkool en augurken. De aanvoer van aardbeien van de vol-

legrond nam veel minder toe dan de uitbreiding van de beteelde oppervlakte
doet vermoeden. Dit komt omdat van de oppervlakte en ook van de uitbreiding
in de afgelopen jaren een aanzienlijk deel wordt benut voor de teelt van plantmateriaal.

-

Bedrijven
Van de landbouwbedrijven met vruchtwisselingsgewassen in westelijk Bra-

bant teelt 40% een of meer groentegewassen. De opperviakte van de intensieve

gewassen is op het merendeel van de bedrijven kleiner dan 3 ha. In 1992 hadden 1.646 van de 1.950 bedrijven minder dan 3 ha groenten, 241 hadden 3-6 ha.
Slechts 63 bedrijven hadden meer dan 6 ha groenten. Voor de categorie exten-
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sieve - veelal op contract geteelde - gewassen zijn de verhoudingen nauwelijks

gunstiger.
De oppervlakte groenten per bedrijf bleef sinds 1984 op het merendeel van
de bedrijven stabiel. De veranderingen betroffen - ondanks de algemene trend
tot uitbreiding van de teelt - op een groter aantal bedrijven een inkrimping.
Het aantal bedrijven met uitbreiding van de groenteteelt was beperkt tot circa
15%.
-

Arbeid
Het merendeel van de bedrijven heeft intensieve teelten die aanleiding
geven tot een omvangrijke arbeidsbehoefte. Voor de teelt van intensieve groenten werkten in 1992 omgerekend naar volume ruim 1.400 vaste arbeidskrachten.
Daarentegen zijn er slechts weinig arbeidskrachten voor de extensieve produktiewijze.
-

Afzet
Van de totale groenteproduktie wordt een aanzienlijke oppervlakte direct

aan de handel en verwerkende industrie geleverd. Het gaat hierbij om de teelt
van arbeidsextensieve gewassen die veelal op bedrijven met akkerbouw worden
geteeld. In het gebied kwamen van oudsher veel teeltcommissionairs voor die

op de veiling of via contracten voor de eerder in het gebied of in de nabijheid
gevestigde industrieën bemiddelden bij het verwerven van groenten.
De gewassen met een arbeidsintensief karakter worden veelal via de veiling verhandeld. Sommige intensieve produkten worden echter ook rechtstreeks
van de bedrijven aan de handel geleverd. De recente vestiging van een handels-

bedrijf dat direct van de telers groenten betrekt en de nabije ligging van het
gebied ten opzichte van particuliere verhandelingscentra hebben hiertoe bijgedragen.
Midden Noord-Brabant
Dit gebied omvat het grondgebied van de gemeenten vanaf Tilburg tot
Helmond. Eindhoven vormt het centrum.
De teelt van de vollegrondsgroenten omvat circa 3.700 ha. Dit is een klein
deel van een gebied van 93.000 ha. Van de totale oppervlakte cultuurgrond is
bijna de helft grasland. Het areaal bouwland is eveneens bijna de helft van de
totale oppervlakte. Daarbij gaat het vooral om snijmaisteelt. Hakvruchten hebben een klein aandeel in het grondgebruik.
Bij de tuinbouwsectoren is vooral de boomkwekerij van belang met bijna
1.000 ha. Fruitteelt, glastuinbouw en bloembollencultuur zijn van bescheiden

omvang.
Sinds 1982 is er een forse verschuiving in het grondgebruik opgetreden. De
oppervlakte grasland verminderde, terwijl het grondgebruik voor akkerbouw en
ook tuinbouw toenam. De vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij breidden uit. Verder werden meer snijmais en consumptieaardappelen geteeld.
De uitbreiding van de groenteteelt had vooral betrekking op extensieve
produkten als schorseneren en waspeen. Verder kwam er ook een aanzienlijk
grotere oppervlakte van prei en asperges, terwijl ook de oppervlakte van op
kleine schaal voorkomende produkten toenam. De tuinbouwproduktie kreeg
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Tabel B3.3 De ontwikkeling van de oppervlakte in Midden Noord-Brabant in de periode
1982-1992; indexcijfers waarbij de oppervlakte in 1982 = 100
Gewassen

1987

1992 ~

Aantal hecta-

Aardbeien

138

131

212

Asperges
Prei

160
180

222
285

371
634

Sla/andijvie/spinazie
Diverse koolsoorten

155
60

185
27

82
136

Overige intensieve groenten
Peulvruchten

110
104

47
101

210
547

Schorseneren

ren in 1992

170

416

615

Was-/winterpeen

68

526

655

Overige extensieve groenten

88

303

209

143

156

3.672

Totaal

door de specialisatie over het geheel meer diepte. Evenals in het gehele zandgebied liepen de spruitkool- en augurkenteelt belangrijk terug.
-

Bedrijven
De opengrondsgroenteteelt komt op slechts een klein aantal bedrijven met
vruchtwisselingsgewassen voor. Daarbij gaat het voor een belangrijk deel om
bedrijven die alleen of overwegend extensieve groenten telen.
Het aantal bedrijven met vollegrondsgroenteteelt is in de tachtiger jaren
toegenomen, terwijl het aantal bedrijven dat de groenteteelt beëindigde of inkromp relatief klein was. Bij de bedrijven met intensieve teelten trad een vermindering op.
-

Afzet
De toegenomen groenteproduktie wordt grotendeels direct aan de verwer-

kende bedrijven afgezet. Voor een deel van de produkten is de veiling Veldhoven het belangrijkste aanvoerpunt. Op deze veiling nam in de periode 19871992 de aanvoer van asperges, prei en kool belangrijk toe. Daarentegen liep de
aanvoer van augurken, andijvie, snijbonen, tuinbonen, peen, bladselderij, spruitkool en aardbeien terug. Deze vermindering houdt ten dele verband metde directe levering aan de handel.
Oostelijk Noord-Brabant
Dit gebied omvat de gemeenten ten oosten van Helmond. Het is een overgangsgebied naar het Noordlimburgse tuinbouwgebied.
De tuinbouwsector heeft slechts een klein deel in het totale grondgebruik
(57.000 ha) in dit gebied. De vollegrondsgroenteteelt omvat bijna 2.000 ha. Verder hebben de boomkwekerij en de bloembollenteelt er gezamenlijk circa

1.000 ha.
De opperviakte vollegrondsgroenten omvat voornamelijk extensieve produkten zoals doperwten, stambonen, schorseneren en waspeen.
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Tabel B3.4 De ontwikkeling van de oppervlakte in Oostelijk Noord-Brabant in de periode 1982-1992; indexcijfers waarbij de oppervlakte in 1982 = 100
Gewassen

1987

1992

Aardbeien
Asperges
Prei

106
120
148

87
133
200

48
236
216

Sla/andijvie/spinazie

121

344

31

Diverse koolsoorten

50

15

37

Overige intensieve groenten

110

46

90

Peulvruchten
Schorseneren
Was-/winterpeen
Overige extensieve groenten

76
126
162
120

104
370
250
111

768
185
184
105

94

111

1.920

Totaal

Aantal hectaren in 1992

Met de tuinbonen, winterpeen en witlofwortelen gaat het om ruim
1.200 ha. De intensievere groenteteelt (in 1992: 659 ha) betreft merendeels asperges en prei en enkele tientallen hectaren aardbeien, augurken, sla en kool.
De teelt van doperwten, sperziebonen, schorseneren en peen is in de afge-

lopen vijf jaren sterk uitgebreid. Er was per saldo een uitbreiding van de zogenaamde extensieve groenten met ruim 300 ha. De oppervlakte tuinbonen en
ook die van witlofwortelen liep terug.
Een teruggang was er eveneens bij de spruitkool en verder bij de augur-

ken, maar ook bij de aardbeienteelt.
De sterke vermindering van het grasland in dit gebied heeft wel tot aanzienlijk meer akkerbouw geleid, terwijl de totale groenteteelt slechts een beperkte uitbreiding onderging. De oppervlakte van de intensieve gewassen is in-

gekrompen.
Het aantal bedrijven met vollegrondsgroenteteelt is verhoudingsgewijs
klein; in totaal bijna vierhonderd in 1992. De helft van genoemd aantal legt zich
toe op de intensieve teelten. Per saldo is het aantal van deze telers toegenomen. Daartegen zijn er meer bedrijven die aanvankelijk intensieve groenten
hadden, met deze produktie gestopt. Sommigen zijn overgegaan naar de glastuinbouw.
-

Afzetontwikkeling
Vanuit het gebied wordt overwegend aangevoerd naar de veiling te Grubbenvorst. Voor bepaalde produkten als asperges, spruiten en snijbonen fungeert
de vroegere veiling te Mierlo als een van de aanvoerpunten. Verder zijn er enkele verzendhandelaren werkzaam in het gebied. Deze handelaren contracteren
de omvangrijker geworden teelt van peulvruchten, peen en schorseneren voor
Nederlandse en ook Belgische industrieén.
In de aanvoer op de veiling ZON was er in de afgelopen jaren een groei
van asperges, prei, waspeen, venkel, bleekselderij, ijsbergsla, bloemkool, broccoli
en bewaarkool.
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De aanvoer van snijbonen, kropsla, andijvie, bosselderij, spruitkool, koolra-

bi, bospeen, aardbeien en augurken liep terug. Deze tendenties komen overeen
met de oppervlakte-ontwikkeling.

Noord-Limburg
Dit gebied omvat het grondgebied van de gemeenten ten noorden van
Beesel, Kessel en Helden.

Van oudsher neemt de vollegrondsgroenteteelt er een belangrijke plaats in
in het grondgebruik. In 1992 werd van de oppervlakte cultuurgrond (43.000 ha)
bijna 6.400 ha gebruikt voor deze groenteteelt.

Het draagvlak voor de tuinbouwactiviteiten wordt voorts geboden door
een omvangrijke glastuinbouwsector, door de boomkwekerij, door fruitteelt en
door de teelt van bloembollen.
In de afgelopen jaren is het grondgebruik gegaan in de richting van meer
vollegrondsgroenten, meer teelten onder glas en meer boomkwekerij. De ver-

mindering van het grasland kwam aan deze teelten en aan de akkerbouwsector
ten goede.
Een zeer groot deel van het bouwland is in gebruik voor de hakvruchten.
Voorts verminderde de oppervlakte van fruit en van bloembollen.

Tabel B3.5 De ontwikkeling van de oppervlakte in Noord-Limburg in de periode 19821992; indexcijfers waarbij de oppervlakte in 1982 = 100
Gewassen

1987

1992

Aardbeien

133

95

185

Asperges
Prei

100
183

83
322

1.350
1.179

Sla/andijvie/spinazie
Diverse koolsoorten
Overige intensieve groenten
Peulvruchten
Schorseneren

98
87
85
74
82

119
84
54
88
119

234
359
255
1.190
369

Was-/winterpeen
Overige extensieve groenten

141
147

204
151

775
499

99

114

6.395

Totaal

Aantal hectaren in 1992

De uitbreiding van de groenteteelt kwam door een grotere oppervlakte
prei, sluitkool en sla waaronder ijsbergsla. De teelt van augurken en spruitkool

verminderde sterk. Ook het areaal van de asperges nam af. Bij de overige meer
extensieve groentegewassen was een sterke groei van de diverse peensoorten
en van de schorsenerenteelt. Binnen de peulvruchtenteelt, die veelal op contract

worden geteeld, werd de sterke vermindering van de tuinbonen en de geringere daling van de sperziebonen enigermate gecompenseerd doordat meer doperwten werden geteeld. Ook de oppervlakte knolselderij breidde uit,
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-

De bedrijven

Van de bedrijven met vruchtwisselingsgewassen heeft het merendeel zich
toegelegd op de intensieve groenteteelt; dus naast aspergesookteelten als prei

of sla. Het aantal telers van de extensieve groentegewassen is aanmerkelijk kleiner dan hetaantal intensieve. Hierbij gaat het met name om de combinatie met
de teelt van contractgewasen met de suikerbieten- of aardappelenteelt.
Het aantal gespecialiseerde groenteteeltbedrijven is in de afgelopen jaren
evenals in andere gebieden verminderd.

-

Arbeid
De groenteteelt is een belangrijke bron van werkgelegenheid. In 1992

werkten omgerekend naar volumein totaal ruim 1.300 personen minstens twintig uur per week in de vollegrondsgroenteteelt. Het merendeel van deze arbeid

was benodigd voor de teelt van intensieve groenten.
-

Afzetstructuur
De ontwikkeling van de teelt ging gepaard met overeenkomstige veranderingen in de afzet op de veiling ZON te Grubbenvorst. Van de aanvoer van enkele eerder belangrijke produkten is slechts een gedeelte overgebleven. Daarnaast was er een omvangrijke toeneming van de aanvoer van produkten als prei

enzovoort.
De contractteelt van wortelen, waaronder Parijse, is sterk geconcentreerd
op enkele handelsbedrijven.
Midden-Limburg

In dit 33.000 ha grote gebied - met gemeenten vanaf Echt tot Helden heeft de teelt van vollegrondsgroenten een omvang van circa 2.800 ha.
Naast de groenteteelt bestaat de tuinbouwproduktie vooral uit fruit. Verder is er enige produktie van boomkwekerij en bloembollen. Binnen het grondgebruik zijn de vruchtwisselingsgewassen in de meerderheid. De recente vermindering van het grasland - in 1992 was er nog 12.000 ha over - kwam ten goede
aan de vollegrondsgroenteteelt en aan de akkerbouwsector.
De vollegrondsgroenteteelt omvat vooral de teelt van peulvruchten en dan
in meerderheid doperwten en verder vooral schorseneren en peen. Bij de intensieve groenten gaat het vooral om prei en asperges. Van teelten als sla en kool
komen slechts kleine oppervlakten voor. Evenals elders in het zandgebied was
er een vermindering van de spruitkool. Bij de extensieve groenten nam de op-

pervlakte tuinbonen af.
-

Bedrijven
Het aantal bedrijven met groenten is ruim zevenhonderd op een totaal van
bijna tweeduizend die vruchtwisselingsgewassen telen. Het merendeel van de
bedrijven heeft intensieve groenteteelt.
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Tabel B3.6

De ontwikkeling van de oppervlakte in Midden-Limburg in de periode 1982-

1992; indexcijfers waarbij de oppervlakte in 1982 = 100
Gewassen

1987

1992 ~

Aantal hecta-

Aardbeien

92

73

27

Asperges
Prei

115
258

110
823

516
436

Sla/andijvie/spinazie
Diverse koolsoorten
Overige intensieve groenten
Peulvruchten

100
99
96
12

40
101
61
156

1
123
128
610

Schorseneren
Was-/winterpeen

105
380

263
200

287
315

Overige extensieve groenten

264

322

330

88

185

2772

ren in 1992

Totaal

-

Afzet
De produkten van de intensieve tuinbouw worden overwegend geveild te
Grubbenvorst. De akkerbouwmatig geteelde produkten worden voornamelijk
geteeld voor de in de nabijheid gevestigde (Belgische) conservenindustrie.

Zuid-Limburg
In het Zuidlimburgse, voornamelijk uit lössgronden bestaande, gebied is de
vollegrondsgroenteteelt met in totaal 450 ha van weinig betekenis. Er worden
vrijwel geen specifieke groentegewassen zoals asperges en peen geteeld. Aardbeien en kool nemen er echter een veel belangrijkere plaats in dan in de noordelijker gelegen gebieden. De oppervlakte conservengroenten is eveneens beperkt. Een van de oorzaken hiervan is de afstand tot de conservenindustrie.
Een aanzienlijke oppervlakte wordt beteeld met witlofwortelen. Hoewel de
oppervlakte verhoudingsgewijs nog klein is, is er een belangrijke vergroting
opgetreden in de tachtiger jaren. De oppervlakte groenten is daardoor vrijwel
verdrievoudigd.
Het aantal telers van groenten is circa tweehonderd op een totaal van circa
1.500 met vruchtwisselingsgewassen. Uit het grote aantal bedrijven met inten-

sieve teelten (175) blijkt dat het meestal gaat om kleinschalige produktie-eenheden.
In verhouding tot de behoefte aan arbeid op de tuinbouwbedrijven zijn er
in de omgeving veel arbeidskrachten, maar het aantal dat vertrouwd is met de
werkzaamheden in de groenteteelt is beperkt.
-

Afzet
Het produktiegebied heeft een ongunstige ligging ten opzichte van de afzetvoorzieningen. De produkten moeten meestal worden geveild te Grubbenvorst. Voor fruit en mogelijk ook voor aardbeien is er een aanvoermogelijkheid
te Gronsveld. Verder is er een kleine veiling te Margraten die samenwerkt met
die te Grubbenvorst.
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Tabel B3.7 De ontwikkeling van de oppervlakte in Zuid-Limburg in de periode 19821992; indexcijfers waarbij de oppervlakte in 1982 = 100
Gewassen

1987

1992

Aardbeien
Asperges
Prei

133
127

97
140
500

55
7
20

Sla/andijvie/spinazie
Diverse koolsoorten

210
131

100
170

1
106

Overige intensieve groenten

Aantal hectaren in 1992

90

66

20

484
-

526
-

26
-

Was-/winterpeen

100

400

16

Overige extensieve groenten

170

384

197

Totaal

137

196

449

Peulvruchten
Schorseneren

De overige teelten worden voornamelijk op contract bedreven. Hoewel de

industriéle verwerkers een voorkeur hebben voor de teelt van leemachtige
gronden, wordt daarvan om uiteenlopende redenen geen gebruik gemaakt. Een
belangrijke reden is de beperkte omvang van het gebiedin relatie tot de transportmogelijkheden. Verder kan de helling van de percelen aanleiding geven tot
een te ongelijke ontwikkeling van de gewassen.
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Bijlage 4. De ontwikkeling van de afzet van vollegrondsgroenten

Samenvatting

Van de vollegrondsgroenten wordt naar oppervlakteaandeel bezien landelijk circa 57% op de veilingen aangevoerd. De waarde van deze veilingaanvoer
- in 1991 circa 1 miljoen gulden - is in tien jaar tijd vrijwel verdubbeld.
Het aandeel van de oppervlakte vollegrondsgroenten op contract voor de
verwerkende industrie omvat circa 34% van de totale Nederlandse oppervlakte,

zodat de groenteproduktie van 15% van de oppervlakte op een andere manier
wordt afgezet. De oppervlakte contractteelt voor de industrie is over een langere periode bezien vrijwel gelijk gebleven. In 1991 en 1992 was de oppervlakte

echter aanzienlijk uitgebreid; een uitbreiding die in 1993 weer ongedaan is gemaakt. De peulvruchten, boerenkool, spinazie, schorseneren en peen worden op

grote schaal op contract voor de verwerkende industrieën in Nederland en
België geteeld.
Op de drie grote groente- en fruitveilingen in het zuidelijk zand- en
lössgebied hebben de vollegrondsgroenten een aandeel van ruim een derde in

de aanvoerwaarde. De aanvoerwaarde verdrievoudigde in tien jaar tijd. Asperges, prei en aardbeien zijn de belangrijkste produkten, naast sla, witlof en bospeen. In het onderzoekgebied neemt de teelt op contract circa 42% van de totale oppervlakte in.

De contractteelt voor de industrie wordt begeleid door vanuit telers gevormde vertrouwencommissies. De groeperingen zijn gevormd in overleg met de

Nederlandse industrieën en met de verzendhandel. Voor de contractteelt voor
enkele Belgische industrieën zijn eveneens telersgroeperingen opgericht.
Naast de contracten voor de industrie worden sinds enkele jaren in toenemende mate gewassen op contract geteeld voor de grootwinkelbedrijven,

groentesnijderijen en andere verse bestemmingen. Het gaat hierbij om produkten als bonen, peen, spruitkool, prei, ijsbergsla, broccoli en aardbeien. Dus pro-

dukten die ook via de veilingen worden verhandeld. Voor deze vorm van contractteelt is geen vorm van geformaliseerd overleg tussen telers en contractge-

vers.
Inleiding
Bij de afzet van vollegrondsgroenten in het onderzoekgebied doen zich

verschillende mogelijkheden voor. De geoogste produkten worden onder andere via de veilingen verkocht aan de handel en vinden hun weg naar de binnenen buitenlandse consumenten. Sommige produkten worden echter vanaf het
veld direct aan de verwerkende industrieën geleverd.
Het verschil in bestemming van de produkten bepaalt mede op welke wijze
produktie plaats dient te vinden. Bij de afzet via de veiling gaat het veelal om
produkten in een specifieke verpakking die in verse vorm bij de consument komen. De produktie en de oogst van deze gewassen vereisen aanzienlijk meer arbeid dan de gewassen die machinaal worden geoogst en in losgestorte vorm
aan de fabrieken worden geleverd. Tussen beide produktvormen is dan ook een
aanzienlijk verschil in opbrengstprijs. Bij de geveilde produkten betreft dit van
dag tot dag verschillende prijzen waarbij zich ook een groot verschil tussen de
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kwaliteitsklassen kan voordoen. Bij de industriegroenten zijn de prijzen veelal
voor het teeltseizoen contractueel tussen partijen overeengekomen.
In deze bijlage komen achtereenvolgens aan de orde de omzet van de vei-

lingen en de ontwikkeling daarin en voorts de ontwikkelingen bij de teelt van
contractgroenten. In aansluiting op landelijke ontwikkelingen zal worden inge-

gaan op die in het onderzoekgebied. Belangrijke bronnen hierbij zijn de jaarverslagen van de in het gebied werkzame veilingen en de jaarlijkse tellingen
van het CBS. Via de aanvoergegevens van de veilingen is een herleiding tot
daartoe gebruikte hectares mogelijk. Over de ontwikkeling van contactgroenten
zijn oppervlaktegegevens bekend van een jaarlijkse enquête bij de industrie en
daaraan leverende verzendhandel. Deze enquête wordt uitgevoerd door het
Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV).

De ontwikkeling van de afzet van vollegrondsgroenten in Nederland
Bij de afzet van groenten treden belangrijke veranderingen op. Omdat de
veranderingen in het onderzoekgebied een deel vormen van die in het gehele
land wordt eerst een schets geven van de afzetwijze van de produkten voor ge-

heel Nederland. Daarbij wordt als eerste ingegaan op de afzet via de veilingen,
vervolgens komt de ontwikkeling van de contractteelt aan de orde.
-

Het aandeel van de veilingen in de totale afzet
Het aantal groente- en fruitveilingen is in de afgelopen jaren sterk verminderd. In 1991 waren er volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit twintig
veilingen waar verse groenten werden aangevoerd. Omstreeks 1980 waren dat

er nog 54. Daarentegen is de omzet van vollegrondsgroenten op de Nederlandse veilingen tegelijkertijd sterk gegroeid; van ruim 0,5 miljard in 1980 tot ruim 1
miljard gulden in 1991.

Volgens het Produktschap voor Groenten en Fruit wordt circa de helft van
de groenten aangevoerd op de veilingen. Een kwart van de produktie wordt op
basis van contracten afgenomen door de industrie en eveneens een kwart gaat
niet via de veilingen, maar rechtstreeks naar de handelsbedrijven. Tussen de ge-

wassen is echter een aanmerkelijk verschil in bestemming en daardoor ook in
doorstroming van teler naar consument. Van de belangrijkste groentesoorten
die vers worden gekocht door de consument wordt het overgrote deel aangevoerd op de veilingen. De produktie van circa 24.000 ha werd in 1992 op de
veilingen aangevoerd. Dit komt overeen met 56% van de oppervlakte van deze

gewassen.
Ten behoeve van de herleiding van de eenheden van de aanvoer naar hectare in tabel B4.1 is een omrekening toegepast met normopbrengsten per ge-

was van het PAGV. De verkregen uitkomsten hebben daardoor een indicatieve
waarde. Van ijsbergsla en van broccoli is echter bekend dat een veel groter deel
door telers rechtstreeks aan de handel wordt geleverd dan uit de in de tabel
vermelde aandelen is af te leiden.
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Tabel B4.1

Veilingaanvoer van vollegrondsgroenten (in 1.000 eenheden b)) in 1992 in
Nederland en het aandeel hiervan in de totale produktie

Gewassen

Andijvie
Asperges

Totale
veilingaanvoer

Opbrengst
per ha (in
1.000 kg)

17.058
11.394

40
5:5

Augurken

11.932

56

Bloemkool:
winter-

52.077
43631

17
9

2.240

20

Broccoli
Chinese kool
Spitskool
Groene kool
Rode kool
Witte kool
Peen:
bosfijnewinterPrei
Kropsla

14.217
2.072
3.232
7.966
8.769
5.828
27.612
74.052
19.819
55.957
54.399
94.567
49.735

8
15
7
40
30
30
35
55
40
60
60
35
70

IJsbergsla

Bonen: |

snijsperzietuin-

Aantal herleide ha
via veiling
450
2.071

Totale oppervlakte
in hectare

% geveild

614
2.750

73
75

213

178

100

3.001
847

3.089

97

110

253

43

1277
138
461
199
292
194
788
1.346
495
932
906
2.701
710

6.038
1.101
329

29
12
100

253
1.035
1.687
784
2.622
3.213
4.683
1.145

Jr
76
80
63
36
28
58
62

41.148

50

822

897

92

Spinazie

9.440

25

377

1.393

27

Selderij: knol-

1.423

37

39

1.423

3

2.632
5.443
79.168
14.333

17
20

4.656
718

bladbleekSchorseneren
Spruitkool
Aardbeien
Totaal

24.243

1.619
5.820
1.761 a)
42.687

80
56

a) Waaronder een aanzienlijke opperviakte plantmateriaal, zodat geen aandeel voor de
veiling is berekend; b) Een eenheid = 1 kg of stuk.
Bron: CBS-Landbouwtelling.

-

De ontwikkeling van de oppervlakte op contract voor de industrie
In 1993 werd volgens de meitelling in totaal 45.320 ha groenten in de vollegrond geteeld. Met de oppervlakte aardbeien gaat het om ruim 47.000 ha.
Een belangrijk deel van de geoogste groenten wordt niet verhandeld op
de veilingen, maar gaat rechtstreeks van de telers naar de verwerkende industrie en handel. Dit blijkt onder andere uit de enquête van het PAGV bij de industrie en handel. In 1993 omvatte de gecontracteerde oppervlakte voor de
industrie in totaal ruim 19.000 ha. Hieronder is tevens begrepen de oppervlakte
van circa 6.900 ha conservenerwten. Van de 56.000 ha groenten inclusief erwten
(en ook aardbeien) werd dus ruim een derde op contract ten behoeve van verwerkende industrie geteeld.
Van de peulvruchten, boerenkool, spinazie en schorseneren wordt het merendeel op contract voor de industrie geteeld. Voor schorseneren is dit vrijwel
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de enige bestemming omdat de gehele verwerking buiten Nederland plaatsvindt. Van de peen, knolselderij en de diverse koolsoorten wordt een aanzienlijk
deel voor industriële verwerking op contract geteeld.

Tabel B4.2 De oppervlakte van de contractgroente voor de verwerkende industrie in
1993
Totale oppervlakte
volgens telling
Doperwten/capucijners
Stam/stokbonen
Tuinbonen

7.560
4.310
920

Waarvan op contract
eeen.
in ha
in % van totaal
6.900
4.495
774

91
100
84

Spruitkool

5.880

180

3

Sluitkool
Boerenkool
Peen

3.170
500
6.990

419
399
2.385

13
80
34

Knolselderij

1.260

254

20

Schorseneren
Spinazie
Prei

1.820
950
4.090

1.153
1.538
165

63
100
4

Overigen

18.550

511

3

Totaal

56.000

19.173

34

Bron: CBS-Landbouwtelling, aangevuld met gegevens van steekproef groenten open
grond en PAGV-enquéte industriegroenten.

De oppervlakte contractgroenten voor industriële bestemmingen is over
een langere termijn bezien tamelijk constant geweest, hoewel zich van jaar op

jaar grote fluctuaties hebben voorgedaan.
In de afgelopen jaren is de oppervlakte echter sterk gegroeid. In 1992 lag
de oppervlakte op 16% boven het niveau van het voorafgaande jaar en zelfs

23% boven het gemiddelde van de tachtiger jaren. In 1993 is de oppervlakte
evenwel weer gedaald tot het niveau van 1990. In vergelijking met voorafgaande jaren zijn 1991 en 1992 uitschieters naar boven geweest.
Bij de afzonderlijke produkten valt het over het geheel genomen stabiele
niveau van de oppervlakte doperwten en verse capucijners op. Van jaar op jaar
schommelde het areaal tussen de 5.000 en 8.700 ha. Binnen de totale oppervlakte hebben de capucijners slechts een bescheiden deel. Bij de erwten treedt een
verschuiving op waarbij onder andere de diepvriesindustrie overgaat van doperwten naar de zogenaamde tuinerwten.
Het huidige areaal van de stamsperziebonen ligt weliswaar veel hoger dan
dat van 1990, maar in vergelijking met de zeventiger jaren is het areaal industriebonen gevoelig gedaald. De recente opleving van de bonenteelt op contract
houdt verband met de opkomst van de teelt van fijne bonen. Een deel van deze
bonen wordt vers in de handel gebracht. De fijne bonen geven als regel lagere
kilo-opbrengsten waardoor een groter areaal nodig is. De neergaande trend in
de oppervlakte tuinbonen is in de afgelopen jaren doorbroken. Het areaal van
1993 geeft echter aan dat de opleving mogelijk van korte duur is geweest.
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Het areaal spruitkool op contract voor de industrie loopt sinds 1982 terug.
In de afgelopen jaren was de oppervlakte circa een derde van tien jaar terug.
Een nog grotere vermindering trad op bij de contractteelt van knolselderij.
Eveneens neemt de gecontracteerde oppervlakte van prei en van kroten gelei-

delijk af. Een voortdurende vermindering is er bij de oppervlakte andijvie.
De oppervlakte sluitkool voor verwerking blijft op ongeveer eenzelfde niveau. De oppervlakte is iets groter dan in de tachtiger, maar lager dan in de zeventiger jaren. De oppervlakte boerenkool die op contract wordt geteeld is relatief stabiel sinds het begin van de tachtiger jaren. De oppervlakte peen voor de
industrie op contract is sterk toegenomen tot circa 2.500 ha. Vooral de grotere
oppervlakte Parijse wortelen heeft hiertoe bijgedragen. Evenzo is de oppervlakte schorseneren sterk gegroeid. De opkomst van deze teelt hangt samen met de

teeltproblemen die de Belgische industrieën ondervinden om voldoende grondstoffen te verwerven. De teelt van spinazie op contract heeft in de afgelopen

jaren een opgaande lijn gekend. De industrieën verwerken zowel winterspinazie
die grotendeels uit Duitsland afkomstig is en voorjaars- en najaarsspinazie. De
oppervlakte die gecontracteerd wordt hangt onder andere af van de resultaten
in de verschillende oogstperioden.

In de plaats van produkten die vrijwel niet meer op contract worden geteeld staan enkele nieuwe produkten als kruiden, rabarber en pastinaak die
veelal een beperkte oppervlakte hebben. Het nieuwe produkt suikermais is qua
areaal al veel belangrijker.
-

De afzet van enkele groenten nader bezien

De landelijke arealen van de vollegrondsgroenteteelt volgens de CBS-tellingen maken een nadere beschouwing van de afzet op contract voor verschillende

bestemmingen mogelijk. Ervan uitgaande dat de gegevens die het PAGV bij de
voorjaarsenquéte bij de industrie en handel heeft verkregen een indicatie geven
van de behoefte van de industrie, duidt de overige oppervlakte die op contract
wordt geteeld op een omzet die buiten de veilingen om naar de handel gaat.
De oppervlakte van enkele in tabel B4.3 genoemde gewassen die op contract worden geteeld, is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Sinds 1987

Tabel B4.3 De oppervlakte van enkele vollegrondsgroenten op contract volgens CBS en
voor de industrie in 1987 en 1992
Gewassen

Aantal ha volgens CBS
totaal contract

Aantal ha ind. *)
contract

Aantal ha overig
contract

1987

1992

1987

1992

1987

Andijvie

28

95

66

38

0

1992
57

Bloemkool

46

87

0

0

46

87

Broccoli
Bospeen
Prei
Kropsla
IJsbergsla
Spruitkool

0
58
277
21
5
180

92
176
384
9
174
479

0
0
180
0
0
160

0
0
169
0
0
210

0
58
91
21
5
20

92
176
215
9
174
269

Totaal

615

1.496

406

417

247

11079

*) Enquête industrie en handel PAGV.
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wordt er aanzienlijk meer spruitkool, ijsbergsla, bospeen en prei op contract ge-

teeld. Deze vraagtoeneming komt slechts voor een klein deel van de industriële
bedrijven. Dit is eveneens het geval bij de spruitkool waarvan een aanzienlijk

deel van de contractteelt niet voor industriële verwerking is bestemd, maar voor
de verse markt. Het gaat hierbij om de activiteiten van organisaties die rechtstreeks bij de tuinders hun produkten betrekken en leveren aan de grootwinkel-

ketens. Verder gaan ook andere detailhandelsbedrijven en groentesnijderijen ertoe over om een deel van hun behoefte bij de telers te verwerven. De afzet
naar deze categorie grootafnemers omvat de produktie van circa 6.000 ha.
Het verschil in ontwikkeling van de gecontracteerde oppervlakte voor de
industrie houdt verband met wijzigingen in de aanbodsituatie voor de produkten. Voor produkten waarvoor op oogsttijdstip geen andere verhandelingsmogelijkheden zijn dan de industriële verwerking hangt de totale gewasoppervlakte nauw samen met de behoefte van de industrie. Voor een deel van de gewassen is echter de verwerking niet direct gekoppeld aan de oogst of kan de oogst
worden verschoven zodat de teler enige ruimte heeft om zijn afzetkanaal te
kiezen. Het contracteren is dan nodig om de voorziening tegen een bepaalde
prijs veilig te stellen, of wanneer men het oogstijdstip wil bepalen. Een regelmatig en een relatief omvangrijk aanbod op de veilingen kan ertoe leiden dat er
geen noodzaak is om de verhoudingsgewijs geringe behoefte van bijvoorbeeld
prei via de contractteelt veilig te stellen. Vermoedelijk dat daardoor de gecontracteerde oppervlakte van diverse produkten is verminderd. Voorts kan worden
opgemerkt dat als gevolg van de vraagverschuiving eveneens veranderingen in

de oppervlakte van augurken, spruitkool, kroten op contract zijn opgetreden.
De afzetorganisatie in het onderzoekgebied
-

De veilingen
In het onderzoekgebied zijn vier veilingorganisaties werkzaam. Het betreft
de grote coöperatieve instellingen te Grubbenvorst, Veldhoven, Breda en een
kleine te Margraten. Deze veilingen hebben zich toegelegd op de afzet van de
groenten en het fruit dat door hun leden wordt geteeld. Omdat de veiling te
Margraten sinds 1990 nauw samenwerkt met de fruitafdeling te Gronsveld
wordt op deze veiling bij de afzet van groenten niet verder ingegaan.
De grote veilingorganisaties zijn in de afgelopen decennia tot stand gekomen na diverse samenvoegingen van eerdere plaatselijke veilingverenigingen.
De organisaties verschillen daardoor onderling. Zo is ZON te Grubbenvorst een
organisatie met 39 afzetcoöperaties als leden. De telers zijn lid van een afzetcoöperatie. Naast de hoofdvestiging te Grubbenvorst is er een nevenvestiging te Gronsveld.
De andere veilingen hebben de telers als leden en kennen een opbouw
met afdelingen. De veiling te Veldhoven had tot 1992 een nevenvestiging te
Uden. De RBT (Breda) heeft nevenvestigingen te Zundert, Bergen op Zoom en
Drunen. Met de veiling in het Belgische Hoogstraten werkt RBT samen bij de
opzet van een agrobusinesscentrum ten behoeve van de dienstverlening aan de
handel. Verder zijn er tussen de veilingen verschillen in omzet en ledental zoals
blijkt uit bijgaand overzicht (tabel B4.4).
De aanvoer van de vollegrondsgroenten is in Grubbenvorst binnen de veilingomzet (van 640 miljoen in 1992) van veel minder belang dan in Veldhoven
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en Breda. Op eerstgenoemde veiling vindt bij de afzet van vollegrondsgroenten

geen bemiddeling plaats, terwijl dat bij Veldhoven en RBT wel het geval is.
Tabel B4.4

Kenmerken van de veilingen in het onderzoekgebied
Grubbenvorst

Aantal personeelsleden
Aantal aangesloten telers
Aantal kringen/secties/afdelingen
Lidmaatschap
Nevenvestigingen

Samenwerking
Omzet totaal 1992 miljoen

Waarvan vollegrondsgroenten
inclusief aardbeien
aandeel vollegrondsgroenten

415
4.500
11
indirect
Gronsveld

Margraten
640

160
25%

Veldhoven

76
794
8
direct
Uden *)

125

40
32%

Breda

162
1.545
18
direct
Zundert
Bergen op Zoom
Drunen
Hoogstraten
337

118
35%

*) In 1992 is de nevenvestiging opgeheven.

-

Recente trends in de veilingaanvoer
Op drie belangrijke veilingen in het gebied werd in 1992 voor in totaal

meer dan driehonderd miljoen gulden vollegrondsgroenten aangevoerd. De
waarde van de aangevoerde produktie is in de afgelopen jaren geleidelijk ge-

stegen. In de periode 1981-1991 verdrievoudigde de geveilde waarde van de
vollegrondsgroenten. Vanaf 1992 is deze opgaande lijn echter onderbroken en

daalde de waarde van de aanvoer met 9%. Dit had mede tot gevolg dat de exploitatieresultaten van de veilingen belangrijk verslechterden. De aanvoer van
de produkten neemt daarentegen toe. Zo nam de omzet in eenheden produkt
in de periode 1987-1992 met ruim 30% toe.
Binnen de aanvoer zijn enkele produkten van zeer groot belang. Een
hoofdaccent bij de geldopbrengst ligt op aardbeien en stengelgewassen als prei
en asperges. Veelal dus hoogwaardige produkten, waarvan een belangrijk deel
is bestemd voor de export. De aanvoer van produkten voor de industrie is daarentegen vrijwel verdwenen.
Op de zuidelijke veilingen is aanvoer van een aantal produkten in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De groei betrof onder meer de aanvoer van wit-

lof, ijsbergsla en bleekselderij. Bij de koolsoorten nam de omzet van bloemkool,
broccoli en bewaarkool toe. Een zeer sterke uitbreiding was er bij prei, asperges, knolvenkel en bospeen. Het belang van de courgette en van de suikermais
nam in de aanvoer toe.
Behalvebij de sperziebonen waser een kleinere aanvoer van peulvruchten.
Er werd minder kropsla, andijvie, bos- en knolselderij aangevoerd. Van boerenkool, spruit- en spitskool en winterpeen werd eveneens minder aangevoerd.
De ontwikkeling van de aanvoer op de zuidelijke veilingen komt bij het
merendeel van de produkten overeen met de veranderingen in de totale Nederlandse veilingaanvoer. Bij een aantal produkten zoals kool en peen is er een
groei in het zuiden van het land terwijl landelijk de veilingaanvoer terugliep.
Voor produkten met slechts een klein aandeel in het onderzoekgebied had de
groei het karakter van een inhaalbeweging.
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Tabel B4.5 De aanvoer van vollegrondsgroenten (in 1.000 eenheden a)) op de veilingen
in 1992
Produkten

ZON

Peulvruchten
- erwten

- peulen
- tuinbonen

- stamslabonen
-

snijbonen
pronkbonen
stokbonen
spekbonen

Andere vruchten
- aardbeien
- suikermais
- courgette
- augurken

RBT

Veldhoven

Totale aanvoer
index 1987=100

Totale
waarde

(x f 1.000)

21

TF

38

165

88

52

128

268

2.225

671

783

169

1.623

51

1.529

1.242

592

304

2.138

208

2.401

255
79
75
249

449
33

322
1

29

30

1.026
113
75
308

1751
493
4.551
8.216

7.057
519
405
733

1.975

5.713

375
132717
5.774
579
1.192
59
84
704
164
8.704

)
)
)
)

82

2.617
129
76
549

136
2.831

10.783
1.012
5.092
11.780

91
205
442
42

53.584
306
2.559
6.111

8.681

1.918

16.312

156

24.174

5.221

93

5.689

98

4.081

17.323
6.312
6.102
458
39
47
2.941
1.016
BIZ

3.013
953
319
38
50

34.053
13.039
7.000
1.683
148
131
3.846
1.311
11.250

66
246
87

195
86
157

13.108
9.247
5.738
806
460
55
2.177
652
67.719

249

1.909

46.760
762

23.908
609

12.354
520

83.022
1.891

221
159

69.328
3.101

2.677
14.272

6.461
1.056
2.209

3.572
33
506

763

119

12.710
15.361
2.765
375
3.481

124
150
77
119
67

9.502
4.694
588
359
2.070

Blad/stengelgewassen
- witlof

- spinazie
-

kropsla
ijsbergsla
andijvie
lollo rosso
radichio
eikenblad
bleekselderij
bosselderij
asperges

- asperge-einden
- prei
- knolvenkel

1.660

201
131
2.029

S72

Wortelgewassen
-

bospeen
waspeen
winterpeen
schorseneren
knolselderij

Kool
- boerenkool

375
2.599

484

450

166

1.100

81

604

- bloemkool

2.599

2.836

439

5.874

175

5.640

-

325
1.949
1.698
3323
1.285
2.467
19
1.057

171
4.040
720
519
622
1.905
438
821

2
165
152
182
152
73
105
174

498
6.154
2.570
4.024
2.570
4.445
562
2.052

175
73
162
144
164
164
114
81

1.218
4.259
631
119
1.261
4.125
225
1.189

broccoli
spruitkool
rode kool
witte
groene/savoie
chinese
koolrabi
spitskool

Overigen
Totaal

7.000
139.000

107.000

33.600

280.000

a) Eenheid = 1 kg of stuk.
Bron: Jaarverslagen ZON-Grubbenvorst, RBT-Breda en Veldhoven.

112

131

318.000

Tabel B4.6 De aanvoer van de veilingen in het zuidelijk zand- en lössgebied in 1992
omgerekend naar benutte oppervlakte
Produkten

Peulvruchten
- erwten

Totaal
aanvoer
x 1.000
eenheden

Opbrengst
per hectare

Totaal
aantal
hectare

38

-

-

268

5

30

- tuinbonen
- stamslabonen

1.623
2.138

15
8

108
267

- snijbonen
- pronkbonen

1.026
113

20
20

51
6

- stokbonen

75

20

4

- spekbonen

308

20

15

Andere vruchten
- aardbeien
- suikermais
- courgette

10.783
1.012
5.092

20
175

539
29

- augurken

11.780

35

336

Blad/stengelgewassen
- witlof

16.312

19

858

5.689

25

227

34.053
13.039

70
50

486
260

- andijvie
- lollo rosso
- radichio

7.000
1.683
148

40
11

175
13

- eikenblad
- bleekselderij

131
3.846

72

53

1.311
11.250

535

2.045

83.022
1.891

35
18

2.3/2
105

12.710
15.361
2.765
375
3.481

40
60
60
18
3

317
256
46
21
94

1.100
5.874
498
6.154
2.570
4.024
2.570
4.445
562
2.052

30
17
7
17
35
55
30
44

37
345
71
362
73
73
85
111
76

- peulen

- spinazie

- kropsla
- ijsbergsla

- bosselderij
- asperges

- einden
- prei
- knolvenkel

1.909

Wortelgewassen
-

bospeen
waspeen
winterpeen
schorseneren
knolselderij

Kool
- boerenkool
- bloemkool
- broccoli
- spruitkool
- rode kool
- witte
- groene/savoie
- chinese
- koolrabi
- spitskool
Totaal

27

280.000

9.946

Bron: Jaarverslagen veilingen ZON-Grubbenvorst, RBT-Breda en Veldhoven.
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De veilingen in het zuidelijk zand- en lössgebied zijn veruit de belangrijkste
Nederlandse aanvoerpunten voor de prei, asperges en aardbeien. Dit is eveneens het geval voor de aanvoer van augurken en voor diverse soorten bonen,
behalve de sperziebonen. Verder wordt er een groot deel van de totale Nederlandse produktie van de blad- en stengelgewassen als spinazie, sla en andijvie,

selderij, chinese en groene kool en bospeen op zuidelijke veilingen aangevoerd.
Het aandeel van de andere koolsoorten waaronder broccoli is binnen de
nationale veilingaanvoer beperkt tot omstreeks 10%. De aanvoer van de veilin-

gen is weergegeven in hoeveelheden per produkt. Omdat er over de totale produktie van het onderzoekgebied geen gegevens bekend zijn, wordt het aandeel
van de veilingen bepaald op basis van de oppervlakteverhoudingen. De veilingomzet van de diverse gewassen is met behulp van de opbrengstgegevens van

het PAGV voor de veilingteelten omgerekend tot het aantal hectare dat voor de
betreffende hoeveelheid is vereist. Op deze wijze wordt een indicatie verkregen
van de veilingaanvoer in verhouding tot de totale produktie. Van enkele gewassen heeft het PAGV geen opbrengstgegevens vermeld. Dit betreft onder meer
kleine en relatief nieuwe gewassen.
In totaal werd van bijna 10.000 ha vollegrondsgroenten de produktie op de
drie grote veilingen aangevoerd (tabel B4.6).
-

De afzet op contract in het onderzoekgebied
Voor de bepaling van de contractoppervlakte is uitgegaan van de gegevens
van september/oktober in plaats van de landbouwtelling. Voor een aantal ge-

wassen zijn alleen areaalgegevens op provinciebasis beschikbaar.

Tabel B4.7

De oppervlakte van enkele groenten in N.Brabant en Limburg, waarvan het
aandeel op contract in 1992

Produkten

Aantal ha

Waarvan %

september/oktober

gecontracteerd

- stamslabonen

3.792

66

-

snijbonen
augurken
spinazie
sla

188
154
1.057
656

23
0
61
1

- ijsbergsla

406

24

346
4.136

27
7

- andijvie
- prei

- boerenkool
-

bloemkool
broccoli
spruitkool
sluitkool totaal
bos- en waspeen
winterpeen
schorseneren

- knolselderij
Totaal

Bron: Steekproef CBS.
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342

50

400
83
647
483
2.094
905
1.519

4
13
31
48
8
59
87

663

41

17.871

42

In totaal gaat het in Noord-Brabant en Limburg om bijna 18.000 ha volle-

grondsgroenten in genoemde provincies. Enkele gewassen zoals aardbeien, asperges, tuinbonen en ook witlofwortelen blijven hierbij buiten beschouwing,
omdat ze (aardbeien, asperges en tuinbonen) niet in de vraagstelling over de
contractoppervlakte waren opgenomen. Bekend is overigens dat tuinbonen

vooral voor de industrie worden geteeld, terwijl van aardbeien en asperges het
overgrote deel op de veilingen wordt aangevoerd. Bij de witlofwortelen heeft
de contractinformatie betrekking op de teelt en niet op de afzet van getrokken

produkt. Van circa 42% van de totale oppervlakte van de in tabel B4.7 genoemde gewassen wordt de produktie afgezet op contract.
Op contract worden vooral geteeld de peulvruchten, spinazie, peen, schors-

eneren, boerenkool en knolselderij. Ook van de stokbonen, ijsbergsla, andijvie
en spruitkool wordt een belangrijk deel op contract geteeld. Het betreft hierbij
gewassen die betrekkelijk nieuw zijn en gewassen die veel handwerk bij de
oogst vereisen.
Begeleiding van de contractteelt

Vanwege het belang van de contractteelt bij de afzet van industriegroenten hebben de in het zuiden van het land werkzame landbouworganisaties
(ZLM, CBTB, NCB, LLTB) de contractteeltcommissie Zuid-Nederland gevormd.

Daarbinnen is een speciale werkgroep voor de industriegroenten. Ook voor de
aardappelen en uien en voor de zaadteelt zijn aparte werkgroepen. De genoemde commissie werkt samen in de Commissie voor Vollegrondsgroenten op
akkerbouwbedrijven (Cova) van het Landbouwschap.

In overleg met de Nederlandse contractaanbieders voor industriegroenten
is per industrie of verzendhandelaar een vertrouwenscommissie gevormd. In

dergelijke commissies hebben meestal drie tot vijf ledentelers zitting. In het
onderzoekgebied waren in 1993 zeven telersgroeperingen werkzaam. Deze telersverenigingen met de vertrouwenscommissies zijn er niet voor de Belgische
industrie en handel die rechtstreeks op Nederlandse bedrijven contracten afsluit.
Een uitzondering betreft twee industrieën met een sterke oriëntatie op Neder-

land. Enkele commissies werken ook over een groter deel van het land. Voor de
contractteelt van groenten voor andere bestemmingen zijn geen afzetgroeperingen met vertrouwenscommissies.
De vertrouwenscommissies en telersverenigingen overleggen met de indus-

trie en de verzendhandel over de contractvoorwaarden. Jaarlijks wordt onderhandeld over de prijzen en leveringsvoorwaarden. De commissies spelen ook

een rol bij de afwikkeling van de contracten. De vertrouwenscommissies vertegenwoordigen weliswaar de telers in het overleg, maar zij hebben geen inzicht
in de samenstelling van deze telerscategorie. De financiële bijdrage voor het
werk van de telersgroep en de daaraan verbonden vertrouwenscommissie wordt
door de contractgevers bij de telers ingehouden.
Ter ondersteuning van het werk van de vertrouwenscommissies en van de
werkgroepen voor de contractteelt hebben de landbouworganisaties NCB en
LLTB in hun werkgebied gespecialiseerde medewerkers aangesteld. Deze voeren
het secretariaat van genoemde groepen, bereiden het overleg voor en hebben
voorts een taak naar het landelijk contact voor de afzet van akkerbouwprodukten.
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Bijlage 5. De Nederlandse industriële verwerking en handel van
vollegrondsgroenten ten behoeve van het onderzoekgebied
Samenvatting
-

Groenteverwerking en -handelals basis voor werkgelegenheid

De verwerking van de vollegrondsgroenten vindt in het zuidelijk deel van
het land plaats in tien fabrieken. Het conserveren van groenten vindt plaats

door inblikken of inpotten, diepvriezen of drogen. Ten dienste van de industrie
telen circa tien grote verzendhandelaren groenten en leveren aan deze bedrijven in binnen- en buitenland, maar ook aan (groot)winkelbedrijven voor de verse afzet.
De bedrijven verwerken naast groenten ook andere produkten, onder andere fruit en aardappelen. Bij elkaar zijn er circa 3.100 personen werkzaam in

deze bedrijven, waarvan ruim twee derde in vaste dienst. De anderen zijn in
tijdelijke dienst of zijn gelegenheidswerkers.
-

Grondstofvia teeltcontracten
De groente-omzet van de bedrijven omvat de opperviakte van circa

18.000 ha. Bij conservenbedrijven (7.000 ha) gaat het vooral om peulvruchten en
peen. Bij de diepvriesbedrijven (5.000 ha) gaat het overwegend om een breed
pakket van produkten waarvan blad- en stengelgewassen en kool de belangrijkste zijn. De omzet van de handelsbedrijven omvat diverse produkten afhankelijk

van de bestemming.
De gewassen worden veelal op basis van opperviaktecontracten door een
groot aantal bedrijven in en ook buiten het zuidelijk zand- en lössgebied geteeld. De contractgevers hebben een grote invloed op de teelt en de oogst omdat zij de meeste produkten direct vanaf het veld moeten verwerken. Tegenover de voordelen van de leveringszekerheid en de invloed op de kwaliteit,
staan de diversiteit van de aangeboden produkten, de oogstrisico’s en de hogere kosten. Er is behoefte aan betere oogstmachines en bewaarmogelijkheden
om onder andere de broei tegen te gaan. Voorts is er behoefte aan een stelsel
van normeringen voor kwaliteit en voor tarra.

Voor de kleinere bedrijven en voor bewaarbare produkten is de noodzaak
om teeltcontracten af te sluiten veel kleiner. Zij betrekken de gewenste produkten van de verzendhandelaren of men sluit hoeveelheidscontracten af.
-

Beïnvloeding kwaliteit: registratie
De industrieën en handelaren hebben veelal een vaste relatie met hun telers. Deze zijn geselecteerd op basis van bedrijfsoppervlakte en ervaring met de
levering van kwaliteit. In de contractvoorwaarden is meestal bepaald dat de
teelthandleiding gevolgd dient te worden. Eisen worden gesteld aan de voorvrucht, de wijze van bemesting en de mogelijkheid tot beregening.
Er is een behoefte om teeltregistratie in te voeren om nog meer greep te
krijgen op de kwaliteit van de produkten. Om deze reden en vanwege de kosten wordt een bemiddelende rol van de telersorganisaties en van de veilingen
met bemiddelingsbureaus bij het overgrote deel van de produkten overbodig

geacht. De levering wordt duurder, kost meer tijd en gaat omslachtiger. Ook
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coördinatie waarbij alle geledingen in de groenteteelt aan het overleg deelnemen wordt weinig kansvol geacht.
-

Vooruitzichten mede afhankelijk van beleid

Na de recente uitbreiding is het produktievolume van de meeste bedrijven
in 1993 verlaagd. Er wordt veelal een geleidelijk herstel verwacht. Soms heeft
men te maken met reorganisaties en kampt men bij de verdere bedrijfsontwikkeling met aanpassingen in verband met eisen van milieu en ruimtelijke ordening. Voor de ontwikkeling van de groenteteelt in het onderzoekgebied verwacht men overigens gunstige mogelijkheden als gevolg van de infrastructuur
en de mentaliteit van de telers. Van belang daarbij is dat er een terughoudend
beleid wordt gevoerd bij het opleggen van beperkingen zodat men kwaliteitsprodukten kan ontwikkelen. De gevolgen van de verwachte concurrentie uit
Oost-Europa blijven daardoor vooralsnog beperkt. Mogelijk neemt de kwaliteitsvraag uit die landen na verloop van tijd toe.
Inleiding
In de provincies Noord-Brabant en Limburg wordt een grote oppervlakte

groenten geteeld die bestemd is voor verwerking in en buiten het gebied. Deze
produkten komen veelal niet op de veilingen maar gaan rechtstreeks van het
land naar de verwerkers. Een belangrijk deel van deze produkten wordt grootschalig geteeld en is daarom vooral van belang voor bedrijven die ook akkerbouwprodukten telen.

Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen bij de afzet en verwerking
van de groenten zijn twintig Zuidnederlandse bedrijven bezocht die vollegrondsgroenten uit het onderzoekgebied verwerken en of verhandelen. De
adressen van bezochte bedrijven zijn verkregen van de medewerker afzetbevordering van de NCB en zijn aangevuld met die van de Kamers van Koophandel in
het gebied.
De bedoeling van deze gesprekken was om het relatiepatroon richting
markt voor het betreffende gebied in kaart te brengen en voorts om van de betrokken ondernemers hun kijk op de diverse aspecten van de groenteteelt en

verhandeling te vernemen.
Voorafgaand aan het gesprek hadden de bedrijven een brief met een lijstje
van vraagpunten ontvangen. Op enkele uitzonderingen na hebben alle aangeschreven bedrijven de gevraagde informatie gegeven en ook tijdens een gesprek hun zienswijze toegelicht.
De gegevens en inzichten die met deze gesprekken zijn verkregen, zijn gecombineerd met die van eerdere studies naar de conservenindustrie.
De bedrijven

=

Aantal

In en nabij het zuidelijk zand- en lössgebied zijn in Nederland 22 bedrijven
werkzaam bij de verwerking en grootschalige verhandeling van vollegrondsgroenten. Dit betreft bedrijven die op grote schaal groenten te velde verwerven
of op contract laten telen en deze industrieel verwerken of leveren aan dergelijke industrieën. Naast deze bedrijven zijn in het onderzoekgebied ook Belgische
industrieën en handelsbedrijven actief.
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De thans aanwezige conserven- en diepvriesfabrieken zijn een deel van een

eerder veel groter aantal groenteverwerkende bedrijven. In de voorbije decennia zijn onder andere grote conservenbedrijven met deze activiteiten gestopt of
overgegaan op andere produkten.
De helft van de bezochte bedrijven conserveert groenten, hetzij in blik (2),
in glas (3), door invriezen (3) of door drogen (1) voor onder andere soepen.
Bij de andere bedrijven overweegt de handelsfunctie. Zij verwerken veelal

niet zelf, maar hebben uiteenlopende bemoeienissen met de teelt en verhandeling van groenten. Sommigen, zoals de verzendhandelaren, leveren in hun opdracht geteelde groenten die direct geschikt zijn voor de industriële verwerking.
Op basis van de vraag van de verwerkende industrie en handel sluiten zij contracten af met telers. Soms vervullen zij tevens de functie van commissionair.

Enkele handelsbedrijven leveren voornamelijk voor de detailhandelsbestemmingen af. Zij sluiten daartoe eveneens contracten af met de telers.
Ook in de groentehandel is een vermindering van het aantal bedrijven opgetreden. Deze daling is samengegaan met de schaalvergroting en specialisatie
van de overblijvende bedrijven. Vanaf het midden van de tachtiger jaren heeft
een nieuwe handelsvorm zijn intrede gedaan: de teelt op contract voor onder
andere de grootwinkelbedrijven.

Opmerkelijk is de uiteenlopende ruimtelijke situering van de verwerkende
industrieën en handelsbedrijven. Als gevolg van de oorspronkelijke vestigingsplaats liggen de oudere bedrijven soms op een beperkt terrein tussen de woon-

bebouwing, andere zijn in de loop der jaren gevestigd op het bedrijventerrein
of hebben hun activiteiten gelokaliseerd in het buitengebied. De bedrijfsactiviteiten en ook de aard van het produktieproces brengen kansen op hinder voor
de omgeving mee. De ontwikkelingsmogelijkheden om het bedrijf aan de eisen
van de tijd aan te passen worden daardoor soms beperkt. In veel gevallen moeten daarom omvangrijke voorzieningen worden getroffen om hinder voor de
omwonenden te voorkomen. Vooral problemen bij de afvalverwerking en de
waterzuivering kunnen soms moeilijk worden opgelost. Anderzijds ondervinden
bedrijven in het buitengebied problemen met het aanpassen van hun bedrijfsorganisatie, onder andere omdat de bepalingen van het bestemmingsplan niet
voorzien in de ontwikkelingsbehoefte van dergelijke soms uit de agrarische
sector afkomstige bedrijven.
-

Organisatievorm
De industriéle conserven- en diepvriesbedrijven behoren overwegend tot
grotere internationaal werkende concerns of zijn verbonden aan grotere industriegroepen in de levensmiddelensector.
Zo is onder meer de van Wagenberggroep ontstaan waarin Suikerunie en
Cebeco belangen hebben. De oorspronkelijke bedrijven vormen de op de consumentenmarkt gerichte groep. Daarnaast maken op grondstoffenverwerking gerichte bedrijven deel uit van genoemde holding.
Verder zijn actief de Centrale Suiker Maatschappij (CSM) en het Britse Dalgetty-concern. Bij de diepvriesbedrijven zijn naast die van McCain en Campbell
ook tweelokale diepvriesindustrieén. Daarnaast zijn er kleine bedrijven die een
specifieke functie vervullen.
De handelsbedrijven worden veelal in BV-vorm bedreven en zijn vaak aan
persoonlijke activiteiten van de leidinggevenden gekoppeld. Naast de handel in
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groenten heeft men soms ook andere activiteiten als loonwerk, machineproduktie, transport en detailhandel die in aparte ondernemingen zijn ondergebracht.

Een van de handelsbedrijven wordt uitgeoefend als coöperatieve vereniging.
-

Personeel
De industriéle bedrijven en handelsbedrijven vormen een belangrijke bron

van lokale werkgelegenheid. Op alle bedrijven te zamen werken het jaarrond
2.200 arbeidskrachten. In de seizoensaanvoer en ter vervanging van de vakanties die dan veelal ook doorgang dienen te vinden, worden bijna negenhonderd
personen in tijdelijke dienst genomen.
Het aantal werkzame personen per bedrijf loopt uiteen afhankelijk van de

taken die het bedrijf, soms ook binnen een ondernemingsverband,verricht.
Sommige bedrijven verwerken ook aardappelen, champignons, droge peulvruchten en andere vruchten, hetzij vrijwel continu, hetzij seizoenmatig wanneer er onvoldoende aanvoer van groenten is.
Van de twintig bedrijven hebben er vier een bezetting van meer dan 300
personen, drie hebben 100-300 personen in vaste dienst en bij vijf zijn 25-100
personen werkzaam. Bij de grotere (verzend)handelaren zijn eveneens 25 of
meer personen in dienst. Enkele handelsbedrijven hebben de vorm van een een-

manszaak.
In het algemeen heeft men geen problemen om voldoende personeel te

krijgen. Wel is het moeilijk om voor de uitvoering van de werkzaamheden in
het veld voldoende vakbekwaam personeel te krijgen. Men moet daarvoor in de
piekperioden een beroep doen op loonwerkers.

Tabel B5.1

Het aantal medewerkers per categorie bedrijven begin 1993
Tijdelijke dienst

Totaal

Conservenbedrijven
Diepvriesbedrijven
Handelsbedrijven

Vast dienstverband
1.250
800
200

480
270
150

1.730
1.070
350

Totaal

2.250

900

3.150

De produktie-omvang en -samenstelling
-

Verscheidenheid in verwerkt pakket
Het aantal soorten verwerkte gewassen per bedrijf verschilt sterk. Sommige
bedrijven hebben zich gespecialiseerd in enkele belangrijke peulvruchtsoorten,
anderen hebben daarnaast ook bladgewassen als spinazie, wortelgewassen of
koolsoorten. Meestal worden de verse groenten verwerkt naast het aanbod van

diverse soorten fruit en andere vruchten die veelal al in geconserveerde vorm
worden ontvangen om daarna in de gewenste consumentenverpakking te worden omgevormd. Ook droge peulvruchten en produkten uit andere landen worden verwerkt.
Naast de in tabel B5.2 genoemde produkten worden ook kleinere hoeveelheden van specifieke produkten verwerkt of verhandeld. Genoemd kunnen worden peulen en kruiden zoals peterselie. In toenemende mate verwerft men ook
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Tabel B5.2 Het aantal bedrijven dat produkten verwerkt of verhandelt, naar categorie
alsmede de omzet van de produkten herleid tot hectares veldgewas in 1993
Produkten

Conserven

Diepvries

Handel

Totaal

Aantal ha
(herleid)

Tuinbonen
Doperwten

3
4

2
3

3
4

8
11

850
6.160

Stambonen
Overige bonen
Witlof

5
1

3
2

4
1
1

12
4
1

4.780
93
40

Spinazie

1

2

3

6

2.035

1

2

3

42

2

2

72

Andijvie
Sla

Bleekselderij

1

Bloemkool
Broccoli

1

2
1

Spruitkool

2

3

Rode kool
Witte kool
Groene kool
Koolrabi

1
1
1

2

Parijse peen
Waspeen

1
4

1
2

1

Winterpeen
Asperges
Schorseneren
Rode bieten

1

16

2

5
1

170
14

1

6

565

6
1
4
2

288
10
14
46

2
3

4
9

220
263

1
1
6

1
3
7
3

30
95
560
92

3

3
2

2
3

Prei
Knolselderij
Augurken

1
1
1

1

6
2
1

295
100
90

Suikermais

1

2

3

265

Totaal bezocht

7

3

10

20

17.205

Totaal in
Zuid-Nederland

7

4

11

22

18.400

produkten die overwegend via de veiling worden verhandeld zoals asperges,
spruiten, aardbeien en dergelijke. In de tabel zijn alle produkten opgenomen
ongeacht de herkomst.

Van belang is ook de specialisatie in de produktie waarbij verkoopgereed
produkt van andere bedrijven wordt verkregen en via de eigen organisatie
wordt verkocht. Men heeft daartoe overeenkomsten met andere verwerkende
bedrijven gesloten zodat er voldoende capaciteit overblijft voor het eigen programma. De omvang van de activiteiten in de groentesector is daarom soms

groter dan uit betreffende cijfers in de tabel blijkt.
Bij de diepvriesbedrijven gaat het, meer dan bij conservenbedrijven, veelal
om tien of meer soorten groenten; soms maar in kleine hoeveelheden per variéteit. Bij deze bedrijven komen ook nieuwe produkten voor. Een diepvriesbedrijf
heeft naast de gewone produkten ook contracten voor eco-bd produkten.
Bij de meeste handelsbedrijven is eveneens een grote verscheidenheid in
het aantal en soort van de gewassen.
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Bij leverantie voor de versmarkt doen onder meer ijsbergsla, spruiten,
peen, broccoli voor de grootwinkelbedrijven hun intrede.

-

De ontwikkeling van de gecontracteerde opperviakte
Naar oppervlakte bezien bestaat het overgrote deel van de verwerkte ge-

wassen uit peulvruchten. Bedacht moet evenwel worden dat deze groentesoorten maar een bescheiden opbrengst geven in verhouding tot de blad- en wor-

telgewassen. Voor de industrie en handel kan het zwaartepunt in hun activiteiten dus op een ander onderdeel liggen dan het grondgebruik doet vermoeden.
Voor de gedachtenbepaling is van belang dat in tabel B5.3 de totale op-

pervlakte is weergegeven; ook al is de produktie niet via contract bij telers in
het gebied, maar van elders of via de handel of via de veiling verworven. Voorts
moet erop worden gewezen dat er tevens oppervlakten in twee categorieën

kunnen worden aangegeven ingeval produkten door de handel op contract
worden geteeld en vervolgens door de industrieën worden verwerkt.
De oppervlakte verwerkte doperwten, sperziebonen en tuinbonen die door

geënquêteerde verwerkende bedrijven op contract wordt geteeld omvat in 1993
vermoedelijk circa 7.000 ha. Niet uitgesloten is dat na het bedrijfsbezoek in mei,
alsnog gewassen contracten voor nateelten zijn aangegaan. Bij de conserven- en

diepvriesindustrieën komen daarnaast nog circa 3.600 ha andere contractteelten
voor. De teelt van spinazie is hiervan, met bijna de helft van de oppervlakte, het

belangrijkste.
Tabel B5.3 De oppervlakte verwerkte en verhandelde produkten in 1993
Gewasgroep
Peulvruchten
Kool
Blad/stengelgewassen
Peen

Overige wortelgewassen
Totaal

Conserven

Diepvries

Handel

Totaal

4.323
267
150
455

2.780
692
1.398
250

4.900
260
703
874

12.083
1.219
2251
1.579

277

110

965

1.352

5.470

5.230

7.700

18.400

De handelsbedrijven, waaronder de verzendhandel die aan de industrie levert, hebben 4.900 ha peulvruchten en nog 2.200 ha andere contractteelten.
Schorseneren en peen zijn hierbij erg belangrijk.
De bedrijven die produkten telen en verwerken in het zuidelijk zand- en
lössgebied nemen bij de contactteelten in Nederland een zeer belangrijke plaats
in met circa 80% van de 19.000 ha contracteelt in 1993.
In vergelijking met 1992 is de oppervlakte bij de peulvruchten in 1993 sterk

verminderd. Voor de industrie was de vermindering 12% bij erwten en sperziebonen en zelfs 23% bij de tuinbonen. De teruggang deed zich vooral voor bij
de conserven- en niet of veel minder bij de diepvriesbedrijven.

Voor de verzendhandel als geheel was de teruggang iets minder bij de
doperwten, maar aanzienlijk meer bij sperziebonen (-22%) en tuinbonen
(-48%).
Ook landelijk tekenden zich belangrijke areaalverminderingen bij de
groenten op contract af. Over de gehele linie was er in 1993 bijna een vijfde
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minder gecontracteerd dan in 1992. Ook hier een scherpe daling bij peulvruchten en onder andere peen. De teruggang in areaal houdt vooral verband met

de voorraadvorming als gevolg van de goede oogst in 1992. Verder treden er
verschuivingen in het produktie- en aanvoerpatroon van de industrieën op,

waarbij men zich toelegt op de aanvoer van andere produkten bijvoorbeeld
winterspinazie vanuit bepaalde gebieden (Duitsland) en fijne bonen voor de

versmarkt. Afhankelijk van de behoefte was het voorts mogelijk alsnog sperziebonen op contract te laten telen bijvoorbeeld na de oogst van de vroege doperwten.
Een verschuiving gaat in de richting van groene fijne tuin- of kreukerwten
in de plaats van de gebruikelijke doperwten. De diepvriesbedrijven verwerken
nog nauwelijks doperwten. Voorts dient bij de oppervlakteplannen rekening te
worden gehouden met een oplopend niveau van de kilogram-opbrengsten.
In het algemeen is de teruggang in oppervlakte ook een reactie op de uit-

breiding die zich sinds 1989 in de groentesector heeft gemanifesteerd. Als gevolg van het wegvallen van "De Muur" in genoemd jaar is een belangrijke
vraagstijging met omzetverhoging (bij sommigen ging de omzet met bijna een

vijfde omhoog) opgetreden die tot overschatting voor 1992 heeft geleid.
Hoewel de meningen over de toekomst weinig hoopvol waren, is de ver-

wachting dat door een terughoudend gedrag bij het afsluiten van contracten
een stabiele situatie zijn intrede zal kunnen doen.
De vooruitzichten worden voorts doorkruist door reorganisatieplannen bij
sommige bedrijven. Daarnaast zijn er enkele bedrijven die betere tijden verwachten waarin op stapel staande investeringsplannen gerealiseerd kunnen
worden en waarbij plannen van de afnemers kunnen leiden tot een grotere

vraag.
-

Nieuwe produkten
In het produktiepakket van de industrieén zijn in de afgelopen jaren nieuwe produkten opgenomen. Suikermais, courgette, diverse soorten kruiden, koolrabi, broccoli en ook bloemkool hebben in de verwerkende industrie en diepvries hun intrede gedaan. Men verwerkt niet alleen meer wat aangeboden
wordt, maar richt zich in toenemende mate ook op wat de markt vraagt en wat
in het produktenpakket kan worden opgenomen.
Vanuit dat gezichtspunt wordt door de conservenindustrie onder meer gedacht aan jonge capucijners, bleekselderij, prei, Parijse wortelen, andijvie,
bloemkool en broccoli en spinazie. Ook wordt de behoefte aan droge Kidneybonen genoemd waarvoor thans een invoer van 8.000 ton per jaar bestaat.
Bij de reeds meer gediversifiseerde diepvriesbedrijven gaat de belangstelling onder meer uit naar snijbonen, broccoli en Parijse wortelen. Het accent
komt minder te liggen op de zogenaamde zware produkten en ook minder op
de koolsoorten.
Vanuit de handelsbedrijven komen als mogelijke produkten naar voren:
suikermais, bleekselderij, artisjokken, broccoli, prei, schorseneren en vooral verse
produkten gedurende het jaar. Behoefte is er onder meer aan fijne bonen voor
exportbestemmingen.
De verwachting is dat in de huidige tijd het evenwel niet direct van geheel
nieuwe produkten zal komen, maar vooral van een andere wijze van verpakken,

van groeperen en presenteren.
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De introductiemogelijkheden van nieuwe produkten worden afhankelijk

gesteld van de voorwaarde om de genoemde produkten op een doelmatige wijze te telen en te verwerken. Behoud van kwaliteit en beperking van verliezen

van dagverse produkten zijn erg belangrijk. Als aandachtspunten zijn daarbij
onder meer genoemd de ontwikkeling van machines om prei te oogsten, om sla
te verwerken, om spruiten te schonen en om suikermais te ontpitten. Voor diepvriesbedrijven gaat de introductie van nieuwe produkten gepaard met de instal-

latie van nieuwe vrieslijnen omdat de huidige bedrijven vaak al volbezet zijn.
Voorts wordt erop gewezen dat de introductie van nieuwe produkten in
de markt bijzonder kostbaar is. Men wijst erop dat de consumenten vaak behoudend zijn. Het verwerven van een plaats voor een nieuw produkt op de

schappen in de winkelketens kost een inspanning die voor een individuele bedrijf vaak te groot is. Bij de introductie van nieuwe produkten dient rekening te
worden gehouden met kosten voor de distributie van het produkt, voor de reclame, terwijl bij een tegenvallende verkoop ook verwijdering na een bepaalde
datum extra kosten met zich meebrengt.
In algemene zin wordt gesteld dat bij de verhandeling van de vollegronds-

groenten de produkten te weinig gericht op de behoefte van de afnemer worden aangeboden, zeker in vergelijking met die uit de glastuinbouw. De teelt

van ijsbergsla en broccoli is bijvoorbeeld door de afnemers gestimuleerd en niet
door de afzetorganisatie.

-

Afzet

De produkten van de conservenindustrie zijn voor het overgrote deel bestemd voor de binnenlandse markt. De export omvat veelal minder dan 20%
van hun produktie. Bij de diepvriesbedrijven is de export van veel meer belang
dan de binnenlandse bestemmingen. Enkele bedrijven exporteren meer dan
80% van hun produktie. De produkten worden niet alleen geleverd aan de win-

kelketens, maar ook aan de grootverbruikers en aan de gespecialiseerde diepvrieshuizen. Hun produkten zijn dan ook niet alleen bedoeld om buiten het
groeiseizoen te kunnen bereiden, maar om ook in het groeiseizoen een ge-

bruiksklaar produkt in een handzame verpakking te kunnen aanbieden. De nadruk wordt daarbij meer en meer gelegd op het aanbieden van produkten met
uiteenlopende toevoegingen waardoor een verdieping van het assortiment kan

optreden. De produktie van de diepvriesbedrijven is vanwege de afzet op uiteenlopende markten anders samengesteld en veelal veel breder dan de geconserveerde produkten voor de binnenlandse markt.
De handelsbedrijven leveren aan de conserven- en diepvriesindustrie in

binnen- en buitenland en ook aan de detailhandelsketens. De samenstelling van
hun produktiepakket is een afspiegeling van die van de verwerkende bedrijven.
Zo heeft men velerlei produkten als men aan diepvriesbedrijven en versmarkten
levert en weinig als men aan de conservenindustrieén levert.
De grondstoffenvoorziening
-

Contracten met telers

De behoefte aan grondstoffen voor de industriéle verwerking bestaat uit
drie soorten produkten;
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-

de blad- en stengelgewassen en peulvruchten die in een bepaald stadium
van ontwikkeling, vers van het land, binnen enkele uren na de oogst die-

-

de kool- en wortelgewassen waarvan het tijdstip van oogsten minder
scherp aan tijd is gebonden en die na de oogst nog enige tijd kunnen wor-

nen te worden verwerkt;

den bewaard;
de produkten die reeds zijn geoogst en geconserveerd en waarvan dever-

-

werking veel minder aan een bepaald tijdstip is gebonden.
Deze indeling is van belang omdat de voorzieningen van de verwerkers

daarmee dienen overeen te stemmen. De functie van de handel en van de bemiddeling zal voor de verschillende typen van produkten eveneens uiteen kunnen lopen. Voor de produkten die direct vanaf het veld verwerkt moeten worden is het noodzakelijk ruim van te voren bindende afspraken te maken. Voor

andere produkten is er een grotere vrijheid ten aanzien van de levering. De
telersorganisaties zullen voor de verschillende produkten ook een uiteenlopende rol dienen te spelen.
Voor de voorziening van de vers te verwerken grondstoffen hebben de
meeste conservenfabrieken en alle diepvriesbedrijven contracten afgesloten met
telers. De planning van de oogst en van de verwerking zijn daarbij nauw op elkaar afgestemd. Uit oogpunt van zekerheid hebben de verwerkers of de in hun
opdracht werkzame handelsbedrijven veelal de gehele teeltorganisatie op zich

genomen. In hun opdracht worden de produkten geoogst met machines die aan
hun voorwaarden voldoen. De keuze van de rassen en hettijdstip van zaaien
wordtdoor de contractgevers bepaald. Hierbij gaat het veelal om contracten die
een teeltopperviakte als basis hebben.
Voor produkten die op genoemde wijze worden geteeld is veelal geen andere dan een industriéle bestemming. De eerder eveneens voorkomende moge-

lijkheid dat de industrieën de benodigde hoeveelheden uit de op de veiling
aangeboden produkten verwierven, is vrijwel geheel vervallen. De mechanisatie
van de teelt en het vervoer met behulp van containers biedt de mogelijkheid
om de teelt geheel in eigen beheer te nemen. De eerder op commissiebasis
werkende tussenpersonen zijn daardoor uitgeschakeld.
Het afsluiten van een contract voor een bepaalde oppervlakte heeft het

nadeel dat de contractgever de beschikbare produktie dient af te nemen. Afhankelijk van het groeiseizoen kan er ondanks de planning van het zaaien met

de daarop aansluitende oogsttijden een vervroeging of een verlating optreden.
De verwerker kampt dan tijdelijk met een overaanvoer waarvoor hij een bestemming moet vinden, terwijl zich op een ander tijdstip een tekort kan voordoen. Fabrieken met een kleinere verwerkingscapaciteit geven er daarom de
voorkeur aan om de geoogste gewassen door de verzendhandel te laten leveren. Grote verwerkende bedrijven proberen een spreiding van de aanvoer te
verzekeren door op verschillende soorten grond en in verschillende gebieden te
gaan telen.
Als nadeel van het contracteren van een gewasoppervlakte komt voorts
naar voren de ongelijksoortigheid van de aangevoerde grondstoffen. Men heeft
veelal behoefte aan één maat, of aan dezelfde kwaliteit. Voorts doet zich het
probleem van de uiteenlopende mate van tarra en van verontreinigingen voor.
Er is dan ook behoefte aan verbetering van de oogstmethoden. Ook kampt men

met bewaarproblemen voor produkten die gemakkelijk gaan broeien. Op de
handelsbedrijven komen deze problemen eveneens naar voren. Daarnaast wijst
124

men op de kostenontwikkeling bij de contractteelten. Voor een deel hangt dit
samen met de behoefte aan inzetbaar personeel. Daarbij speelt ook een rol dat
een deel van de akkerbouwers of andere contracttelers in geval van een opper-

vlaktecontract weinig interesse hebben in de uitvoering van de oogst. Veelal
besteden zij hun tijd bij voorkeur aan andere activiteiten dan aan de relatief
weinig renderende contractteelt.
Als aandachtspunten bij de levering op contract worden onder meer genoemd het ontbreken van normeringen voor diverse produkten en het objecti-

veren van tarrering.
Voor de minder aan een bepaalde verwerkingsperiode gebonden gewassen

hebben de fabrieken en handelaren ook contracten afgesloten, maar hun invloed op de teelt is veelal aanmerkelijk beperkter en men kan ook afspreken
welke hoeveelheid er op welk tijdstip zal worden geleverd. De oogst en soms

ook de bewaring vinden dan voor rekening van de teler plaats.
Voor de produkten die voorbewerkt worden aangekocht, hebben de industrieën veelal geen voorzieningen getroffen.
-

Detelers
De bezochte bedrijven hebben contracten afgesloten met in totaal 2.900
toeleverende bedrijven. Voor sommige grotere conserven- en diepvriesbedrijven
gaat het om tweehonderd telers of meer, voor anderen gaat het om enkele
tientallen. Ook bij de verzendhandelaren gaat het veelal om enkeie honderden
bedrijven waarvan de produkten worden afgenomen.
De bedrijven hebben al jaren dezelfde telers die op contract telen. Vanwege de geringe behoefte aan contractgroenten moesten er dit jaar naast de na-

tuurlijke terugloop ook vaste telers afvallen, terwijl de overblijvende minder
mochten leveren. De selectie van telers is onder meer uitgevoerd op basis van
de ervaringen in voorafgaande jaren. Ook heeft men geïsoleerde bedrijven en

gebieden afgestoten en verder geselecteerd op minimumgrootte van de percelen in verband met de oplopende vervoerskosten bij het containervervoer.

Tabel B5.4

Het aantal geraadpleegde bedrijven naar aantal telers dat op contract produkten aflevert, in 1993

Aard van bedrijf

Aantal telers
0-100

100-200

Conservenindustrie

5

1

Diepvriesindustrie
Handelsbedrijven

1
5

Totaal

11

1

>200

totaal
telers

Totaal
aantal
bedrijven

1

600

7

2
5

650
1.670

3
10

8

2.920

20

De telers wonen lang niet allemaal in het zuidelijk zand- en lössgebied.
Ook in het zuidwestelijk kleigebied, in Flevoland, in het noorden van het land
en in het aan Nederland grenzende Duitse akkerbouwgebied laat men groenten
op contract telen. Dit laatste gebied is vooral van betekenis voor de oostelijk
gelegen groenteverhandelende bedrijven.
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De spreiding van de teelt over verschillende gebieden is deels een overblijfsel van de voorbije jaren, waarin ondanks de voorkeur voor een nabijgelegen
produktiegebied toch naar verderop gelegen bedrijven moest worden uitgewe-

ken. Zo was het niet altijd mogelijk in de omgeving de gewenste produktiehoeveelheden te laten telen.
Voornamelijk uit kostenoverwegingen geeft men de voorkeur aan de grotere bedrijven voor onder andere de peulvruchten en de wortelen. Daarbij bleek
het evenwel niet mogelijk de doperwten tegen de gebruikelijke prijzen op deze

bedrijven te contracteren, terwijl dat wel het geval was voor de bonen.
Vrijwel alle contractgevers stellen eisen aan de grondsoort, aan bemes-

tingstoestand waarbij geen drijfmest direct voor de groenteteelt is aangewend
en aan de voorvrucht van het te contracteren produkt. Naast de voorkeur voor

een grotere oppervlakte, stellen de contractgevers de voorwaarde dat op de
zandgronden beregening van de gewassen mogelijk is. Bij de keuze van de telers wordt voorts gelet op het vakmanschap en de bereidheid om een goede
kwaliteit te leveren.
De telers wordt veelal een belangrijke vrijheid gelaten bij de interpretatie
van de op de contracten van toepassing zijnde teelthandleiding. Leveranciers
voor de verse markt moeten veelal de instructies van de contractgever nauwge-

zetter opvolgen en worden veel intensiever gevolgd en begeleid.
Met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geldt dat
men dient te blijven binnen het wettelijk toegestaan bestand aan middelen. Het
beleid op dit gebied is bij de verwerkers een punt van grote zorg, mede gelet
op de concurrentieverhoudingen op de Europese markt. Een sterk verschillend
toelatingsbeleid in de omliggende landen, vooral als Nederland daarbij ver voorop loopt, zou een funeste invloed op de groentesector hebben. Sommige industrieën halen een deel van hun grondstoffen uit diverse landen en moeten de
produkten van de verschillende herkomstgebieden apart gaan verwerken. Dit

zou tot verwarrende situaties leiden.
De vrees is ook dat onvoldoende nieuwe middelen voor de toelating in
Nederland worden aangeboden.

-

Contact met de telers
De meeste bedrijven onderhouden al vele jaren persoonlijke relaties met

hun contracttelers. Voorlichting over de teelten wordt veelal gegeven door de
personen die de contracten afsluiten. De industrieën en handelsbedrijven hebben daartoe veelal een of meerdere buitendienstmedewerkers; sommige afnemers verwijzen voor technische adviezen nadrukkelijk naar de DLV.
Aan het opzetten van telersorganisaties werkt men in het algemeen mee,
ook al zien deze partijen en - naar hun zeggen - ook hun telers veelal daarvan
het nut niet zo direct in. Men is dooreengenomen tevreden met de huidige
gang van zaken. Met een deel van de telers zijn de contacten wat beperkter.
Dit komt omdat de contractteelt voor betreffende grondgebruikers maar van
weinig belang is. Op de vergaderingen die de afnemers beleggen verschijnt
veelal maar een deel van de telers. Eigenlijk hebben afnemers al voldoende aan
vertrouwenscommisies die onderhandelen over de contractvoorwaarden.
Bij de teelt van produkten voor de versmarkt is de relatie tussen teler en

afnemer veel intensiever. Niet alleen wordt men eraan gehouden om de teelt126

voorlichtingsbijeenkomsten te volgen, maar men dient ook de verstrekte adviezen op te volgen en ter vergadering te verschijnen.
Het afstoten van huidige taken door industrie en handel naar telers of

naar de telersorganisatie wordt bij de teelt van vers te verwerken produkten als
ongewenst beschouwd. Deze teelten wil men waar maar mogelijk in eigen hand
houden. Enkele jaren geleden werden de tussenpersonen uitgeschakeld om beter greep te krijgen op de kwaliteit van de geleverde produkten. De teelt weer
terug laten gaan naar bijvoorbeeld een telersvereniging lijkt voor slechts een

klein deel van de produkten mogelijk en biedt in het algemeen weinig kans op
succes. Het gaat niet zo zeer om de uitvoering van bijvoorbeeld de oogstwerk-

zaamheden, maar om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het aangeboden produkt. Voor de werkzaamheden schakelt de fabriek of de handel ook
andere bedrijven in. Zij vinden het van belang dat zij daarover wel de supervisie
hebben.
-

Teeltregistratie
Van de kant van de industrie en de verzendhandel komt onder meer de
behoefte aan een teeltregistratiesysteem om afnemers met meer zekerheid produkten met de gewenste kwaliteiten te kunnen aanbieden. In het kader van het

kwaliteitsbeleid wil men de gehele gang van zaken bij de totstandkoming van
de produkten kunnen volgen.
In dit verband moet worden gewezen op de ontwikkeling van de kwaliteitscertificering NEN.ISO 9000 en van het CE-Merk dat voor produkten in de EG

wordt verlangd in verband met veiligheid, gezondheid en milieu. Om voor een
kwaliteitscertificaat in aanmerking te komen, dient er een bedrijfsonderzoek
(audit) te worden ingesteld door een instelling die de certificering verricht.
De kwaliteitscertificatie kan op drie niveaus plaatsvinden waarbij telkens

verschillende kwaliteitsdoelstellingen kunnen worden gehanteerd:
NEN.ISO 9001 omvat de processen gedurende het gehele traject;
NEN.ISO 9002 omvat het produktieproces en de aflevering;
NEN.ISO 9003 heeft alleen betrekking op het eindprodukt.
In Nederland is onder andere TNO actief op het gebied van de certificering.
Normen voor toepassing in de land- en tuinbouw worden onder meer ontwikkeld door het Nederlands Normalisatie Instituut (NMI, Delft).
Bij de gesprekken kwamen de volgende aandachtspunten voor bedrijven
bij de teelt van gewassen naar voren; de grondsoort, de voorvrucht en het mi-

neralengehalte van de grond. Voorts zijn de aard en mate van de toediening
van meststoffen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en van beregening van belang. Daarnaast zijn gegevens over het verloop van het groeiseizoen
en over de teeltmaatregelen van belang.

Een van de verwerkende bedrijven heeft inmiddels door Lloyds internationaal gecertificeerde procesmethoden laten vastleggen. Deze omschrijving stelt
afnemers in staat om in de bedrijven controles op de toepassing van de produktiemethoden te laten uitvoeren.
Een ander bedrijf stelt in overleg met het Centrum voor Landbouw en Milieu de criteria voor de produkten en de produktiemethoden vast. De telers zul-

len met behulp van hun registratiewijze moeten aantonen dat zij aan de voorgeschreven methoden voldoen. Op deze wijze wil men een betere greep krijgen
op de kwaliteit van de produkten. Via de selectie van telers en van teeltgebie-
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den verwacht men een kwaliteitsniveau te bereiken dat bijvoorbeeld de veilingen ondanks hun campagne voor de MBT niet of slechts voor een deel van de
aanvoer kunnen halen.
Het aansturen op een certificering van de eindprodukten zelf wordt voor-

alsnog niet haalbaar geacht. Het is ondoenbaar om garanties te geven voor
groenten die in de open lucht worden geteeld, omdat externe invloeden kun-

nen leiden tot het voorkomen van ongewenste stoffen.
Andere leveringsmogelijkheden
-

Bemiddeling
Zoals is gebleken kopen conserven- en diepvriesfabrieken ook produkten
voor verwerking buiten de op contract geteelde hoeveelheden. Omdat voor de
akkerbouwers de afzetwegen voor groenten veelal minder bekend zijn, is in het
kader van de herstructurering nadrukkelijk aandacht besteed aan het vinden
van nieuwe afzetmogelijkheden, veelal in samenwerking met de op de groentenmarkt operende organisaties.
In dit verband is aan de verwerkende bedrijven gevraagd wat zij vinden

van de rol van bemiddelaars bij de verwerving van grondstoffen voor hun bedrijf. Het spreekt voor zich dat hun antwoordvooral is bepaald vanuit de eigen

situatie. Over de functie van bemiddelaars zijn de industrieén die geen eigen
teeltorganisatie hebben in algemeen erg positief. De spreiding in de aanvoer en

de levering van de gewenste kwaliteit in voorbewerkte vorm, die verzendhandelaren thans kunnen bewerkstelligen wordt door deze industrieén als een zeer

nuttige taak beschouwd.
Bij de industrieën met een eigen teeltorganisatie is het antwoord aanmer-

kelijk gevarieerder. Naast degenen die de bemiddelaars een goed intermediair
noemen, dat beperkt moet blijven tot de verwerving van kleine hoeveelheden
gespecialiseerde produkten en bewaarprodukten zijn er degenen die bemiddelende organisaties omslachtig en duur vinden. Een positieve rol wordt gekop-

peld aan de voorselectie, de controle, het sorteren en de opslag van produkten.
De bedenkingen houden verband met de mogelijke koppeling aan de veiling en
de onduidelijkheid over het rollenpatroon. Men geeft evenwel toe dat er soms
een beroep op de diensten van bemiddelaars, moet worden gedaan, al geeft
men veruit de voorkeur aan de geheel eigen teeltorganisatie.
In gesprekken met de handel is eveneens de bemiddeling aan de orde gekomen. Sommigen vinden dat vanuit het CBT een goede aanzet is gegeven met
de oprichting van een bureau, maar dat de concurrentie moordend is. Ook tussen de bemiddelingsorganisaties ontwaart men een hevige concurrentiestrijd.
-

Deveiling
Uit het voorgaandeis gebleken dat de industrie en handel slechts weinig
produkten via de veiling van telers betrekken. De rol van de veiling bij de levering van groenten voor de industriéle verwerking is in de afgelopen decennia
sterk verminderd. Het aandeel van de produkten dat naar de industrie gaatis
nog slechts van zeer ondergeschikte betekenis (RBT-Jaarverslag).
Van de zijde van industrie en handel is men in het algemeen weinig positief over de rol van de veilingen bij de verhandeling van vollegrondsgroenten.
Volgens sommigen hebben de veilingen een gunstige invloed op de prijsvorming in de groentesector, waarbij op basis van de klok wordt afgerekend. Dit is

128

een welhaast onvervangbare functie. Daarnaast onderkennen enkelen de rol die
de veiling heeft vervuld bij de vergroting van het afzetvolume vooral bij kleine
produkten voor de industrie en bij de invoering van kwaliteitsmaatstaven. Verder waardeert men de voorzieningen die de veilingen hebben opgebouwd voor
onder andere de tijdelijke bewaring van de produkten.
Veel talrijker worden genoemd de negatieve effecten die de veiling heeft
op de kosten voor de industrie en handel. Niet alleen verhogen de klokprijzen

de grondstoffenprijzen, maar men beoordeelt de veiling als een dure aanvoerlijn onder andere vanwege de dure en veelal verplichte dienstverlening.

De afzet via de veiling levert een fluctuerend en veelal te klein volume op
voor de handel en industrie. De veiling vervult daardoor niet de verzamelfunctie
die in de sector is vereist, waardoor op termijn de totale afzet wordt geremd in
plaats van gestimuleerd. De omslachtige procedures op de veilingen leiden onder andere bij de verse produkten tot een vertraging van de aflevering waardoor de kwaliteit onnodig achteruit kan gaan.

Veelvuldig zijn de bedenkingen tegen de dienstverlening aan kopers en
verkopers op de veilingen. Men heeft een desinteresse voor de vollegrondsgroentesector ervaren en lange tijd zijn de wensen van kopers inzake het fust

genegeerd. Verder opereren de veilingen te zeer als een weinig gecontroleerd
machtsblok ten opzichte van de ledenleveranciers en ook van de afnemers.

Tabel B5.5 Meningen van geraadpleegde bedrijven over de rol van de veiling
bij de vollegrondsgroentenafzet
Aard van bedrijf
conserven

Totaal
diepvries

handel

Positief
- gunstige prijsvorming

1

Zz

3

- afzetverhogend
- kwaliteitsbevordering
- goede dienstverlening

1

2
1

2

3
1
2

Negatief
- kostenverhogend
- afzetverlagend
- kwaliteitsverslechtering
- slechte dienstverlening

4
2
1
5

6
5
1
8

14
9
2
17

4
2
4

De bereidheid tot samenwerking en tot het maken van afspraken met afnemers was bij de veilingen tot voor kort uiterst gering. De verwachting van
sommige respondenten is dat de veilingen, gelet op de overvoerde markt, wel
een antwoord zullen moeten geven op vragen vanuit de afnemerskant. Vooral
de ontwikkelingen in de grootwinkelbedrijven die tot nu toe nog afzonderlijk
hebben geopereerd dwingen tot het vinden van een spoedige oplossing. Opmerkelijk daarbij is dat de afzonderlijke veilingen een uiteenlopende benadering hebben gekozen. Enkele zijn al jaren geleden met een bemiddelingsbureau
begonnen, anderen bereiden inmiddels noodgedwongen een dergelijke stap
voor enkele produkten voor.
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-

Coördinatie

In
en een
gevolg
te veel

een sector als de vollegrondsgroenteteelt met een klein aantal vragers
groot aantal aanbieders ontstaat gemakkelijk een overvoerde markt. Als
daarvan is er een grote kans op ontwrichting. Het ene moment is er veel
aanvoer, op een ander moment is er een tekort. Zoals reeds aangegeven

vindt er een afstemming op bedrijfsniveau plaats door het afsluiten van contracten met telers.
Dit behoeft er evenwel niet toe te leiden dat ook voor de gehele sector
een evenwichtssituatie wordt bereikt. Vooral als gevolg van de beperking van
de steun aan granen in EG-verband is de stabilisatie in het grondgebruik ver-

dwenen en ontstaat het gevaar dat grondgebruikers zich massaal storten op de
teelt van groenten die grootschalig kunnen worden verbouwd.
Een dergelijke dreiging leek nog te worden vergroot doordat aanvankelijk
de EG-Commissie ook voor conservenerwtenteelt een inkomenssteun in het
vooruitzicht had gesteld. Deze steun zou tot een zeer sterke groei van de oppervlakte doperwten in de EG kunnen leiden.
Het landbouwbedrijfsleven heeft met de steun van de industrieën echter
bewerkstelligd dat de teelt voor conserven van deze steunregeling is uitgezonderd. Anders zou een gigantische uitbreiding van de produktie in de EG de posi-

tie van de in de sector werkende bedrijven hebben ondergraven. De contractprijzen voor de doperwten zouden met het steunbedrag worden verlaagd en
zouden ook de prijzen van de andere produkten kunnen meetrekken. De EGCommissie heeft daarom besloten voor de doperwten geen compensatie te ge-

ven.
De coördinatie bij de verwerkende bedrijven in de sector is eveneens door
de recente overvoering van de markt op gang gekomen. Tussen conservenfabrikanten zijn afspraken gemaakt om de oppervlakte van belangrijke gewassen op
contract te beperken.
Het maken van afspraken met alle geledingen over een teeltbeperking is
echter moeilijk te realiseren omdat de partijen sterk uiteenlopende belangen
hebben. Geënquêteerden wijzen erop dat het nu maar amper op het niveau van
industrieën onder elkaar lukt. Zo is voor de ene fabrikant de grondstoffenprijs
vrijwel steeds te hoog, voor de andere speelt de prijs een geringere rol, die let
vooral op de kwaliteit.
Bij de telers is volgens de zegslieden uit industrie en handel tot dusverre al

evenmin een overtuigende solidariteit gebleken. Sommige geënquêteerden zijn
geneigd de initiatieven op dit gebied met een zekere welwillendheid af te
wachten.
Overigens moet erop worden gewezen dat in Frankrijk de teelt van de
conservengroenten wordt gecoördineerd door een orgaan (Union Nationale Interprofessionelle des Légumes de Conserve: UNILEC) waarin telers met de verwerkers over de contractvoorwaarden overleggen. De contracten hebben na de
goedkeuring door de Franse overheid rechtsgeldigheid. Tijdelijk - bij grote overschotten in 1983 van onder andere conservenerwten - heeft de overheid zelfs
contingenten per fabriek toegekend. De diepvriessector wordt overigens niet
door UNILEC gecontroleerd noch gecoördineerd.
Over het geheel genomen zijn de conservenfabrikanten en ook hun handelspartners voor enige coördinatie. Sommigen denken dat een dergelijk initiatief uit zou kunnen gaan van de landbouworganisaties. De fabrikanten van
diepvriesprodukten staan aanmerkelijk negatiever tegenover coördinatie in de

130

Tabel B5.6 Meningen van geraadpleegde bedrijven over de mogelijkheden tot coördinatie in de vollegrondsgroenteteelt
Aard van bedrijf
conserven

:
diepvries

Totaal
handel

Positief
- coördinatie gewenst

3

3

6

- mogelijkheden aanwezig

4

4

8

Negatief
- coördinatie ongewenst
- coördinatie onmogelijk

1
1

3

3
7

2

2

2
3

- overige opvattingen

sector en gaan ervan uit dat de belangen daarvoor te zeer tegengesteld zijn. Bij
enkele vertegenwoordigers van de handel wordt betwijfeld of een dergelijke
activiteit in Europees verband te realiseren is. Zij verwachten dat de concurren-

tie tussen de landen daarvoor te groot is.
Vooruitzichten
-

De positie van het onderzoekgebied
Binnen de aanvoer van de fabrieken en handelsbedrijven nemen de pro-

dukten uit het zuidelijk zand- en lössgebied een belangrijke plaats in. Van de
verwerkte oppervlakte peen, blad- en wortelgewassen is dit circa de helft; van
de peulvruchten bijna een derde en van de koolsoorten circa een zesde. Voor de
in het gebied gevestigde handelsbedrijven is het aandeel van de produkten uit
het gebied veel hoger. De peulvruchten en de bladgewassen komen voor circa

70% uit het gebied en de koolsoorten en de wortelgewassen vrijwel volledig.
Van de aangevoerde produkten wordt derhalve een aanzienlijk deel uit andere produktiegebieden - Flevoland, zuidwestelijk kleigebied, noordelijke provincies en het westen van Duitsland - verkregen.

Motieven om buiten het onderzoekgebied produkten te verwerven, houden verband met de gewenste spreiding van de teelt- en oogstrisico’s, met de

vervoerskosten, maar ook met kwaliteitsverschillen samenhangend met de
grondsoort, met de mogelijkheden tot beregening en met de mate van bemes-

Tabel B5.7 Motieven van geraadpleegde bedrijven voor teelt buiten het zuidelijk zanden lössgebied
Aard van bedrijf
conserven

Totaal
diepvries

handel

Spreiding van risico's

2

1

1

Spreiding levertijdstippen

3

1

1

5

Vervoerskosten
Kwaliteitsverschil
Te klein aanbod
Gunstiger prijs elders
Tevens afzetmarkt

1
1

3
3
2
1

4
8
2
2
1

4
1
1

4
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ting. Produkten van zandgronden hebben soms een iets andere kwaliteit, het
geen ook de mogelijkheden tot bewaren - in vergelijking tot die van de klei en
löss - beperkt. Verder zijn ook de teeltmogelijkheden laat in het seizoen van
belang. Peen kan bijvoorbeeld op zandgronden nog laat in het seizoen worden

gerooid en direct worden verwerkt.
Van toenemend belang lijkt de interesse voor de teelt in het land waar ook
wordt afgezet.
De genoemde redenen voor het telen buiten het gebied hebben veelal een
doorslaggevend karakter, zodat er weinig mogelijkheden zijn om de teelten
naar het onderzoekgebied te verplaatsen.

-

Kansen en bedreigingen

Het zuidelijk zand- en lössgebied biedt volgens de meeste geënquêteerden
goede mogelijkheden voor de teelt van vollegrondsgroenten. Een belangrijk

punt is de tuinbouwmentaliteit bij een aantal personen in het gebied. Verder is
ook de bewerkbaarheid en de beschikbaarheid van de grond een belangrijke

factor. Gunstig is de ligging van het gebied nabij de industrie en handel, waardoor er mogelijkheden zijn om de aanvoerkosten te drukken. Ook de versmarkt
kan er goede mogelijkheden bieden. Het kunnen benutten van de kansen is onder meer afhankelijk van de opleving van de sector en van de afzetmogelijkhe-

den op de Duitse markt.
Zorgelijk zijn de regelingen op het gebied van de gelegenheidsarbeid voor

zover die de aanvoer van produkten kunnen bemoeilijken. Beslissend is echter
het al dan niet kunnen blijven beregenen. Daarvan is afhankelijk of men de

noodzakelijke produktiviteit en de kwaliteit van de gewassen kan waarborgen.
Verder speelt ook de behoefte aan proceswater voor de industrie een rol. Naast

de eerder genoemde behoefte aan spreiding van het aanbod over verschillende
teeltgebieden is er voorts de neiging om steeds meer waarde toe te kennen aan
de herkomst van produkten uit bepaalde gebieden. Voor sommige produkten

geeft men ook aan kleiachtige gronden de voorkeur. Deze blijken ook over de
Tabel B5.8 Aantal door geraadpleegde bedrijven genoemde sterke en zwakke kanten
van het onderzoekgebied
Aard van bedrijf
conserven

Totaal
diepvries

handel

Sterk

-

kwaliteiten telers
infrastructuur
ligging bij markt
teeltmogelijkheden

3
4
2
2

1

2
2
1

6
9
3
2

3
4

Zwak

-

afhankelijkheid arbeid
grondstofprijs te hoog
Franse markt verzadigd
teeltbeperkingen

2

3
5
1
3

- afhankelijkheid beregening

2

2

4

8

- gewasbescherming/milieu

3

1

2

6
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1
1
1

oostelijke grens te liggen. In dat aangrenzende Duitse gebied is de bedrijfsoppervlakte een belangrijk pluspunt, terwijl de boer er vanouds meer is geïnteresseerd in de plantenteelt en uit dien hoofde meer belangstelling heeft voor de
teelt van industriegroenten. De teeltintensiteit is er voorts minder groot dan in
het Nederlandse zuidelijk zandgebied. Het is dan een afweging van de kosten in
verband met de grotere afstand. Van invloed is ook geweest dat men in het onderzoekgebied tot voor kort de beste gronden heeft bestemd voor de suikerbieten.
Voor de toekomstige positie van het onderzoekgebied is het milieubeleid
met betrekking tot het kunnen blijven gebruiken van gewasbeschermingsmidde-

len van groot belang. Industrieën vragen zich af hoe bijvoorbeeld de onkruidbestrijding in spinazie anders plaats kan gaan vinden.
Voor het lössgebied gelden naast positieve factoren als de kwaliteit van de
grond, vooral de nadelen, zoals de afstand tot de verwerkende industrie, het

ontbreken van beregeningsmogelijkheden en de heuvelachtige ligging die de
gelijke gewasontwikkeling bemoeilijkt.
-

De ontwikkeling in Oost-Europa

Een deel van de industriéle bedrijven en handelaren heeft al jaren contacten met telers en afnemers in de vroegere Bondsrepubliek. Een deel van de benodigde grondstoffen wordt door Westduitse telers op contract geteeld. Een
belangrijk produkt is onder andere de winterspinazie, maar ook wortelen, erwten en bonen worden op grote schaal uit aan Nederland grenzende gebieden

betrokken. De conserven- en vooral de diepvriesindustrie en ook de handelsbedrijven leveren produkten aan Duitse afnemers. Sinds de "Wende" in OostDuitsland is er een afzet richting oostelijker landen op gang gekomen. Sommige
bedrijven hebben daartoe al verkoopvoorzieningen getroffen.

In gesprekken is de vraag aan de orde gekomen of bij de voorziening van
de uiterst schaars geworden marktruimte ook de voormalige oostbloklanden
een rol kunnen spelen. Men heeft er veel grond, de arbeid is er zeer goedkoop

en het klimaat wijkt niet zo veel van onze omstandigheden af.
Bekend zijn al diverse pogingen om industriële activiteiten bij de groenteverwerking op gang te brengen. Er gaat een stroom van kennis oostwaarts. Ook
uitgangsmaterialen gaan er heen. De industrie gebruikt soms ook de daar aanwezige goedkope arbeid om produkten te laten bewerken (uienschillen).
De vertegenwoordigers van enkele conservenindustrieën verwachten dat
over enkele jaren ook produkten uit Oosteuropese landen op hun huidige afzetmarkten zullen worden gebracht. Na verloop van tijd zouden ook verse produk-

ten aangevoerd kunnen worden. Deze aanvoer vindt vermoedelijk eerst plaats
vanuit oostelijk Duitsland op de Westduitse markten en na verloop van tijd ook

uit andere landen. Het intensief blijven bewerken van de Duitse markt is daarom van belang.
Bij de diepvriesbedrijven verwacht men eveneens over een aantal jaren een
aanvoer van produkten uit Oost-Europa. De kwaliteit daarvan is echter zodanig
dat er weinig gevaar voor verdringing is te verwachten.
Van de zijde van de handelsbedrijven wordt evenmin een grote concurrentie uit de Oosteuropese landen verwacht. In beginsel zijn er mogelijkheden om
te beginnen met de teelten, maar men verwacht dat de inefficiëntie bij de levering van produkten van laagwaardige kwaliteit het verwerven van produkten
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onaantrekkelijk maakt. Alleen in geval er bepaalde teelten in Nederland bemoeilijkt worden, zal men soms moeten besluiten ook produkten uit Oost-Euro-

pa te gaan betrekken. Dit zou onder meer het geval zijn-als de groenteteelt
beperkt zou worden door een beperkende regeling van de beregening.
De concurrentie voor de groenten zal vooralsnog in een veel grotere mate

komen van zuidelijk gelegen landen als Griekenland, Turkije en Marokko.
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Bijlage 6. SCHETS VAN DE VERWERKING VAN
VOLLEGRONDSGROENTEN IN BELGIË
Samenvatting

In België wordt naast de produkten uit eigen land, Frankrijk en Duitsland
een belangrijk deel van de in Nederland geteelde groenten verwerkt. Vier verzendhandelaren en 21 verwerkende bedrijven nemen groenten af, die onder
meer op in totaal circa 6.000 ha in Nederland zijn geteeld. Hiervan zijn naast de
conservenerwten en -bonen, vooral de peen en schorseneren van belang. Verder
neemt men ook kleine hoeveelheden andere gewassen af zoals knolselderij. Ge-

zamenlijk verwerken de bedrijven circa 30.000 ha groenten, maar tevens allerhande soorten vruchten en ook aardappelen en uien. In de groenteverwerkende

bedrijven werken in totaal circa 3.000 personen waarvan circa drie vierde een
vaste betrekking heeft.

Sterke diepvriesproduktie
De acht conservenbedrijven bevinden zich vrijwel alle in de aan Nederland
grenzende provincies Limburg en Antwerpen; vijf hiervan werken zeer nauw sa-

men als een reeds lang bestaande groep. Een is verbonden met de Nederlandse
suikerindustrie. De diepvriesbedrijven (dertien) en de verzendhandelaren (vier)
bevinden zich op een enkele uitzondering na in West-Vlaanderen. De diepvriesactiviteiten zijn in de periode 1965-1988 opgestart door telers/handelaren. Het
betreft dan ook ondanks de sterke groei nog steeds bedrijven die geleid worden door de oprichters of hun nazaten. Kenmerkend is dat zij met een gevarieerd aanbod van produkten een continue verwerking bewerkstelligen. Diepvries
is dus veel minder dan vroeger het conserveren van de overschotproduktie voor
gebruik buiten het seizoen.
Behoefte aan zekerheid en kwaliteit
De groenten voor de verwerking worden veelal door middel van contracten met telers verworven; soms door tussenkomst van een verzendhandel als het

een specifiek produkt betreft. De bepalingen in de teeltcontracten komen overeen met die in Nederland. Het aantal telers per fabriek is bij een gemiddelde
verwerking van circa 1.800 ha groenten erg groot. Men heeft dus ook veel directe contacten met Nederlandse telers en handelaren. Op deze wijze wil men

de leverantie veilig stellen tegen minimale kosten, terwijl de versheid en kwaliteit beter bewaakt kunnen worden. De veilingen spelen hierbij nog nauwelijks
een rol in tegenstelling tot tientallen jaren geleden, toen de veilingen en commissionairs bemiddelden. Vanwege de op te starten teeltregistratie heeft men
thans nog minder behoefte aan bemiddelaars. Coördinatie-overleg tussen de
verschillende partijen in de sector, om overvoering van de markten tegen te
gaan, vindt men veelal moeilijk. Sommigen beschouwen dit als ongewenst waarbij zij wijzen op de ervaringen in Frankrijk.
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Positie van het Zuidoostelijk gebied
De Belgische bedrijven bevinden zich in een uitstekende positie om grond-

stoffen te betrekken uit de diverse gebieden en de vervaardigde produkten
weer te exporteren naar de omliggende landen. De verwerkers hebben een uit-

gesproken positief oordeel over de produktiemogelijkheden van het zuidoostelijk zandgebied. De grond en produktie-omstandigheden zijn er geschikt om
een goed produkt te leveren. Ook de mentaliteit van de telers zorgt voor goede
produkten. Voorwaarden hierbij zijn wel de mogelijkheden om te beregenen,
het toepassen van voldoende vruchtwisseling en de bereidheid om tot teeltregistratie over te gaan. Daarbij is ook de oplossing van enkele knelpunten gewenst zoals de harmonisatie van de gewasbescherming in EG-verband, een regeling voor de afvalproblematiek, de BTW voor grensbedrijven. Men verwacht uiteenlopende gevolgen van de veranderingen in Oost-Europa. Naast de afzet van
kwaliteitsprodukten, verwacht men vooral dat grote hoeveelheden tegen lage
prijzen op de markt worden gebracht. In verband met GATT-akkoorden spreekt
men de vrees uit voor een ruimhartiger invoer hiervan in de EG-landen.
Inleiding
In het zuidelijk zand- en lössgebied verwerven Belgische bedrijven op grote
schaal groenten ten behoeve van de verwerking. Het gaat daarbij deels om bedrijven die gevestigd zijn op betrekkelijk korte afstand van de Nederlandse
grens en van oudsher gewassen op contract in de omgeving laten telen.

Daarnaast worden er ook gewassen geteeld voor de in West-Vlaanderen
gevestigde bedrijven die zich in hoofdzaak op de diepvriesproduktie hebben
toegelegd. Over de omvang van de teelten van de Belgische bedrijven en de

plaats binnen hun produktie waren geen gegevens voorhanden.
In aansluiting op de bedrijfsbezoeken aan de Nederlandse verwerkende bedrijven zijn daarom contacten gelegd met de Belgische bedrijven om na te gaan
welke positie de produkten van Nederlandse herkomst bij deze bedrijven innemen. Gebruik is daartoe gemaakt van een inventarisatie van de tuinbouwconsu-

lent te Roeselare. Begin 1993 waren er in België ruim twintig bedrijven of on-

dernemingen die verse groenten verwerkten. Verder waren er vier grote ver-

zendhandelaren.
Met achttien verantwoordelijken voor het produktiegebeuren in genoemde
bedrijven zijn gesprekken gevoerd waarbij ook is geïnformeerd naar de ervaringen en naar de verdere mogelijkheden voor de afzet van de vollegronds-

groenten. Voorafgaand aan het bezoek hadden de bedrijven reeds een lijst met
gespreksthema's ontvangen.
In dit verslag wordt eerst een korte schets gegeven van de in België gevestigde groenteverwerkende industrie en wordt vervolgens ingegaan op de pro-

duktie, de grondstoffenvoorziening, de opvattingen van geënquêteerden over
diverse mogelijkheden om groenten te verwerven en op de vooruitzichten voor
de groentesector.
Voor de beschrijving is geput uit de reeds uitgevoerde studies en uit indrukken en gegevens die zijn verkregen bij de bedrijfsbezoeken.
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De organisatie van de groenteverwerking
7

De oppervlakte groenten

De omvang van de vollegrondsgroenteteelt beloopt in België al jaren tussen 20.000 en de 30.000 ha. Omstreeks de helft van deze oppervlakte wordt
door de industrie verwerkt. De doperwten zijn qua oppervlakte veruit het belangrijkste gewas voor de industrie en daarnaast teelt men veel stamslabonen,
wortelen, spinazie en diverse kleinere gewassen.
In vergelijking met het areaal groenten in het onderzoekgebied (inclusief

doperwten in 1992 ruim 21.000 ha) is het Belgische dus iets groter en is eveneens de helft van de oppervlakte bestemd voor verwerking. Men teelt in het
Nederlandse zuidelijk zand- en lössgebied veel minder erwten en veel meer

peen en schorseneren dan in België.
-

Het aantal verwerkende bedrijven
De Belgische conservenbedrijven behoren deels tot internationale groepen

of vormen een onderdeel van meerdere activiteiten omvattende familie-ondernemingen.

Het aantal groenten- en ook fruitverwerkende bedrijven en hun positie
verandert regelmatig door fusies en overnemingen. Ook door de oprichting van

nieuwe en desluiting van reeds lang gevestigde bedrijven treden er verschuivingen op. In vergelijking met de situatie in 1984 (Pronk, 1986) is het aantal conservenbedrijven met drie verminderd. Van de diepvriesbedrijven zijn er eveneens
drie gestopt, maar er kwamen vier nieuwe bedrijven bij.
Deze veranderingen in de verwerkingssituatie sluiten aan op een veranderingsproces dat zich reeds tientallen jaren voortzet. Evenals in Nederland worden reeds jaren werkzame bedrijven gesloten of ze gaan over op een ander

type produkt. Een uiting hiervan is de recente sluiting van de moderne bedrijfsvestiging te Mechelen.
Voorts zijn de activiteiten van een bepaalde groep sinds 1992 geconcen-

treerd in het nieuwe bedrijfscomplex te Bree, terwijl andere vestigingen werden
gesloten.
In de diepvriessector zijn de activiteiten gestart in het midden van de zestiger jaren. Van de sindsdien opgerichte bedrijven zijn er een aantal weer beéindigd of overgenomen.
Naast de overnemingen door bestaande diepvriesbedrijven werden er in
1988 twee geheel nieuwe produktiebedrijven opgestart. Soms worden diepvriesbedrijven gestart met het invriezen van produkten voor andere ondernemingen.

Ten behoeve van onder meer de lokale verwerkingsbedrijven zijn er vier
grote handelsbedrijven actief. Deze verzendhandelaren vervullen functiesals leverancier van voornamelijk op contract geteelde produkten. Veelal leveren zij
de produkten gesorteerd en soms bewerkt aan de fabrieken.
-

Organisatievorm
Van de acht conservenbedrijven behoren er vijf tot eenzelfde groep. Een is

geheel onafhankelijk, de andere twee zijn verbonden aan andere ondernemingen. Van genoemde groep maken ook twee grotere bedrijven deel uit die al

ruim honderd jaar geleden gesticht zijn. De toelevering van de grondstoffen
voor de groep vindt deels centraal plaats. De bedrijven hebben voorts hun eigen
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identiteit met eigen merken of leveren onder de merknaam van hun opdracht-

gevers.
Een van de conservenbedrijven is verbonden aan een van oorsprong Frans

moederbedrijf. Naast conserven in glas of blik worden er in dit reeds tientallen
jaren bestaande bedrijf ook diepvriesprodukten bereid.
Bij de hergroepering van de activiteiten van de conservenverwerking is een
nieuw bedrijf gesticht waarin ook de eerdere Noordlimburgse coöperatieve conservenindustrie (Noliko) een plaats heeft. In dit nieuwe bedrijf zijn de contract-

telers en de vaste medewerkers aandeelhouder. Een deel van het aandelenpakket is in handen van de Nederlandse coöperatieve suikerindustrie.

In de diepvriessector werken bijna uitsluitend particuliere bedrijven die
vrijwel alle zijn ontstaan uit de handel of uit de teelt van industriegroenten op

contract. In de periode 1965-1988 hebben de verwerkingsactiviteiten hun aanvang genomen. De ligging van de bedrijven rond Roeselare in een gebied met
een omvangrijke teelt van vollegrondsgroenten duidt nog op de nauwe binding
met de veiling en de daarmee verband houdende handelsactiviteiten. De meeste
bedrijven hebben door hun ontstaanswijze als onderdeel van een land- of tuinbouwbedrijf een vestigingsplaats in het agrarisch buitengebied.
In tegenstelling tot de conservenindustrie gaat het bij de diepvriesbedrijven

om familiebedrijven onder leiding van de oprichter of zijn kinderen. Een deel
van de diepvriesbedrijven wordt beheerd door personen die onderling nauwe
familiebanden hebben. Er is voorts een nauwe binding tussen de teelt van de
produkten en de verwerking in de bedrijven.

-

Personeel
De bezochte achttien bedrijven (van drie zijn geen gegevens verkregen)

sterk verschillen in omvang van de produktie en daarmee ook in de arbeidsbezetting.
Op drie van de bezochte bedrijven zijn het gehele jaar door meer dan 200
personen werkzaam. Een dergelijke bezetting wordt door eveneens drie bedrijven bereikt in het hoogseizoen. Op acht van de overige bedrijven ligt de vaste
bezetting op 100-200 personen. Op vijf bedrijven zijn het jaarrond 50 tot 100
personen werkzaam.
Bij de handelsbedrijven die hierover informatie gaven, zijn gedurende het
seizoen circa veertig personen werkzaam; hiervan is circa de helft in vaste
dienst.
Alles bij elkaar gaat het op de onderzochte bedrijven om een bezetting
van ruim 2.200 personen met een vaste arbeidsplaats. In het seizoen is het
aantal medewerkers ruim 700 hoger.

Opmerkelijk is het verschil in personeelsbezetting tussen de conservenbedrijven en diepvriesfabrieken. In tegenstelling tot de diepvriesbedrijven die vrijwel al hun medewerkers het gehele jaar door in dienst hebben, is de personeelsbezetting van de conservenbedrijven in het hoogseizoen het dubbele van
hun vaste bezetting.
Het aantrekken van personeelsleden voor de groenteverwerking stuit in
het algemeen niet op problemen. Daarbij kan worden opgemerkt dat de bedrijven veelal zijn gevestigd in plattelandszones met een kleinschalige agrarische
bedrijfsstructuur. In de omgeving zijn veelal personen woonachtig die met de
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werkzaamheden in de groentesector vertrouwd zijn. Wel heeft men soms een

tekort aan vakbekwame medewerkers.
Veelal wordt het seizoen in mei, na een rustige periode in de maand april,
opgestart met de verwerking van voorjaarsgroenten zoals spinazie. Daarna vol-

gen onder meer de doperwten, de zomergroenten, de wortelen en bonen. Najaarsprodukten zoals prei, schorseneren, knolselderij, uien en ook aardappelen
vullen een jaarrondprogramma. Een deel van de produkten dient in de winter
te worden geoogst en verwerkt, terwijl ook op voorraad gelegde produkten in
de wintermaanden kunnen worden aangetrokken. Opslagvoorzieningen zijn
derhalve van belang voor produkten die in minder gunstige oogstperioden
moeten worden aangevoerd.
Ten aanzien van de arbeidsorganisatie en -voorziening in de groenteverwerking dient voorts te worden opgemerkt dat het gebruikelijk is om indien

nodig ten behoeve van de verwerking op maandag, reeds de voorafgaande dagen oogst- en transportwerkzaamheden te verrichten. Het arbeidsritme is daardoor in de werkweek wat verschoven. Ook binnen het jaar tracht men de werk-

zaamheden te spreiden en verlof en vakantie te verlenen in de minst drukke periode.
Produktie-omvang en -samenstelling
-

Verwerkte produkten
De verwerking door de achttien onderzochte bedrijven omvat een breed
scala van produkten. Naast de peulvruchten, spinazie, koolsoorten, zijn de wortelen en de schorseneren van groot belang in het produktenpakket. Verder ver-

werkt men ook knolselderij, diverse soorten uien, augurken, diverse kleinere
groentesoorten en kleine aardappelen. Sommige conservenfabrieken zijn meer
gespecialiseerd in de verwerking van fruit. De groenteverwerking heeft er maar
een beperkte omvang.
Opmerkelijk is de geringe omvang van de verwerking van tuinbonen. Bij de
diepvriesbedrijven is men overwegend overgegaan op tuin- of kreukerwten en
worden alleen voor de vroege levering doperwten verwerkt.
Globaal benaderd, omvat de oppervlakte waarvan de produkten worden
verwerkt circa 33.000 ha. Hierbij is een omrekening toegepast van de aangegeven kilogram-hoeveelheden.
De oppervlakte per produkt is weergegeven in tabel 3.1. Daarbij is ervan

uitgegaan dat de oppervlakte van de handelsbedrijven niet tevens is opgenomen in die van de fabrieken. De gemiddeld verwerkte oppervlakte is vermeld
voor de bedrijven waarvan dit kengetal uit de verstrekte gegevens kon worden

bepaald. Van enkele kleinere bedrijven is dit gegeven niet bekend. Gemiddeld
verwerken de bedrijven jaarlijks de produktie van circa 1.800 ha.
Tussen de bedrijven doen zich grote verschillen voor in omvang en samenstelling van de produktie. Enkelen verwerken een oppervlakte die dubbel zo
groot is als het gemiddelde. Dit hangt ook samen met de verhoudingen waarin
produkten worden verwerkt ofwel de mate van specialisatie. Als regel geven de
wortelgewassen een veel hogere opbrengst dan bijvoorbeeld de peulvruchten.
Opmerkelijk is dan ook dat gemiddeld per bedrijf een grote hoeveelheid wortelgewassen wordt verwerkt.
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Tabel B6.1

De oppervlakte van de verwerkte groenten door in België gevestigde bedrijven in 1993

Gewassen

Erwten
Stamslabonen

Tuinbonen

Aantal ha

Aantal verwer-

Gemiddeld

kende bedrijven

verwerkt

11.000

13

850 ha

8.000

17

475

180

2

90

Spinazie
Prei
Bewaarkool
Boerenkool
Bloemkool

2.500
1.000
50
400
2.100

12
10
6
5
7

200
100
8
80
300

Spruitkool

1.650

9

180

Winterwortelen
Waspeen

470
2.900

9
16

50
180

Parijse wortelen

430

z

60

2.230

15

170

Knolselderij
Bleekselderij

340
130

9
2

40
65

Overige

200
18

1.800

Schorseneren

Totaal

-

33.580

De produktie-ontwikkeling

De opperviakte peulvruchten voor de Belgische conservenfabrieken wasin
1993 evenals in Nederland aanzienlijk kleiner dan in 1992. Deze oppervlakte is

gemiddeld met 15% verminderd. Een belangrijke oorzaak van de vermindering
van de oppervlakte erwten en bonen is voorts de in gang gezette reorganisatie
bij de grootste Frans-Belgische conservengroep. Een van de produktiebedrijven

is daarbij in 1993 gesloten. Een andere vestiging is tijdelijk stilgelegd, terwijl
binnen de groep van de noordelijk gesitueerde bedrijven een verschuiving van
de produktiehoeveelheden wordt doorgevoerd. Daarmee is ook een vermindering van de beteelde oppervlakte spinazie, tuinbonen, bloemkool en wortelen
opgetreden. Verder zullen er in 1993 vermoedelijk minder augurken en zilverui-

en door de conservenfabrieken worden verwerkt.
Bij de handelsbedrijven was de verwachting dat er minder waspeen, schorseneren, bloemkool en stamslabonen kunnen worden afgezet. Bij de diepvriesbedrijven is de vermindering beperkt gebleven tot de tuinbonen, spruiten en
bleekselderij.
De ontwikkeling van de oppervlakte van de diepvriesbedrijven wordt sterk

bepaald door de start van nieuwe vestigingen die een voortdurende uitbreiding
te zien hebben gegeven. De verwerking van produkten als prei, wortelen, schorseneren en bonen zal echter door enkele bedrijven in 1993 nog worden uitgebreid. Anderen houden ongeveer dezelfde hoeveelheden aan als in 1992. Bij
twee conservenbedrijven zit er enige groei bij de verwerking van wortelen,

schorseneren en prei.
De groenteverwerkende bedrijven maken ruim voor het teeltseizoen op basis van de verwachte vraag bij de afnemers een raming van de benodigde produktie. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorraden uit het lopende sei-
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zoen. De recente uitbreiding van de teeltoppervlakte en een gunstige opbrengst
zoals in 1992 hadden een te omvangrijke produktie tot gevolg. De verwerkers
hebben daarop besloten om voor het jaar 1993 minder te gaan produceren. Anders zouden zij het risico lopen dat bij een goede oogst en een terugblijvende
vraag de voorraden te omvangrijk zouden worden. Naast de prijsrisico’s spelen
ook de technisch verantwoorde bewaarperioden een rol bij de afwegingen.
De veranderingen van de produktiehoeveelheden houden niet alleen verband met de marktsituatie, maar tevens met de capaciteit van de beschikbare
waterzuiveringsinstallaties. Vooral de verwerkingscapaciteit van schorseneren

wordt door de waterzuiveringsmogelijkheden beperkt.
De inmiddels wettelijk vereiste voorzieningen ten behoeve van de bescherming van het leefmilieu spelen er in toenemende mate een rol en hebben
geleid tot omvangrijke investeringen. In dit verband is ook de ligging van de

bedrijven van belang. Sommige oudere bedrijven liggen bijvoorbeeld in of nabij
de bebouwde kom. De nieuwere bedrijven liggen daarentegen op de bedrijventerreinen of in het buitengebied.
-

Nieuwe produkten
De recente ervaringen met de grote uitbreiding en de pogingen om nieu-

we produkten te introduceren, stemmen de meeste producenten terughoudend
om alsnog nieuwe zaken op te pakken. Enkele bedrijven voorzien een produktie-uitbreiding bij de gangbare produkten of gaan hun assortiment met andere

produkten verbreden.
Sommigen hebben reeds geprobeerd om in de omgeving geteelde suikermais en broccoli te gaan verwerken. Echter, de veelal kleine hoeveelheden van

deze produktie, de ongunstiger klimatologische omstandigheden dan in zuidelijker streken, en de voor suikermais teelttechnische voorwaarde om de noodzakelijke afstand tot snijmais in acht te nemen in verband met bestuiving, hebben

hen doen besluiten hiermee niet verder te gaan. Bovendien zijn er mogelijkheden om dit type produkt bewerkt uit andere landen te verwerven tegen concur-

rerendeprijzen.
Enkele bedrijven zijn daarom overgegaan op de verwerking van onder an-

dere suikermais, broccoli en fijne bonen uit zuidelijker gelegen produktiegebieden.
De behoefte aan nieuwe produkten heeft meestal maar betrekking op klei-

ne hoeveelheden. Voor een deel zijn dit produkten die thans in kassen worden
gekweekt. Vanuit bewerkingsoogpuntis het vooral van belang om produkten te

leveren die in de wintermaanden kunnen worden verwerkt.
-

Afzet
Het merendeel van de bedrijven heeft een eigen merk waaronder de produkten naar de afnemers gaan. Sommige fabrikanten leveren uitsluitend in de
merkverpakking van de afnemers. Om hun assortiment te verbreden verhande-

len sommigen ook van andere bedrijven verkregen grondstoffen of bewerkte
produkten die vervolgens in de eigen verpakking worden aangeboden.
Aan de introductie van hun assortiment bij diverse soorten gebruikers
wordt veel aandacht besteed; onder andere worden daartoe folders en assortimentslijsten vervaardigd.
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De verwerkte produkten worden voor een zeer belangrijk deel geëxpor-

teerd naar omliggende landen. Voor de meeste diepvriesbedrijven is het exportaandeel zelfs 90-95%. Voor conservenfabrieken is het geëxporteerde deel van
de produktie weliswaar geringer maar beloopt bij sommigen toch circa 80%.
Naast de Duitse markt zijn ook andere omliggende landen belangrijke afzetge-

bieden.
De verwerkte produkten van de diepvriesbedrijven worden in diverse verpakkingsvormen aangeboden. Naast de verpakkingsvormen voor de grootver-

bruikers levert men de kant en klare produkten in kleinverpakking aan de winkelketens en aan de verschillende soorten diepvriesverkopers.
Ook mengsels van diverse produkten worden bereid. Daarbij is de nadruk
steeds meer komen liggen op het gebruiksgemak dat de kant en klare diepvriesprodukten hebben in vergelijking met de verse produkten.
De produkten van de handelsbedrijven worden deels ook geëxporteerd
naar buitenslands gevestigde verpakkings- of verwerkingsbedrijven. De dynamiek van deze bedrijven blijkt ook uit het systematisch gaan verkennen van de

afzetmogelijkheden in de Westeuropese markt. Niet alleen de vraag naar de
produkten maar ook de produktvormen en leveringsvoorwaarden worden daartoe bezien.

De grondstoffenvoorziening
=

Contracten
Vrijwel alle bedrijven hebben de verwerving van de benodigde groenten

via contractuele leveringen door telers veiliggesteld. Van sommige produkten
wordt bijgekocht via de handel en ook op de veilingen. Ook vindt er levering
van bewerkte produkten vanuit andere landen en van andere bedrijven plaats.

In de contracten is veelal bepaald dat voor gewassen waarvan de oogst op
een nauwkeurig bepaald tijdstip moet plaatsvinden en waarop derhalve ook de
fabrieksmatige verwerking aan moet sluiten, de contractgevers de zaai- en
oogstdatum bepalen. Ook de keuze van de variéteiten vindt door de contractaanbiedersplaats.
De werkzaamheden aan dit type gewassen worden voor het overgrote deel
uitgevoerd door eigen machines van de contractaanbieders, of door in hun opdracht werkzame loonwerkbedrijven. Als regel gelden voor deze gewassen hec-

tare-contracten. De teler blijft daarbij volledig verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het produkt waarvoor hij overeenkomstig de contractvoorwaarden
een vergoeding per kilogram ontvangt.
Voor de gewassen die overwegend door de telers worden verzorgd en geoogst zijn veelal kilogram-contracten overeengekomen. Dit laat de mogelijkheid
toe dat de telers hun produktie aan meerdere contractaanbieders kunnen leve-

ren of zelf kunnen veilen.
In het algemeen geeft men er de voorkeur aan dat telers hun gehele produktie van een bepaald gewas aan eenzelfde afnemer leveren. Voor sommige
produkten, zoals schorseneren is dit soms nadrukkelijk vastgelegd vanwege de
vruchtwisselingseisen.
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Telers
Het aantal telers dat op contract aan de fabrieken levert, verschilt sterk van

fabriek tot fabriek en is zowel afhankelijk van de specialisatie van het verwerkingsbedrijf als van de bedrijven van de telers. Een belangrijk deel van de fabrieken heeft contracten afgesloten met meer dan 500 telers. Bij enkelen gaat
het zelfs om 1.000 telers die op contract leveren.
Het grote aantal leveranciers en de vrijheid om produkten aan meerdere
afnemers te leveren, houden nog verband met de situatie dat de fabrieken hun
vraag niet in de omgeving konden onderbrengen, omdat de telers andere mogelijkheden hadden voor het gebruik van hun grond. De contractaanbieders wa-

ren toen noodzakelijkerwijs minder kieskeurig.
De huidige situatie met een ruime aanbodssituatie in de groentesector
biedt de mogelijkheid om meer eisen te gaan stellen aan de leveranciers. In het
algemeen streeft men naar een ruimtelijke concentratie van de contractoppervlakte. Voor sommige intensieve groentegewassen is ook de nabije ligging ten
opzichte van de fabriek bepalend. Voor andere gewassen is de bereikbaarheid
met de machines van belang. Om die reden worden bijvoorbeeld de teeltmogelijkheden in Zuid-Limburg als ongunstig beschouwd.
Voor de hectare-contracten gelden als regel minimumoppervlakten. Voor
de doperwten, waarvoor men veelal gebieden met grote bedrijven en dito percelen zoekt, geldt zelfs een minimumperceelsoppervlakte van dooreengenomen

vier hectare. In Wallonië geeft men de voorkeur aan tien hectare en in NoordLimburg is ten minste twee hectare vereist.
Door het huidige overaanbod selecteert men thans de telers die met redelijk succes een kwalitatief goed produkt kunnen leveren. De opgedane ervaring
met de teler en de mogelijkheid om rekeninghoudend met de vruchtwisselingseisen een langdurige relatie op te bouwen spelen eveneens een rol bij de telers-

keuze. Dit leidt op zichzelf al tot een minimumbedrijfsoppervlakte.
Voor veel contracten geldt de eis dat er een mogelijkheid moet zijn om te
beregenen. De toepassing van de beregening wordt echter overgelaten aan de
teler. Voor wortelgewassen eist men dat de gebruikte percelen vrij zijn van
(veld)stenen en dat er geen huishoudelijk afval bij de bemesting is gebruikt.

In het algemeen dienen de telers zich te houden aan de regelgeving over
het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen en de voorgeschreven veiligheidsperioden strikt na te leven.

In het kader van de kwaliteitsbewaking van de eindprodukten wordt in
toenemende mate de voorwaarde gesteld dat telers een registratieverplichting
dienen te gaan uitvoeren. Diverse contractaanbieders eisen reeds een analyse
van de grond waarop wordt geteeld en een registratie van de bewerkingen op
perceelsniveau.
-

Ontwikkeling van levering van groenten
Voor de meeste conservenbedrijven is de ontwikkeling gegaan van aankoop via commissionairs of verzendhandelaren in de richting van de eigen teelt
op contract bij de boeren. De introductie van de oogstmachines heeft hierbij
een belangrijke rol gespeeld. Voor slechts een deel van de produkten is de levering via de handel van belang gebleven. Een klein aantal verwerkers heeft overwegend grondstoffen die via de handel worden verkregen. Dit is onder meer
het geval als produkten van grote afstand en vanuit verschillende gebieden
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moeten worden aangevoerd. Verder is ook de voorbewerking van de produkten

van belang in verband met de beperking van de afval. Vooral bij de wortelgewassen ontstaat een afvalprobleem indien onbewerkte produkten worden aangevoerd. De afvallen kunnen minder gemakkelijk dan tot voor kort aan de veevoersector worden geleverd, terwijl het storten van de afval hoge kosten met
zich meebrengt. Een probleem is dat vanuit de fabriek minder gemakkelijk afvallen kunnen worden teruggetransporteerd naar de telers. Deze willen slechts
hun eigen afval terugontvangen en bovendien stuit het terugbrengen van de
afval over de grens op bezwaren in het ontvangende land.
Het overgrote deel van de groenteproduktie wordt verkregen van bedrij-

ven die gevestigd zijn op afstanden die afhankelijk van de aard van de produkten kunnen verschillen. Voor de meer akkerbouwmatig geteelde produkten als
stamslabonen en doperwten, wortelen en schorseneren gelden grotere afstan-

den dan voor de arbeidsintensieve gewassen. Eerstgenoemde produkten worden
evengoed uit naburige landen gehaald; naast Nederland, ook Frankrijk en Duitsland voor onder meer de oostelijk gelegen conservenfabriek. Gebruikelijk is dat
de telers van arbeidsintensief geteelde groenten voor de diepvries dagelijks hun

geoogste produkten aan de fabriek afleveren. Deze telers brengen reeds bewerkte produkten, zoals geroosde bloemkool, in grote kisten naar de fabriek.
De telers wonen dan ook merendeels binnen een straal van 25 km van de fa-

briek.
De ligging van de diepvriesbedrijven in West-Vlaanderen stelt hen in staat
om uit verschillende gebieden grondstoffen te verwerken. Naast de produkten
uit de eigen streek kunnen zij ook gebruik maken van produkten uit de iets
verder gelegen poldergebieden in de kuststrook, uit Wallonië en voorts van
produkten uit Noordfranse en Nederlandse teeltgebieden.
-

Contacten met de telers

De meeste verwerkende bedrijven onderhouden directe contacten met hun
telers. Eigen medewerkers bemiddelen bij het sluiten van de contracten en vol-

gen de ontwikkeling van de gewassen te velde. Het aantal personen dat met de
begeleiding van de contracten is belast, verschilt met de omvang en met de in-

tensiteit van het begeleidingsprogramma. Meestal heeft men enkele begeleiders
en sommige bedrijven hebben een staf van acht personen. De bedrijven zien dit

als een belangrijke zaak in verband met de voortdurende verbetering van de
produktkwaliteit. Zij geven aan dat zij als het ware de telers moeten opvoeden
tot een andere mentaliteit.
Voor zover nodig geeft men voorlichting aan de telers en worden instructies gegeven per circulaire. Voor de voorlichtingstaak wordt voorts een beroep

gedaan op de medewerkers van de gewasbeschermingsfirma’s en op de medewerkers van het provinciaal onderzoekscentrum te Beitum nabij Roeselare.
De conservenindustrieën hebben in Nederland eigen telersgroeperingen
met een vertegenwoordiging in de vorm van een vertrouwenscommissie om
over de voorwaarden van de contractteelt te overleggen.
In de diepvriessector en bij de handelsbedrijven heeft men geen speciale

telersorganisaties. Men vindt er dat de belangen van de telers in voldoende
mate worden behartigd en wenst veelal niet mee te werken aan het op gang
brengenvan dergelijke machtsblokken.

144

De ervaringen met het overleg in het Zuidnederlandse gebied in het voorjaar 1993 hebben enkele bedrijven nog minder welwillend gemaakt ten opzichte van de telersorganisatie. De handelsbedrijven vermoeden dat dergelijke groepen te sterk gaan optreden als machtsblok. Een verzoek om hieraan een actieve
medewerking te verlenen vindt een aantal van de geraadpleegde personen een
stap in de verkeerde richting. De telers zouden daar zelf geen behoefte aan
hebben en al evenmin tekenen van onvrede tonen over de huidige gang van zaken.

De andere leveringsmogelijkheden
-

Bemiddelingsorganisaties

Reeds is vermeld dat de meeste bedrijven de levering van hun grondstoffen
zo mogelijk via contracten met telers zijn gaan regelen. Voor de meeste produk-

ten heeft de handel in normale omstandigheden geen functie meer. Eerder
werd wel veel gebruik gemaakt van commissionairs en verzendhandelaren.
Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat met name de diepvriesbe-

drijven om diverse redenen een voorkeur hebben voor de produkten die rechtstreeks bij de telers in de omgeving worden gekocht. Vanwege onder meer de
kosten die daaraan zijn verbonden maken zij zo weinig mogelijk gebruik van
tussenpersonen. Er wordt een margestrijd uitgevochten. Alleen degenen die er-

varing hebben met de verwerving van produkten uit onder andere Nederland
vinden dat de handelsbedrijven een nuttige functie vervullen. Volgens deze
diepvriesbedrijven en bijna al hun collega’s in de conservenindustrie zijn de han-

delsbedrijven van belang voor produkten die onder meer op grote afstand van
de fabriek worden geteeld. Deze bemiddeling is belangrijk bij de begeleiding
van de teelt en bij de oogst. De verwerker kan dan op afroep door hem ge-

vraagde produkten verkrijgen. Dit biedt voordelen ten opzichte van de uitvoering in volledig eigen beheer. De kosten zouden lager zijn en ook de risico’s van
overschotten of tekorten in bepaalde perioden zouden worden opgevangen.
Een voordeel is eveneens dat de produkten voorbewerkt kunnen worden geleverd, zodat men minder afvalproblemen heeft. Ten behoeve van de conservenindustrie is vooral de regulerende functie van handelsbedrijven in geval van
produktie-overschotten en -tekorten van belang. De fabrieken behoeven dan

zelf niet de marktpartijen te gaan benaderen, maar laten het contact met collega’s of soms concurrenten over aan gespecialiseerde bedrijven.
De positie van de handelsbedrijven komt in een ander licht als er van de
zijde van de verwerkers meer aandacht zal worden gegeven aan de herkomst
van de produkten in het kader van de Integrale ketenbewaking (IKB). Meerdere
bedrijven geven thans al te kennen dat produkten zonder "fiches", hoe goed en
hoe mooi dan ook, niet meer worden gewenst.
-

Deveiling als leverancier?
Voor vrijwel alle bedrijven vindt de aankoop op de veilingen alleen plaats
als er een tekort is of als de aangeboden produkten uitzonderlijk goedkoop
zijn. Een aantal jaren geleden was het gebruikelijk dat het overaanbod op de
veiling bestemd kon worden voor de verwerking in de industrie. De veilingorganisaties bemiddelden eerder wel bij het afsluiten en de uitvoering van teeltcontracten.
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Volgens de Belgische zegslieden is de huidige veilingorganisatie evenwel in

ontwikkeling achtergebleven bij de produktie-explosie in de vollegrondsgroentesector. De veilingen richten zich voornamelijk op de verhandeling van de

groenten in verse vorm voor de detailhandelssector.
Naast deze weergave van de ontwikkelingen constateert men dat in de
praktijk de produkten op de veiling veelal te duur zijn om te kunnen verwerken. Verder heeft men te veel onzekerheid over de levertijd. Veelal voldoen de
produkten niet aan de voorwaarden die de industriële verwerking stelt. De veilingen bieden voorts veelal te weinig faciliteiten aan de afnemers en leggen te
hoge kosten op voor de diensten die men verplicht is af te nemen.
Voor de veranderingen in de veilingorganisatie is het nodig dat men er
gaat aanvoelen wat de consument wenst. Verder is het nodig dat men de organisatie meer opengooit en minder omslachtig gaat opereren. De huidige werkwijze zou volgens enkelen zijn ingegeven door de machtspositie die de inmiddels “rijke” veilingorganisaties hebben verworven.
-

Coördinatie in de groentesector: gemengde gevoelens
Aan de gesprekspartners is gevraagd in hoeverre zij behoefte hebben aan

coördinatie van de gehele groentesector en welke mogelijkheden zij daartoe
zien. Om ontwrichtingen tegen te gaan zouden de organisaties van telers, handelaren en verwerkers moeten proberen afspraken te maken over de hoeveelheden die jaarlijks geteeld zouden moeten worden. Overvoering van de markt zou
daarmee mogelijk te voorkomen zijn. Voor de teelt van vollegrondsgroenten,
uitgezonderd diepvries, is in Frankrijk reeds enige tijd een coördinatie-orgaan
werkzaam (UNILEC).
De noodzaak om tot afspraken te komen wordt door sommige verwerkers

gedeeld, door anderen niet direct verworpen. Het tegengaan van een te grote
produktie spreekt aan, maar de manier waarop dit doel bereikt moet worden
verschilt. De telers zouden volgens diverse verwerkers moeten accepteren dat er
op bepaalde momenten minder geteeld moet worden om de afzet niet in gevaar te brengen.
Een aantal verwerkers zegt zeker geen behoefte te hebben aan een groot
en duur apparaat dat de dienst zou komen uitmaken. Zij wijzen daarbij op de
ongunstige ervaringen met de genoemde Franse organisatie. Op dit moment
werkt het produktiebeheersingssysteem er evenmin. Men komt er de afspraken
niet goed na. Bovendien heeft de instelling van dit orgaan geleid tot te hoge
prijzen waardoor marktverlies is opgetreden. Het gevaar van speculatie in de
groentesector zou voorts bij een stelsel van vrije prijsvorming beperkt zijn: de
markt straft de speculatie snel en afdoende af. Anderzijds bemoeilijkt de speculatieve neiging van een aantal marktpartners de uitvoering van de marktregulering indien tot een garantiefonds zou worden besloten.
De uitvoering van de coördinatie ondervindt eveneens moeilijkheden als
gevolg van verschil in positie van de partijen. Men wijst daarbij op het verschil
in opvattingen over een aanvaardbare grondstoffenprijs bij verschillende categorieën verwerkers. De uiteindelijke bestemming van de produkten en de positie van de verwerkers in de markt spelen bij het bepalen van de hoogte van de
prijs een belangrijke rol. Men vermeldt daarbij dat in de huidige omstandigheden de verwerkers onderling al grote moeite hebben om tot afspraken te ko-

men.
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De vooruitzichten

-

De positie van het zuidelijk zand- en lössgebied
Uit de verkregen informatie komt naar voren dat een aanzienlijk deel van
de produkten van het onderzoekgebied via Belgische bedrijven tot waarde worden gebracht. Dit is vooral het geval met de verwerking van produkten in de
nabij gelegen conservenfabrieken. Deze zijn voor een zeer groot deel van hun
aanvoer ingesteld op Nederlandse contracttelers.
Verder blijkt een belangrijk deel van de in West-Vlaanderen gevestigde

diepvriesindustrie in hoge mate afhankelijk te zijn van de aanvoer van wortelgewassen uit het Nederlandse zuidelijke zandgebied. Op basis van de gegevens
over 1993 kan worden gesteld dat de totale Nederlandse levering van groenten
voor verwerking in België de produktie van circa 6.000 ha omvat.
Een groot gedeelte van de produkten zoals peen en schorseneren, wordt
niet dagvers geleverd, maar wordt pas geoogst als er behoefte aan is bij de
verwerkers. Dit is een belangrijk voordeel van het onderzoekgebied. Een deel
van de produkten wordt via de handel en via de veilingen geleverd.
Over de mogelijkheden van het zuidelijk zand- en lössgebied gaven de verwerkers het volgende beeld. In het algemeen is men positief over de ruime mogelijkheden van het gebied. De grond is geschikt voor de groenteteelt. Men

heeft er een goed klimaat en mogelijkheden om de oogstzekerheid te vergroten. De kwaliteit van de produkten onderscheidt zich van die uit andere gebieden. Men kan de produkten veelal ook goedkoper aanbieden. Sommigen wijzen
op de energieke inslag van de telers die gewend zijn hard te werken en goede
produkten afleveren. De telers zijn er, zo drukte men zich uit, als regel minder

moeilijk dan de boeren in de polder. Tevens heeft men goede ervaringen opgedaan met de in het gebied gevestigde handelsbedrijven.
Voorwaarden
Naast de mogelijkheden en positieve punten noemde men ook de voorwaarden waaraan de produktie zal moeten blijven voldoen. Zo is er op de eerste plaats het naleven van de vruchtwisselingseisen waardoor kan worden voorkomen dat belangrijke teeltmogelijkheden zouden ontvallen. Met name de
schorseneren vereisen een ruime vruchtwisseling; anders treedt er ruwschilligheid op waardoor het produkt ongeschikt is voor de verwerking. De intensieve
teelt in West-Vlaanderen heeft ertoe geleid dat men in de voorbije jaren moest
uitwijken naar Nederlandse teeltgebieden.

Verder zijn de mogelijkheden van de groenteteelt in het zuidelijk zand- en
lössgebied sterk gekoppeld aan de mogelijkheid om te beregenen. Beperking
van de huidige mogelijkheden bijvoorbeeld vanwege de waterconservering zal
de oogstzekerheid dermate aantasten dat men voor de gewenste produktkwaliteit zal moeten uitkijken naar andere gebieden.
De toenemende aandacht voor de geregistreerde produktiewijze is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Uit oogpunt van produktkwaliteit is het gewenst dat de telers zich een oordeel vormen van de bemestingstoestand van de
percelen. Aan de hand van analyses en bewerkingen moet worden aangetoond
dat op de betreffende grond geen overmatige bemesting heeft plaatsgevonden.
Ook bij het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen zal een registratie aannemelijk moeten maken dat de tolerantiegrenzen niet zijn overschreden. De
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toepassing van de kwaliteitsregistratie is weliswaar een administratieve belas-

ting voor de telers, maar men verwacht dat de Nederlandse telers hieraan gemakkelijker dan elders hun medewerking zullen geven. Bovendien beschikt men
in Nederland over een goede voorlichtingsorganisatie.
Het ziet er daarbij overigens niet naar uit dat de extra inspanningen van
de telers zullen leiden tot een betere prijs voor hun produkt. Een gevaar hierbij

is dat de telers vanwege de lage beloningsmogelijkheden juist minder zorg aan
de afgeleverde produkten zullen gaan geven, waardoor een neerwaartse kwaliteitsspiraal zou kunnen ontstaan.
Men wijst er daarbij op dat in sommige opzichten teeltmaatregelen voor
industriegroenten minder ongunstig kunnen uitpakken dan voor de vers verhan-

delde produkten. Produkten voor industriële verwerking kunnen bewerkingen
ondergaan zoals wassen en snijden, terwijl dit voor de verse produkten die via
de veiling worden afgezet veelal niet mogelijk is.
Met betrekking tot de teelt in Nederland moet voorts nog worden gewezen op enkele knelpunten. Zo is het gewenst dat er een harmonisatie komt inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een ander aandachtspunt is
het oplossen van de afvalproblematiek, waarbij om hoge kosten te voorkomen
de afvallen steeds terug moeten kunnen gaan naar het beteelde perceel. Voor
de telers in het grensgebied met België is verder een regeling van de BTW van
belang. Niet altijd is duidelijk welke BTW-regels in de grensgebieden van toepassing zijn.
Bij de beoordeling van de concurrentiepositie van de Nederlandse produkten speelt ook de ontwikkeling van de wisselkoersen in EG-verband een rol. De
Nederlandse produkten worden daardoor relatief duur, zeker indien de afzet
plaats moet vinden naar onder andere Frankrijk. Terzijde wordt door enkelen

gewezen op de vereiste inschikkelijkheid van de telers en hun organisaties om
met de wensen van de verwerkers rekening te houden. Sommigen vinden de
Nederlandse telers niet altijd flexibel genoeg en men vreest ook de vorming van

machtsblokken.
-

De ontwikkelingen in Oost-Europa
Bij het beoordelen van de positie van het onderzoekgebied op langere

termijn dient rekening te worden gehouden metveranderingen die in de omliggende landen plaatsvinden. Daarbij noemt men de uiteenlopende gevolgen van
de ontwikkelingen die in de Oosteuropese landen kunnen gaan optreden. Ener-

zijds de grotere afzet en anderzijds de sterkere concurrentie.
Door het verdwijnen van de Berlijnse Muur is in de afgelopen jaren de

afzet van vollegrondsgroenten in de voormalige DDR en een aantal Oosteuropese landen belangrijk gegroeid. Een voortzetting van de groei wordt evenwel
vooralsnog niet waarschijnlijk geacht. De welvaartstoeneming is daarvoor een
eerste voorwaarde en de verwachting is dat de opbouw van de infrastructuur
nog geruime tijd zal vragen. Voorts is het erg moeilijk om in sommige landen
produkten in te voeren.
Uit concurrentie-oogpunt kan worden vermeld dat diverse bedrijven produkten betrekken uit Oosteuropese landen. Een grote onderneming heeft er inmiddels een verwerkingsbedrijf en verkrijgt daarvan de benodigde produkten
voor de Westeuropese markt. Incidenteel worden reeds bewerkte produkten
aangeboden tegen prijzen beneden zelfs de gangbare grondstoffenprijs. Voor

zover de leveringen aan het westen een onderdeel zijn van de staatshandel, is
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de verwachting dat door de privatisering en andere hervormingen deze importen in de komende jaren steeds meer terug zullen lopen.
De overgang naar een ander systeem zal mogelijk over een aantal jaren
voltooid zijn waardoor men als gevolg van de lage lonen wel zal kunnen gaan
concurreren op de westerse markten. Vooralsnog zal men vooral grote hoeveelheden gaan aanbieden, maar niet in staat zijn om de vereiste produktkwaliteit
te gaan leveren. Denkbaar is wel dat Westeuropese bedrijven vestigingen in de

voormalige Oostbloklanden gaan opzetten en te zamen met de lokale bedrijven
kunnen gaan concurreren op eerder voor hen ontoegankelijke afzetmarkten.
Sommige verwerkers maken zich eveneens zorgen over het gevaar van de
importen van buiten de EG. Men vreest daarbij dat de GATT-akkoorden nadelig
zullen uitpakken voor de groentesector. Bij de ontwikkeling van de relaties tussen EG en Oosteuropese landen vreest men dat de groentesector het slachtoffer
zou kunnen worden van een ruimhartig beleid met betrekking tot de Oosteuropese invoer.
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Een verkenning van de toekomstmogelijkheden voor de teelt van verse en industriegroenten in het zuidelijk zand- en lössgebied. De
positie van de sector is in beeld gebracht door
een analyse van de bedrijfsstructurele dynamiek en door gesprekken met Nederlandse en
Belgische afnemers van groenten. De marktverwachtingen die daaruit naar voren kwamen,
de ontwikkelingen in de teelt en afzetwijze
van de verschillende soorten groenten zijn
voorts aan de orde gesteld in groepsgesprekken met telers in de diverse regio's.
Tegen de achtergrond van toegenomen behoefte aan kwaliteitswaarborgen met een verscherpte concurrentie in een veelal verzadigde
markt wordt aangedrongen op een spoedige
invoering van teeltregistratie, op een betere
coördinatie van de afzet naar de verschillende
deelmarkten en op een ondersteunend overheidsbeleid onder andere met betrekking tot
de arbeidsvoorziening.
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