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INLEIDING
Indeperiode1989-1990hebbendeNRLOenhetLEItenbehoevevande
Wetenschappelijke RaadvoorhetRegeringsbeleid (WRR)eenstudieverricht
naarhettechnologiebeleid indeNederlandse landbouw.Hetverslagvandeze
studie isin1991alsWRR-rapportverschenen 1).Eénvandeparagrafen
daaruitbevateenzeerbeknopteweergavevaneenaantalvoorbeeldstudies
overdeinvoeringenverspreidingvantechniekenindeNederlandse land-en
tuinbouw.DezeInterneNotageeftdevolledige tekstvanvijfvandezes
voorbeeldstudies overdeinvoeringenverspreidingvantechnieken,teweten:
-demelktank (uitgevoerddoorH.vanHooff);
-delegbatterij (idem);
-industriëleverwerkingvanconsumptieaardappelen (idem);
-biologischeplaagbestrijdingindefruitteelt (uitgevoerddoorJ.Goedegebure);
-biologischeplaagbestrijdingindeglastuinbouw (uitgevoerddoorA.J.de
Visser).
Inelkvandestudies isgetrachtteachterhalenhoedebewustetechniek isingevoerdenzichverspreidheeftoverdediversebedrijfstakken,
watdeinstitutionele eneconomische invloedentijdenshet innovatie-en
diffusieproces zijngeweest,enwelkeeffectendeinvoeringvandetechniek
heeftgehad.
DebewusteparagraafuitdeWRR-studieiseveneensopgenomen,alsafsluitendhoofdstuk.Destudieoverdeinvoeringvantechniekendiehet
energieverbruik indeglastuinbouwhebbendoenverminderen isoverigens
achterwege gelatenomdatdeze -invergelijkingmetdeanderestudiesonvoldoende technologie-gerichtwas.Debelangrijkste conclusiesuitdeze
studiezijnevenwelopgenomen inhoofdstuk7.

1) Devolledige titelluidt:
C.L.J.venderMeer, H.RuttenenN.A.DijkveldStol
Technologie indelandbouw -Effecten inhetverledenenbeleidsoverwegingenvoordetoekomst
DenHaag,SDU/WRR,1991;VoorstudiesenachtergrondenTechnologiebeleidT2.
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DEINVOERING ENVERSPREIDINGVANDEMELKTANKINNEDERLAND

2.1 Demelktankenalternatieven
Tussen1960en1982zijnvrijwelallemelkveehouders inNederland
overgestaptvanhetmelkenindemelkbusnaarhetmelkenindemelktank.De
meestemelkveehouders diedezeoverstapniethebbengemaaktzijngestopt
metdemelkveehouderij.Deoverstapnaarhettankmelkenheeftookverregaandegevolgengehadvoordezuivelindustrie,waarhetmelkvervoer,de
melkontvangstenverwerkingvanmelkonder invloedvanhettankmelkenwerdengemoderniseerd. Demelktankheeftdanookeenbelangrijkerolgespeeld
inhetherstructureringsproces datdegehelebedrijfskolomheeftdoorgemaakt.
-Demelktank
Demelktank,ofdiepkoeltank,iseenroestvrijstalenopslagtankvoor
boerderijmelk,waarinbijeentemperatuurvanongeveerviergradencelcius
melkvanvijftotzeskeermelkenopgeslagenkanworden.Degroottevande
tankvarieert tegenwoordigvan420litertotmeerdan6000liter.
Erbestaantweesoortenkoelsystemen:eenindirektsysteem,waarbij
gebruikgemaaktwordtvaneentussenvloeistof,eneendirektsysteem,waarbijdemelkrechtstreeks incontactkomtmetdekoeler.InNederlandworden
hoofdzakelijkdedirektekoelersgebruikt.In1972had90procentvande
gebruiktemelktankseendirektekoeling (VanderGaast,1972).Bijdemelktanksonderscheidtmenvacuümbestendigeenniet-vacuümbestendige ofatmosferische tanks.Devacuümbestendige tankkandirektopeeneventuelemelkleidingaangeslotenwordenterwijlmenvooreenatmosferische tankeen
luchtafscheidermetmelkpompnodigheeft.Vacuümtanks zijnaltijdvanhet
geslotentypemaarerzijnookatmosferisch geslotentanksingebruik
(MinisterievanLandbouwenVisserij, 1973).
Bijdeaanschafvaneenmelktankwashetnoodzakelijk omeenmelklokaalaanteleggen.Ditkoneendeelvandestalzijnmaarhetkwamook
voordateennieuwe ruimtegebouwdmoestworden.Indeligboxenstallenwerd
meestaldirekteenmelklokaalingebouwd.Behalvedateenmelklokaalaan
verschillendehygiënischeeisenmoestvoldoeneneengoedewarmwater-en
stroomvoorzieningmoesthebben,moesteenmelklokaalookgoedbereikbaar
zijnvoorderijdendemelkontvangst (RMO).Ditbetekendevoordemelkveehouderdathijzijnerfmoestverhardenzodathetmelklokaalbereikbaar
werdvooreenvrachtwagen.
Demelktank isgeenNederlandsevindingmaarwasalvoordeTweede
Wereldoorlog indeVerenigde Staten,ScandinaviëenEngeland ingebruik.
Tussen1960en1965hebbendiversepersonenenbedrijvengeprobeerdeen
Nederlandse tankopdemarkttebrengen.Ditisechteropnietsuitgelopen.
MenhadzichbehoorlijkverkekenopdemetveelervaringgebouwdeAmerikaansemelktanks (VanderGaast,1972). Indebeginperiodewerdenvolledige
melktanksvanuitdeVerenigde StatenvervoerdnaarNederland; laterging
ditinonderdelenenwerdendetanks inNederlandgeassembleerd.Vanafhet
middenvandejarenzeventigwerdenook inNederlandmelktanksgeproduceerd,vaak inlicentie.TerwijldemelktankoverwegendeenAmerikaanse
ontwerpbleeflagdebelangrijkste technischeontwikkelingophetgebied
vandeverbeteringvandekoelcapaciteit.MelktanksvanNederlandsemakelij
worden inmiddelsook inhetbuitenlandverkocht.
-Alternatieven
Hetgebruikvangrotebussenvanongeveer200literenhetgebruikvan
eendompelkoelerwordenineenvoorlichtingsboek uitdejarenzeventigvan

hetMinisterievanLandbouwenVisserijalsalternatiefgenoemdvoorde
melktank (MinisterievanLandbouwenVisserij,1973).Dezemaniervanmelkkoelingen-opslagheeftnooitinganggevondeninNederlandomdatdedompelkoelers indepraktijknietblekentevoldoen.Hiermoetechterwelbij
wordenopgemerktdatvermoedelijknietveelonderzoeknaarditsysteemgedaanis.Hetisbekenddateenzuivelcoöperatie inBoekeloexperimenteerde
metdekoeldompelaareneenleegzuigsysteem. Integenstelling totprojecten
metdemelktankkonhiervoorgeensubsidiewordenverkregen.
Eenalternatiefvoorhetsysteemvanmelkopslagopdeboerderijwasde
ondergrondsemelkleiding.Hetwasnietdebedoelingdatereendirekte
pijplijnvandeboerderijnaardezuivelfabriekzougaanlopenmaardat
meerdereboerenééngrotetankkochtenendeze installeerdenopeencentraleplaats.Opdeboerderijenwerdendankleinere,nietgeïsoleerdetanks
geplaatstvanwaaruitdemelkviaeenondergrondse leidingnaardecentrale
melktankzouwordengepompt.Erfverhardingwasnunietmeernodigenook
hoefdehet insommigegevallentelichteelektriciteitsnetnietverzwaard
tewordenvoorhetgebruikvandediepkoeltank.Volgensberekeningenvande
bedenkervanditsysteem,deheerDijkstra,zouditveelvoordeligerzijn
danwanneer iedereboereeneigenmelktankaanzouschaffen(Dijkstra,
1971). Zijnalternatief isechternooitserieusoverwogen.

2.2 Deinvoeringvandemelktank inNederland
2.2.1

Inleiding

Wanneerwehetprocesvandeinvoeringvandemelktank inNederland
volgen-vanafdeeerstetankin1959tothetmomentvanvrijwelvolledige
omschakelingnaarhettankmelkenrond1982-kunnenwedrieperiodesonderscheiden(WoudstraenDekker,1985):
1959-1970:uittestenvandemogelijkhedenvandemelktank;
1970-1976:diffusievandemelktankdoorstimulering;
1976-1982:diffusievandemelktankdoordruk.
Hoehetaantalgeplaatstemelktankszichvanaf1959heeftontwikkeld
wordtweergegeven infiguur2.1.Omdatbetrouwbaredataoverdeeersteen
derdeperiodesnietvoorhandenzijn,isindefiguureenvloeiendelijn
gebruikt.
Deeersteperiodekenmerktezichdoor (overheidsgesubsidieerde)proefprojectenmethettankmelken.Vanaf1970begonhettankmelkenzichsneluit
tebreidenovermeermelkveebedrijven;hetbeginvandediffusie-periode.
Tot1976werdhet tankmelkengestimuleerdmaarhad iedereboer inprincipe
devrijekeuzeomaldannietovertestappennaarhettankmelken.

Na1976wordenvrijwelallebussenmelkersgedwongenomovertestappenop
hettankmelken.In1982wasdetankvrijwelopallebedrijveningevoerden
werd96procentvandemelkperRMOnaardefabriekvervoerd.
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1990

Chronologischebeschrijvingvandeinvoeringvandemelktank
Detest-periode:1959-1970

In1959werddeeersteboerderijtankmetdiepkoelinggeplaatstopde
SchipholboerderijvandefamilieHelsloot.In1961schaftedeheerSchipper
vandeWerkgroepHygiënischeMelkwinningTNOeendiepkoeltankaan;waarschijnlijkdetweede inNederland.Dezewerdgeplaatstopdeproefboerderij
vandeLandbouwhogeschool inWageningen,primairomgegevensteverkrijgen
overdechemischeenorganische samenstellingvangekoeldemelkbijeen
bewaartijdvantweetotdriedagen.
Indezeperiode toondenookenkele,vooralgrotere,melkveehouders
interesse inhettankmelken.EnkelevanhenwarenerindeVerenigdeStaten
gaankijken.ZijvondendeCoöperatieveFabriekvanMelkproducenten"Beduro"
bereiddebenodigdeapparatuuraanteschaffenzodatvoordezeboerende
mogelijkheidontstondomovertegaanophettankmelken.Sommigeandere
zuivelondernemingen,zoalsdeCMC/MelkunieendeBondvanZuivelcoöperaties
inFrieslandwareninmiddelsookbegonnenmethetbestuderenvandevoordelenvanbulkvervoervanmelkEnhetMelkhygiënischOnderzoekscentrum (MOC)
enhetNationaal InstituutvoorZuivelonderzoek (NIZO)dedenonderzoeknaar
dekwaliteitvantankmelk.
OndanksdebevindingdatopdatmomenthettankmelkenendeRMOnog
nietrendabelzoudenzijn,warenderesultatenvandezekleinschaligeonderzoekenaanhetbeginvandejarenzestigdusdanigdaterinteresseontstondbijbovenstaande groepenvooreengrootschaligeronderzoeknaarhet

tankmelken.Debesparingenbijdegrotemelkveehouderswogennognietop
tegendekostendiedezuivelondernemingenzoudenmoetenmakenvoordeinvoervandeRMO.Dezuivelondernemingenmoestenimmerstweesoortenmelkophaalsystemennaastelkaar instandhouden:debussenophaaldienst ende
RMO.
In1965beslootdeStichtingOntwikkelings-enSaneringsfondsvoorde
Landbouw (hetO&S-fonds)tothetinstellenvaneenproefprojectOostelijk
Flevoland.In1966werdendoorhetO&S-fondszesnieuweprojectenaangewezennadattwintigzuivelondernemingeneenaanvraaghaddeningediend.Nadat
-nietzondermoeite -iniederprojectgebiedgenoegmelkveehouderswaren
gevondenendenoodzakelijke apparatuurwasaangelegdkonin1967metdit
onderzoekgestartworden.Gedurendeditonderzoekwerdaandachtbesteedaan
devolgendeaspecten (WerkgroepMelkbewaringenTransport,1972):
hetfunctionerenvandegebruikteapparatuur,
dereinigingvanmelkwinningsapparatuur,
dearbeidsbehoeftebijhetgebruikvandemelktank,
dekwaliteitvandeafgeleverdemelkendedaaruitbereideprodukten,
dekostenvanhetgebruikvaneenmelktankeneen melkleiding,en
hettransportendeontvangstvantankmelk.
Intotaalnamenongeveer400melkveehoudersenzevenzuivelfabriekenaande
projectendeel.
2.2.2.2

Diffusiedoorstimulering:1970-1976

Aanheteindvandejarenzestigwashettankmelkenbuitendeproefprojectenomnognauwelijksvandegrondgekomen.Erwarenintotaal600
melktanks geplaatst inNederland,vrijwelalleinhetkadervanbovengenoemdeprojecten.EenuitzonderingwasWest-Friesland,waarmenin1966van
fabriekszijdebegonnenwasmethetstimulerenvandeplaatsingvanmelktanksopdeboerderijen.Tochbegonhettijvoorhettankmelkentekeren.
Omtebeginnenhaddeuitvoerigeaandachtvoordeproefprojectenbijde
voorlichtersenindevakbladenhettankmelkeneenbrederebekendheidgegevenenwarendoordeproefprojectenveeltechnischebelemmeringenenweerstandenbijdeboerenweggenomen (WoudstraenDekker,1985).Dekostenvan
deaanschafvandemelkkoeltankenbegeleidendeapparatuurwarenvaakte
hoogvoordegemiddeldeboerenvoordezuivelondernemingen.Veel,vooral
kleinere,dorpscoöperaties stondendanookafwijzend tegenoverdeinvoering
vandeRMO.Maardoordetalrijkefusiesvandezuivelondernemingen inde
jarenzestigenzeventigwerdalgemene invoeringvandeRMOnietalleen
mogelijkmaarooklucratief.Weziendanookdatveel zuivelondernemingen
vanaf1970eentankmelktoeslag gaanbetalen.Dezetankmelktoeslagwasechtermeestalniettoereikendvoordekleineremelkveehouders.In1974berekendedeWerkgroepOntwikkelingTankmelken -dezogehetenTankmelkcommissie-datvoorboerenmetminderdan20melkkoeiendegemiddeldetankmelktoeslagnietvoldoendewasomdekostenvandeaanschafvaneendiepkoeltankenbegeleidendevoorzieningentedekken (WerkgroepOntwikkelingTankmelken, 1975).Tochkreegeentoenemendaantalmelkveehoudersbelangstellingvoordemelktank.Metnamedeboerenvandegrotere,modernebedrijven
raaktengeïnteresseerd. Zijbezatenhetbenodigdekapitaalomovertestappenopdemelktankenzekermetdetankmelktoeslagenvandezuivelindustrie
werdhettankmelkeneenlucratieve zaak.Daarnaastwasdearbeidsbesparing
opgroterebedrijvengroterdanopkleinerebedrijven.Bovendienwasereen
aantaloverheidssubsidie-regelingen gecreëerddiehendegelegenheidgaven
omeentegemoetkoming tekrijgenindekostenvoordenoodzakelijkebedrijf
saanpassingen.Indezeperiodewerden,mededoorstimuleringvande
overheidendezuivelondernemingen,15.490diepkoeltanksbijdeNederlandse
10

melkveehoudersgeplaatst.
2.2.2.3

Diffusiedoordruk:1976-1982

Deontwikkelingvanhettankmelkendreigderond1974testagneren:het
werdzoweldezuivelondernemingenalsdeRaadvoorBedrijfsontwikkeling
duidelijkdatveel,vooralkleinere,melkveehoudersvoorlopignogniettot
hettankmelkenoverzoudengaan.
In1975wasvandemelkveehoudersmetminderdandertigkoeiennog
maartienprocent inhetbezitvaneenmelktank.Ditresulteerde indeinstellingdoordeoverheidvandeTankmelkcommissie,waarindezuivelondernemingen,devoorlichting,hetLandbouwschapenhetMOCvertegenwoordigd
waren.Dezewerkgroepconstateerdedatdestruktureleontwikkelingen inde
rundveehouderij langzamerverliependanwerdverwacht.Alleengerichte
maatregelenvanoverheidszijdezoudendeontwikkelingkunnenversnellen
(WerkgroepOntwikkelingTankmelken,1975).
Dewerkgroepbewerkstelligde in1976medehet 'Melktankbesluit':een
regeringsbesluitmetgoedkeuringvandeEEG,gefinancierddoorhet0&Sfonds.Melkveehouderskondenvolgensditbesluiteensubsidieaanvragen
voordeaanschafvaneenmelktankenbegeleidendevoorzieningen.Maarde
toewijzingwasafhankelijkvandeplannenvandezuivelondernemingwaarde
melkveehouderaanleverde.Voorwaardevoordesubsidiewasnamelijkdathet
melkveebedrijfmoestliggenineenerkendgebied,datwilzeggenineen
gebiedwaarminstens 50procentvandemelkperRMOaangevoerdwerd.Daarnaastmoestdezuivelonderneming toezeggenomvoor31december 1981alle
melkperRMOaantevoeren 1). Aandemelkveebedrijvenwerdde
voorwaarde gestelddatdeaanteschaffenkoeltankeeninhoudhadvanminimaal700enmaximaal 1700liter.Deze inhoudsgrenzenbeperktederegeling
totbedrijvenvan10tot25melkkoeien.Indietijdhadnogmeerdan20
procentvandeboerenminderdan10koeien.DoorhetMOCwerdomsociale
redenennoggepleitvooreenminimumgrensvan25.000kgjaarleverantie,wat
neerkomtop5melkkoeien.Ditadvies isdoordeoverheidnietopgevolgd,
naarmenmagaannemenomstructuurpolitieke redenen (WoudstraenDekker,
1985).
Veelvandegroterezuivelcoöperatieskwamenindieperiodemetplannenvoorverplichte invoeringvandemelktank inhunmelkwinningsgebied.
HetinstandhoudenvanzoweldebussenlijnenalsdeRMOwasduur.Bovendienwarensteedsmeerboerenovergegaanophetmelktankenwaardoordebussenlijnenrelatiefsteedslangerenonrendabelerwerden.Deze"tankstimuleringsplannen"vandezuivelindustriewerdenvergemakkelijkt enondersteund
doordeoverheidsbijdrageviahet 'Melktankbesluit'enaktiefbegeleiddoor
devoorlichtingsdienstenvandeoverheidenzuivelondernemingen.Opdeze
manierwerddrukuitgeoefendopdemelkveehoudersomovertegaanophet
tankmelkenofmetdemelkleverantiestestoppen.Sinds1977bestondener
tweebijzondereregelingen -eenzogenaamde "niet-leveringspremie"eneen
"omschakelingspremie" -diehetuittredenuitdemelkveehouderijmoesten
vergemakkelijken.

1) Aanvankelijk lagdeze termijnop1november1977.
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2.2.3

Debetrokkenen

2.2.3.1

Demelkveehouders

ZoalswealhebbengezienwerddeeerstetankinNederlandwaarschijnlijkin1959geplaatst.Deinvoeringvandemelktankheeftnogalwatberoeringbijdemelkveehouders teweeggebracht.Deaanschafvaneentankende
daarbijhorendevoorzieningwasvoorhenvaakgeeneenvoudigezaak.Omte
beginnenzathijmetdeaanschafvandemelktankendedaarbijhorende
melkleiding.Hijmoesteenmelklokaal inrichten.Insommigegevallenkon
diteenvoudigvandestalafgescheidenwordenmaarinanderegevallenmoest
eennieuwlokaalgebouwdworden.Verdermoestendeelectriciteits-enwatervoorzieninggoedinordezijn.VooralinFrieslandbleekdatdecapaciteitvanhetelektriciteitsnetnietvoldoendewasvoordegebruiktekoelapparatuurenvoordeverwarmingvanwateromdetanksschoontemaken.Een
anderprobleemwarendekostenvanonderanderemelkapparatuurmaarookaan
zakenalserfverhardingen-verbreding.
Tochheeftsindshetbeginvandejaren '70hettankmelkenzichsnel
uitgebreid.Van1970tot1976heefthetzichminofmeerspontaanverspreid
overdemelkveehouderijbedrijven.Hetwerddeboerenaantrekkelijkgemaakt
doortankmelktoeslagenvandezuivelindustrieenerfverbeteringssubsidies
vandeoverheid.
Tussen1960en1982zijntallozekostenberekeningengemaaktvande
aanschafenhetgebruikvandemelktank.Deberekeningenzijnsteedsverschillend,nietalleendoordatdeprijzenvandeapparatuurveranderden,
maarookdoordatindeverschillendeperiodeserverschillende subsidiesen
toeslagenbestonden.Zoberekendemenindejarenzestigdateenboerminimaal35koeienmoestbezittenwildehijvoordeelhebbenvandemelktank.In
hetbeginvandejarenzeventigwasditgedaaldtot20koeieneninhet
tweededeelvandejarenzeventigtot10koeien.Bijdezeberekeningenging
menerdannogvanuitdatalleboerenindezelfdeomstandighedenzaten.
Maardekostenvoordeoverstapophetmelktankverschildenooknogalnaar
gelangdeInrichtingvanhetbedrijf.Kondeboereenmelklokaalafscheiden
vandestalofmoesthijeennieuwlokaalbouwen?Hoestondhetmetdemechanisatie,hadhijaleenmelkleiding?Moestheterfverhardenverbreed
worden?Konhijeentankvandecoöperatiehurenofmoesthijdetankzelf
kopen?
Naastdekostenvooraankoopofhuurvandeapparatuurendeaanpassingvanzijnbedrijfwarenerooknogdekostenvanhetgebruik.Debelangrijkste daarvanwarenonderhoud,waterenelectriciteit.Aangezienhet
belangrijkste (kosten-)voordeelvandemelktankvoordemelkveehouderbestonduitarbeidsbesparing,speeldeookdevraagofhijdevrijgekomenarbeidproduktiefkonaanwendeneenrolbijdeinschattingvandetemaken
kosten. Nuwarenkostenbesparingenniethetenigemotiefomalofniet
overtestappenophetmelkenindetank.In1978,dusnahetinstellenvan
tankstimuleringsmaatregelendoordezuivelindustrie enhet instellenvande
tankstimuieringsplannenvandeoverheid,iseenenquêtegehoudennaarde
interessevoorhetaldannietaanschaffenvaneenmelktank.Naastdekostenvanaanschafwerdendekleinebedrijfsomvang,deslechteverkavelingssituatieendeleeftijdvandemelkveehouder incombinatiemethetniet
hebbenvaneenbedrijfopvolgeralsbelangrijksteredenengenoemdomgeen
melktankaanteschaffen (BruursenWijnen,1978).
Dedoordezuivelindustrie afgedwongenoverstapnaarhettankmelken
greep inopdepersoonlijkebedrijfsvoeringvandeboer.Menigmelkveehoudervoeldezichnietlangerbaasopzijneigenbedrijf;dezuivelindustrie
(vaakzijn"eigen"coöperatie)schreefhemvoorwathijmoestdoen.Soms
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koneenoplossinggevondenwordendoordeboerendemogelijkheid tegeven
televerenaaneencoöperatiedienogwelbussenmelkaccepteerde.Daarnaast
hadhetverzettegendemelktankookeennostalgischtintje.
Erwasoverigensnietalleenverzettegendemelktankdoordeboeren
maarookdoordemelkrijders,diealsgevolgvandeoverstapvandezuivelindustrieopdeRMOwerkloosdreigdenteworden.
2.2.3.2 Dezuivelindustrie
Inditdeelkomthetomschakelingvanbussenmelknaardediepkoeltank
vanuithetoogpuntvandezuivelindustrieaandeorde.Deontwikkelingvan
dehoeveelheidmelkaangevoerdperRMOisweergegevenintabel2.2.Voorde
periodevanvoor1973zijnoverigensgeencijfersbekendoverdemelkaanvoerperRMO.
Tabel 2.1. Melkaanvoer
1973-1982
jaar
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

per Rijdende

aanvoer
(x1.000ton)

MelkOntvangst,

waarvan
perRMO(X)

8.891
9.464
9.782
10.082
10.522
11.000
11.245
11.444
11.818
12.379

23,5
33,8
43,4
52,2
60,4
71,9
80,3
89,1
94,5
96,6

Bron:ProduktschapvoorZuivel,Statistische
jaaroverzichten.

-Onderzoekenvoorlichting
Dezuivelondernemingenspeeldeneenbelangrijkerolbijdeontwikkelingvanhettankmelken.Indejarenzestignamensommige zuivelonderneming
het initiatieftotonderzoeknaardekostenbesparingopdefabriekenende
aanvoervandemelkvandeboerderijnaardefabriek.Hetginghierbij
vooralomdeontwikkelingvandeRMOenvandekwalitatiefhoogwaardige
verwerkingvantankmelk.ZohaddeCMC/Melkunieeenvervoerscommissiedie
detechnischeeneconomischemogelijkhedenvanhettankvervoerbestudeerde.
In1965starttedeCMC/Melkunieeenpraktijkproefopeenaantalbedrijven
inhetmidden-westenvanhetCMC-gebied (WoudstraenDekker,1985).Degeplaatste tankswerdengefinancierddoordecoöperatiedieverderookhet
risicovandeproefzoudragen.Zondertwijfelkwamhetdezezuivelcoöperatiedanookgoeduitdathet0&S-fondsin1965beslootommetdelandelijke
proefprojectentestarten.Ookbijdezeproefprojectenindejarenzestig
zienweeendirektebetrokkenheidvandezuivelondernemingen.
-Tankmelktoeslag
Demeestdirektemaatregeldiedezuivelondernemingen genomenhebben
omhettankmelkentestimulerenwas,zoalsgezegd,detankmelktoeslag.De
lagerekostenvanhetophalenendeontvangstvantankmelkmaaktenhetde
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zuivelondernemingenmogelijkomeentankmelktoeslagtebetalen.Dezetankmelktoeslagkonvoordemelkveehoudersdekostenvanaanschafvaneenmelktankenbegeleidendeapparatuur inmindereofmeerderematecompenseren.
Ookkwamhetvoordateenzuivelonderneming eenbussenmelkkortingtoepaste;
eenheffingopmelkdieinbussenwerdgeleverd.
-Verhuurvantanks
Detankmelktoeslagenperzuivelondernemingkondenoverigenssterkverschillen.Eenvanderedenendaarvoorwasdatnaasteentankmelktoeslag
sommigezuivelondernemingenmelktankstegengunstigevoorwaardentehuur
gavenaandemelkveehouders.
2.2.3.3

Deoverheid

Deoverheid isnauwbetrokkengeweestbijdeinvoeringvandemelktank.Zijheeftzowelonderzoeklatendoennaardetechnische,economische
ensocialeaspectenvanhettankmelkenalseenvoorwaardescheppendbeleid
gevoerdviaverschillende regelingenensubsidiesalsdirekte subsidies
verstrektvoordeaanschafvaneenmelktankenbegeleidendeapparatuur.
In1963formuleerdedeoverheiddedoelstellingenvanhetlandbouwbeleidalsvolgt (MinisterievanLandbouwenVisserij, 1963):
versterkingvandeinnerlijkekrachtvandelandbouwdoorhetbevorderenvaneenadequatebedrijfsstructuurenbedrijfsvoeringvandelandbouwbedrijven;
hethandhavenvaneenbevredigendniveauvandeprijzenvoorlandbouwprodukten,zowelomdeagrarischeberoepsbevolking telatendelenin
dewelvaartstijgingalsmethetoogopdefinancieringvandenoodzakelijke investeringen.
Hetbeleiddatgevoerdwerdopbasisvandezedoelstellingenwerd invier
terreinenonderverdeeld:
structuurverbetering(structuurbeleid),
produktiviteitsbevordering (moderniseringsbeleid),
beheervanmarktenenprijzen (marktordeningsbeleid),en
integratiebevordering(integratiebeleid).
Voorderolvandeoverheidbijdeinvoeringenverspreidingvandemelktankishetbeleidgerichtopstructuurverbetering enproduktiviteitsbevorderinghetmeestvanbelang.
-Hetstructuurbeleid
Hetstructuurbeleidwerdin1963uitgebouwddoordeoprichtingvanhet
Ontwikkelings- enSaneringsfondsvoordeLandbouw.DitO&S-fondszouinde
eerstejarenvooral ingezetwordenvoordestroomlijningvandebedrijfsbeëindigingomzo -incombinatiemetderuilverkaveling -tekomentotbedrijfsvergroting.
-Hetmoderniseringsbeleid
Hetbeleidgerichtopbedrijfsverbeteringenverbeteringvandebedrijfsvoering,moestgeïntensiveerdwordendooreenreorganisatievanhet
beleidophetgebiedvanonderzoekenvoorlichting.Deessentievandeze
reorganisatiewastekomentotééncentraalpuntvanwaaruitonderzoeken
voorlichtinggecoördineerdwerden (hoofddirectie landbouwvoorlichting en
onderzoek)entegelijkertijd tekomentoteengrotereregionaledecentralisatievanhetpraktijkonderzoek. Bovendienmoestergestreefdwordennaar
eennauweresamenwerkingmethet landelijkenprovinciaalbedrijfsleven
(MinisterievanLandbouwenVisserij, 1963).
Terbevorderingvanhet tankmelkenheeftdeoverheiddiversemaatrege14

lengenomenofalthansactiviteitenontplooid.Debelangrijkstehiervan
zullenafzonderlijkwordenbesproken

- Landelijke proefprojecten 1965-1972
Hetonderzoekvandeoverheidnaardetechnischeeneconomischefacettenvanhettankmelkenvondvooralplaats indetweedehelftvandejaren
zestig.Vóór 1965waserincidenteelonderzoekgedaannaarhetmelktanken.
In1961hadhetMelkhygiënischOnderzoekscentrum (MOC)eentankaangeschaft
endezegeplaatstopeenproefboerderij teWageningen.In1963werdendoor
deStichtingOnderzoekcentrumvandeRijksdienstIjsselmeerpoldersdrie
tanksaangeschaft.Dezeervaringenmetproefnemingenopkleineschaalwaren
zodanigdatdebetrokken instantiesaandrongenopeenproefopgrotere
schaal.Eengelegenheiddeedzichvoor toen50pachterseennieuwbedrijf
begonnen inOostelijkFlevoland.Informeelwerdeninlichtingen ingewonnen
bijhetMinisterievanLandbouwenVisserijoverdemogelijkhedentotsubsidiëringvandedoordezebedrijvenaanteschaffenmelktanks.Ookinanderedelenvanhetlandontstondgroterebelangstellingvoordezematerie.
HetO&S-fondsbeslootdanookvooreenuitgebreideproefneming inOostelijk
Flevolandeensubsidie teverstrekken.Laterwerddesubsidieuitgebreid
totachtproefprojecten.
-Deorganisatievandeproefprojecten
Deorganisatievandeproefprojectenlaatduidelijkdevoorgenomen
herstructureringvanhetoverheidsonderzoek zien-samenwerkingmethet
bedrijfslevenenregionaledecentralisatievanhetpraktijkonderzoek -met
daarinderolvanhetO&S-fonds,datnunietlangervrijweluitsluitend
voorsanering ingezetwordt.
Voordecoördinatievanhetonderzoekenvooradviesoversubsidiëring
aanhetO&S-fondswerd in1974deLandelijkeWerkgroepMelkbewaringen
Transport (LWMT)ingesteld.Desamenstellingvandewerkgroepwasals
volgt:
Rijkszuivelconsulentschappen;
MinisterievanLandbouwenVisserij;
Landbouwschap;
InstituutvoorLandbouwtechniek enRationalisatie (ILR);
Nederlands InstituutvoorZuivelonderzoek (NIZO);
KoninklijkeNederlandse Zuivelbond (FNZ);
VerenigingvoorZuivelindustrieenMelkhygiëne;
CentraleMelkwinningscommissie;
ProjektOostelijkFlevoland.
Perprojectwerdeenregionaleonderzoekscommissie ingestelddiehet
onderzoekmoestcoördinerenenzorgmoestdragenvoordeverslaggeving.
Voorhetonderzoeknaarhetvervoervandemelkbestondgeenonderzoeksinstituut;hiervoorwerddeSubwerkgroepMelkbewaringenTransport inhet
levengeroepen.Desamenstellingvanderegionaleonderzoekscommissiewas
alsvolgt:
deveehoudersdiedeelnamenaanhetproject;
dedeelnemende zuivelfabriek enhetonderzoeklaboratorium vande zuivelorganisatiewaarbijdebetreffende fabriekaangeslotenwas;
hetNIZO,ILRenhetMOC;
desubwerkgroepMelkbewaringenTransport.
Deaandachtsveldenvoordeverschillende onderzoeksinstitutenwarenonderverdeeld inarbeidskundige aspecten,melkkwaliteit,kwaliteitvanmelkproduktenendeRMO.
DoorhetILR isonderzoekgedaannaardearbeidsbehoeftebijverschil15

lendemanierenvanmelkwinningbijdeafzonderlijkebedrijfstypen.Deresultatenzijn-zeerkortsamengevat -weergegeveninparagraaf2.3.
Onderzoeknaardekwaliteitvandiepgekoeldemelkendecontroleopde
gebruikteapparatuurwerduitgevoerddoorhetMOC,hetNIZO,demelkcontrolestationsendelaboratoriavanderegionalezuivelbonden.Voordegebruikteapparatuurwerdvooralgekekennaardekwaliteitvandekoelingsenreinigingsapparatuur enhetstroomverbruikvandeverschillendemelktanks.Watbetreftdekwaliteitvandediepgekoeldemelkwerdgeconstateerd
datersprakewasvanveelransenkoperverontreinigingvandemelk.Later
bleekheteersteprobleemvoornamelijkeengevolgvanverkeerdekoelingen
gebrekaanhygiëne.
Hetonderzoeknaardekwaliteitvandeuitdiepgekoeldeboerderijmelk
tebereidenproduktenwasinhandenvanhetNIZO.Steekproefsgewijswerden
Produktenvervaardigduitzoweltankmelkalsbussenmelk.Deresultatenwarenredelijk,maarnetalsbijdemelkwasersomssprakevanranzigeprodukten.
Onderzoeknaardearbeidskundige,technischeeneconomischevragenbij
RMOwerdverrichtdoordeSubwerkgroepMelkbewaringentransport.Hetverslagisvooralbeschrijvendmetenkeleaanbevelingenvoordemonstername
vandemelkenhygiënischeaspectenvanhetvervoermetdeRMO.Uiteenberekeningvandekostenblijktdat -beginjaren '70-dekostenvanhet
vervoervanbussenmelk lagerwarendandievantankmelk.Hierbijmoet,aldusdewerkgroep,welrekeninggehoudenmethetfeitdatdegegevensbetrekkinghebbenopeen"aanloop"periode (WerkgroepMelkbewaringenTransport, 1972).
Deconclusiesvandewerkgroepwarenuiteindelijkvrijpositiefover
deperspectievenvandemelktank:zozoudenerweinig (technologische,
melkhygiënischeenkwalitatieve)bezwarenklevenaandezetechniek(WerkgroepMelkbewaringenTransport,1972).Menconstateerdeweliswaarenkele
problemenmetdekwaliteitvandemelk,maardoorcontroleenbegeleiding
vandeboerenmoestditopgelostkunnenworden.Deinsommigegevallentekortschietende elektriciteitsvoorzieningwerdechteralseenbelangrijk
probleemgekenschetst.
Volgensenkelebetrokkenenhebbendeproefnemingenveeltechnische
belemmeringenenweerstandenbijdeboerenenzuivelondernemingenweggenomen (WoudstraenDekker 1985).
-HetMelktankbesluit
In1974bleekhetoplossenvandetechnischeenorganisatorischeproblemenmaaréénkantvandemedaille tezijn.Deproefprojectenhaddenimmersnietdefinanciëlebelemmeringenweggenomenbijeendeelvandeboeren. OnderleidingvandeCentraleMelkwinningscommissie -dienadeproefprojectenhetonderzoeknaardemelktankcoördineerde -werddoordeWerkgroep 'Ontwikkeling tankmelken'eenonderzoekverrichtnaar "knelpuntendie
verdereontplooiingvanhettankmelkenzoudenverstoren" (WerkgroepOntwikkelingTankmelken, 1975).Vooraldevertraging indeherstructureringvan
demelkveehouderij -lees:hetaantalkleinebedrijvenwerdnogtehoog
bevonden -belemmerdevolgensdewerkgroepdealgeheleomschakelingnaar
hettankmelken.Wanneerhetafvloeiingstempovandekleinebedrijvenniet
zouveranderen,zoudennog60.000tanksgeplaatstzoudenmoetenwordenom
toteenalgeheleomschakelingtekomen,zoluiddedeprognose.
Medeopbasisvanditonderzoekkwamdeoverheid in1976tothetBestuursbesluitno.193vanhet0&S-fonds"inzakeeenbijdrageregelingbijde
omschakelingvanmelkbussenopmelktank",oftewelhetMelktankbesluit.De
melkveehouderkoneenmaximalebijdragevanƒ4.500krijgenvoordeaanschaf
vaneenmelktankenbegeleidendeapparatuuropvoorwaardedathijtussende
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10en25koeienbezatendatdezuivelondernemingwaarhijaanleverde
plannenhadomvolledigophetvervoervantankmelkovertegaan(zieook
paragraaf 2.3).Hetmelktankbesluitwasdusnietalleengunstigvooreen
aantalmelkveehouders,maarookvoordezuivelondernemingendiemoeitehaddenomdeuiteindelijke stapnaar100%tankmelkdoordeledenraadgoedgekeurdtekrijgen.
AlsgevolgvaneenEEG-bepalingmochtdezeregelingmaximaaltweejaar
lopen.Indezetweejaarvroegen3.000melkveehouders eenbijdrageaan.
Uiteindelijk isderegelingverlengdtot1980enisintotaalaan12.000
melkveehouders subsidiegegeven (BruursenWijnen,1981).
Deproefprojectenenhetmelktankbesluitzijnoverheidsmaatregelendie
direktbetrekkinghaddenopdeinvoeringvandemelktankenbegeleidende
apparatuur.Dekostenvoordeproefprojectenwaren2,5miljoenguldenende
kostenvoordeuitvoeringvanhetmelktankbesluit 22,5miljoengulden.
Erisdaarnaasteenaantalregelingenwaarbijnietaltijddirekthet
verbandgelegdkanwordenmethettankmelken,maardieweleenbelangrijke
voorwaardevormdenvoordesuccesvolle invoering:
-Verbetering elektriciteitsvoorziening
In1973bleekdatongeveereenderdevanhettotaalaantalmelkveebedrijven onvoldoendekrachtstroomhadvooreenmodernebedrijfsvoering
(waaronderdemelktank).Na1973ismenovergegaanopbloksgewijzenetverzwaring,terwijlaansluitingdaarvooruitsluitendopaanvraaggebeurde.De
kostenhiervanzijnnietvermeld indegeraadpleegdebronnen.
-Infrastructurelewerken
Deomschakelingnaarhettankmelkenmaaktehetnoodzakelijkdatde
tankwagenhetmelklokaalkonbereiken.In1974was4procentvanhettotaal
aantalmelkveebedrijvennietbereikbaarvoorzwaretransportauto's.Dit
betekendedatdemelkveehouderkostenmoestmakenvoorerfverhardingen
-verbreding.Erbestondeenaantalregelingenwaaruithijeentegemoetkomingindekostenkonkrijgen.
-Rentesubsidies
Voorbedrijvenmetontwikkelingsmogelijkheden konvoordeverbetering
vandebedrijfswegeneenrentesubsidiegegevenworden.Inhetgevalvande
melkveehouderijbedrijven gingditvrijwelaltijdgepaardmetdebouwvan
eenloopstalenligboxenstal.Tussen1972en1980isaan13.000melkveehoudersrentesubsidieverstrekt.Hettotaleleningsbedragwaarvoorrentesubsidiegegevenisbedroeg indezeperioderuim3,2miljardgulden.
-Particulier-cultuurtechnische werken
Vanaf1974bestondeenspecialeregelingvoorsteunbij investeringen
ino.a.erfverhardingenvergrotingvandetoegangswegen.Intotaaldienden
15.800melkveehouders eenaanvraag in.Hetbleekdat43procentvandebedrijvenmeteendiepkoeltankeenaanvraaghaddeningediend tegen16procent
vandebedrijvenzondertank.Detotalerente-ofinvesteringskostenbedroegen102miljoengulden (BruursenWijnen,1981).
-Bijdrageregelingverbeteringwerksituatie
In1978konookinhetkadervandezebijdrageregelingsteunworden
verkregen.Intotaalwerden2249aanvragengoedgekeurd.Detotalekosten
waren9miljoengulden (BruursenWijnen,1981).
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-Ulttredings-enomschakellngpremies
Vanaf1977washetmogelijkvoorboerendiealsgevolgvandeinvoeringvanhettankmelkenuitdemelkveehouderijwildenstappeninaanmerking
tekomenvooreenpremie-regelingvanhet0&S-fonds.Intotaalhebben4000
melkveehouders gebruikgemaaktvandezeregelingen.Totalekostenongeveer
170miljoengulden (BruursenWijnen,1981).
2.2.3.4 Conclusie
Wanneerwehettotaalaan(financiële)inspanningenvandeoverheid
bekijkenkunnenweconstaterendatdezevoorhetovergrotedeelvoorwaardescheppendzijngeweest.EnerzijdsdoorhetMelktankbesluitdathetvoorde
kleineremelkveehoudersmogelijkmoestmakenomookineenmelktankenbegeleidendeapparatuur teinvesterenenanderzijdsdoordesubsidiester
verbeteringvandeinfrastructuurenmeeralgemenesubsidies -zoalsde
rentesubsidies -vooralgehelebedrijfsverbetering.Zekervoordelaatste
tweevormenvanoverheidssubsidies isnietpreciesaantegevenhoeveel
hiervantenbehoevevandeinvoeringvandemelktankuitgegevenis.Voor
zoverhetzichtotnutoelaataanzienishetbedragdatdeoverheidgestokenheeftinprimaironderzoek -ditheeftzichvooralgeconcentreerdrond
deproefprojecten indezestigerenbeginzeventigerjaren -ronddedrie
miljoenguldengelegen.
Demelktank isdoorzijnfunctiealssluitstukvaneendeelvande
mechanisering indemelkveehouderij endoordeingrijpendebedrijfsveranderingendiedeaanschafvaneentanknoodzakelijkmaakte,alsmededoorde
financiëleconsequenties totspilgewordenvandemoderniseringvande
melkveehouderij.Hierop isookhetcollectievekaraktervandeinvoering
vandemelktankvaninvloedgeweest.
HetMelktankbesluit lijkteensteuninderugvoordekleinereboeren
maarbleekviadevoorwaardenevenzeereenbelangrijkesteunvoordezuivelondernemingendievolledigophetvervoerenverwerkingvantankmelk
overwildenstappen.

2.3 Effecten
2.3.1

Gevolgenvoordemelkveehouders

-Flexibelermelktijdenenarbeidsverlichting
DoordeflexibelerophaaltijdenvandeRMOvielvoordeboereneen
deelvandetijdsdrukweg.Ditbetekendeeenverruimingvandemogelijkhedenvoordearbeidsorganisatie ophetbedrijf (WerkgroepMelkbewaringen
Transport, 1972).Ookopsociaalgebiedwerdhetwegvallenvandetijdsdruk
achterhetmelkendoorveelboerenalseenvoordeelervaren.
Dearbeidwerdminderzwaaromdatnunietmeergesjouwdhoefdetewordenmetzwaremelkbussennaardeweg.Vooralwanneerdetankgecombineerd
gebruiktwerdmeteenmelkleidingwasdearbeidsverlichting groot.Nukon
ookhetlegenvandezwareemmers indemelktankachterwegeblijven.
-Arbeidsbesparing
Tijdensdeproefprojectenindejarenzestigisgekekennaardearbeidsbehoeftevandeverschillendemethodenvanmelkenenmelkopslag (tabel
2.1).
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Tabel 2.1.

De arbeidsbehoefte
voor het melken en
alle daarbij betrokken nevenwerkzaamheden, op een bedrijf met dertig koeien
(in manuren per dag)

Winterperiiode/Stal

Zomerperiode/Weide

Methode

Methode

G/A/bus
G/A/T
G/L/T
D/L/T

Manuren
4,39
4,10
2,97
2,92

Manuren

WI/A/bus
WI/A/tt/T
D/L/tt/T

5,82
5,82
4,57

G-Grupstal;A-Apparaten;T-Diepkoeltank;L-Melkleiding;
D-Doorloopmelkstal;WI-Weide-installatie;tt-Transporttank.
Bron:WerkgroepMelkbewaringentransport,1972.
Uitbovenstaande tabelvaltoptemakendatdemelktankopzichmaar
eenbeperktearbeidsbesparingopleverde:indewinterperiode0,29manuur
perdagenindezomerperiode isergeenenkelearbeidsbesparing.Paswanneererookeenmelkleidingaanwezigwaskunnenwesprekenvaneenaanzienlijkearbeidsbesparing.Eenbijkomendebeperking isdatvoorboerenmet
minderdan20koeienhetoverhetalgemeennietmogelijk isomdebespaarde
arbeidopeenzinvollemanierophetbedrijftebesteden.

Tabel 2.2.

Aantal bedrijven en melkkoeien
per bedrijf, 1960-1982

jaar

bedrijven

melkkoeien
perbedrijf

1960
1965
1970
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1983

183.200
155.000
116.300
91.600
86.400
80.500
75.100
71.600
67.200
61.100

8,9
11,1
16,3
24,2
25,9
27,4
29,9
32,5
35,1
41,3

Bron:LEI,1980en1985.
-Schaalvergrotingenarbeidsproduktiviteit
Indirektverbandmetdearbeidsbesparingopdeboerderijalsgevolg
vandemelktankendemelkleidingstaatdebedrijfsvergroting.Demelktank
endemelkleidingbodendegelegenheidommeerkoeientegaanhoudenmet
dezelfdehoeveelheidarbeid.Hetwerdnietalleenmogelijkgemaaktmaarhet
wasvaakooknoodzakelijkommeerkoeientegaanhouden.Ditkomtdoordat
dekostenvandeaanschafvandemelktankenbegeleidende apparatuurzo
hoogwarendatveleboerenhunveestapeluitmoestenbreidenomdezebedrijf
saanpassingenrendabeltelatenzijn.Wanneerweeenzinvollemeting
willendoenvandeinvloedvandemelktankopdeverhogingvandearbeids19

produktiviteitendeschaalvergrotingopdemelkveehouderijbedrijvenmoeten
weonsbedenkendatnietalleendemelktankenbegeleidende apparatuur
hiervoorverantwoordelijk zijngeweest.Tussen1970en1982zijnerandere
factorengeweestdievaninvloedzijngeweestopdeverhogingvandearbeidsproduktiviteit enschaalvergroting.Wanneerwearbeidsproduktiviteit
formulerenalshetaantalkoeienpervolwaardigearbeidskracht iszekerook
deinvloedvandeligboxenstalendoorloopmelkstalvanbelang.Degemiddeldearbeidsbesparingvandeligboxenstaltenopzichtevaneengrupstalbij
eenbedrijfvan30koeienkanop200uurperjaargesteldworden (Vander
Giessen,1974).Aandehandvantabel2.2.kanberekendwordendatdearbeidsbesparingopjaarbasisbijgebruikvaneenmelktankenmelkleiding
rondde400uurligt.
Hiernaastspelennogeenaantalfactorendienietdirektmetdetechniekzelftemakenhebbeneenrol.Ookdemaniervanveevoederwinningis
vaninvloedopdearbeidsproduktiviteit ophetbedrijf.

2.3.2

Gevolgenvoordezuivelondernemingen

Hetisnietverwonderlijkdatveelzuivelondernemingen zohunbest
hebbengedaanomhettankmelkentestimuleren.Dezuivelindustriebleek,na
eenaanvankelijkaarzelendeopstelling,zeergebaatbijhetvervoervan
diepgekoeldemelkpertankwagen.Indevolgendeparagrafenwordendegevolgenvoordezuivelindustrie geïnventariseerd.
-Kostenbesparing zuivelondernemingen
DeRMOmaaktehetmogelijkomdemelkminderfrequentoptehalen.Het
ophalenvandemelkkonnueenmaalpertweeofdriedagenplaatsvinden.
Ditbetekende incombinatiemethetwegvallenvandedurezaterdag-enzondagritteneenaanzienlijke arbeids-enloonbesparing.Ditvoordeelkonechterpasgeheelbenutwordenwanneeralleboereninhetmelkwingebiedovergestaptwarenopdediepkoeltank.Eenramingvandekostenvoordeaanschaf
vaneenRMOtussen1965en1972gemaaktdoordeWerkgroepMelkbewaringen
Transport inhetverslagvandepraktijkproeven.
DegemiddeldekostenvanhetvervoerperRMObedroegenƒ 1,124per100
kilogramaangevoerdemelkendekostenvandeontvangstbedroegenƒ0,025
per100kilogrammelk.Intotaaldusƒ1,149 per100kilogrammelk.Volgens
eenin1969gehoudenenquêtenaardevervoerskostenvanmelkvandeboerderijnaardefabriekmetbussenblekendegemiddeldekostenper100kgmelk
ƒ1,066tebedragen.Hierinisnietdeontvangstmeegerekend.Maarwatbetreftdevervoerskostenvaltdevergelijkingaanheteindevandejaren
zestignogvoordeligvoordemelkbussenuit.
Eenvergelijkingvandetotalekostenin1978tusseneenzuivelondernemingdieallemelkviadeRMOaangevoerdkrijgteneenzuivelonderneming
dienog40procentvandemelk inbussenkrijgtaangevoerd isweergegeven
intabel2.3.
NavolledigeomschakelingvandemelkbussenontvangstnaardeRMOkon
eendeelvandeuitrustingopdefabriekwordenafgestoten.Eenaantalprocessendievoorheenopdefabriekmoestenwordenuitgevoerdkondennuopde
boerderijplaatsvinden.Zokondekoelcapaciteitvandefabriekenworden
verminderd.Hetspoelenenreinigenvandemelkbussenhoefdenietlanger
gedaantewordenendeweegbasculeendetransportbandenvoordemelkbussen
kondenwordenafgeschaft.Bovendienkondoorderegelmatigeraanvoervan
melkdeefficiëntie opdefabriekenverbeterdworden (WoudstraenDekker,
1985).
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Tabel 2.3 Transport-en
ontvangstkosten
1978 (in
guldens)

per 100 kg

60%tankmelk
40%bussenmelk
Transportkosten
Ontvangstkosten
Totaal

melk,

1002
tankmelk

0,89
0,79
1,86

0,61
0,40
1,01

Bron:Boumanetal,1978.

-Centralisatie enfusies
DeRMOmaakteverdergaandecentralisatievandezuivelindustriemogelijk (zietabel2.4).Hetwas -alsgevolgvandepermanentekoelingvande
melk -mogelijkommetdetankwagensgrotereafstandenteoverbruggendan
methetvervoervandemelkbussen (datbovendiennogvaakmetdetrekker
gebeurde).Ditbetekendedathetmelkwinningsgebied gemakkelijkuitgebreid
konworden.Decentralisatie speeldeechternogopeenanderemaniereen
rol.EénvandeobstakelsbijdeinvoeringvandemelktankendeRMOwas
hetgroteaantalkleinezuivelondernemingendatNederlandbezat.Dezeondernemingenhaddeneendergelijkeomzetdatzijnietvoldoendekapitaal
haddenomtekunneninvesterenineenRMO.Doordevelefusiesenovernames
indejarenzestigenzeventigkregendemeestezuivelondernemingenwel
beschikkingovervoldoendekapitaalomdebenodigde investeringentedoen.
Tabel 2.4 Aantal zuivelfabrieken,
tiewaarde,
1972-1982
jaar

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

aantal
fabrieken*)

168
158
147
143
135
123
123
111
111
107
102

werknemers

werknemers
(x1.000)
25,0
25,4
25,1
24,4
23,9
23,0
22,1
22,5
22,3
22,0
21,4

en

produk-

produktiewaard
5.200
5.613
6.460
7.315
8.163
8.797
10.577
11.932
13.064
13.731
13.064

*)Bedrijvenmet10ofmeerwerknemers.
Bron: CBS,Produktiestatistieken.
Dezenieuwemaniervanophalen,ontvangstenverwerkingverminderdede
behoefteaanarbeidskrachtenenbetekendeookeenaanzienlijkearbeidsverlichting.Eenbijkomendvoordeelvandefusiesenovernameswasdatdespecialisatievandeproduktieperfabriekmogelijkwerd.Hetgevolgwaswel
datveelkleine (dorps-)coöperatiesmoestenverdwijnenomdatvoorhende
kostenvanoverschakelingnaardeRMOnietoptebrengenwaren.Voorsommigekleinerecoöperaties isditeenredengeweestomdeontwikkelingnaar
hettankmelkentegentegaan(WoudstraenDekker,1985).
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Hetzoutevergaanomhettankmelkenalshoofdoorzaakvoordefusies
enconcentratievandezuivelondernemingenaantemerken.Maarhetiszeker
eenbelangrijkevoorwaarde geweestvoordesnelleconcentratievanzuivelondernemingen (DeJonge.a., 1980).
-Grotereafstandboeren-coöperaties
Deinvoeringvandemelktankheefttotgevolggehaddatereenverwijderingontstond tussendeboerenenhuncoöperaties.Ditwerdenerzijds
veroorzaaktdoordeconcentratie indezuivelindustrie enanderzijdsdoor
debelangentegenstelling tussendezuivelondernemingenkleinereboerendie
doordetankstimuleringsplannen gedwongenwerdenomovertegaanophet
melktankenoftestoppenmetdemelkveehouderij.
-Kwaliteitvandemelk
Dekwaliteitvandiepgekoeldemelkisoverhetalgemeenbeterdanvan
bussenmelk,alhadmeninhetbeginenigeproblemenmetdechemischekwaliteitinverbandmetdeverwerkingtotbepaaldezuivelproduktenenmetkoperverontreiniging alsgevolgvandegebruiktemelkleidingen.

2.4 Samenvatting
a) DeMelktank iseenbuitenlandsevindingdiealvoordeTweedeWereldoorlog indeVerenigde Staten,ScandinaviëenEngelandgebruiktwerd.In
hetbeginvandejarenzestigwerdendetanksvanuitdeVerenigdeStaten
geïmporteerd;sindshetmiddenvandejarenzeventig wordenookinNederlandmelktanksgeproduceerd.Hetbasisideevandemelktank isechteroverwegendAmerikaans gebleven.Onderzoek inNederlandnaardemelktankheeft
vooralbetrekking gehadophetlerenomgaanmetdezetechnologie.
b) Deinvoeringvandemelktankvaltonderteverdelen indriefases.De
proefperiode (1959-1970),verspreidingdoorstimulering (1970-1976)enverspreidingdoordruk (1976-1982). Indeproefperiodewerdenvrijweluitsluitendmelktanks geplaatst inhetkadervande -doordeoverheidopgestarte-proefprojecten.Tussen1970en1976verspreiddehettankmelkenzich
spontaan,gestimuleerddoorpremiesvandezuivelindustrie.Na1976begonnendezuivelindustrieënvolledigoverteschakelenoptankmelk.Deboeren
werdenverplichtovertestappenophettankmelkendanweltestoppenmet
demelkveehouderij.DezegedwongenoverstapwerdondersteunddoorhetTankmelkbesluitvandeoverheid.Ditbesluitgafookkleinereboerendemogelijkheidovertestappenophetmelktanken.Maardoordebegeleidendevoorwaardenvoorhetverkrijgenvandezesubsidiemoethetbesluitzekerook
gezienwordenalseensteuninderugvoordezuivelindustrie ominhun
gehelegebiedhet tankmelkendoortekunnenvoeren.
c) Demelktankheeftvoordemelkveehouders totgevolggehaddathetwerk
lichterwerdendateenaanzienlijkearbeidsbesparingbereiktkonworden.
Bedachtmoetwordendatditechteruitsluitendhetgevaliswanneerde
melktankgebruiktwerd incombinatiemeteenmelkleiding.Vergrotingvande
veestapelwerdvoordemelkveehouders zowelmogelijkalsnoodzakelijk.De
kostenvandeaanschafvaneenmelktankdruktenmindernaarmatedeveestapelgroterwas.Verderhaaldedemelktankdetijdsdrukachterhetmelken
weg.Demelkkonimmersgekoeldopgeslagenwordenwaardoorminderen
flexibeleropgehaaldkonworden.Overhetalgemeenisdemelktankeenbelangrijk onderdeel geweestvaneenverderemechanisatievanhetmelkveehouderij.
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d) Voordezuivelindustrie leiddehetmelktankenviadeRMOtoteenmoderniseringvanhetmelkvervoer,demelkontvangstenverwerking.Doordat
hetophaalgebieduitgebreidkonwordenhadditookinvloedopconcentratie
enfusiesvandezuivelindustrie.
e) Bijdeinvoeringvandemelktankzijnveelinstantiesbetrokkengeweest.Dedriebelangrijkste zijndeoverheid,dezuivelindustrieende
melkveehouders.Hetmeest inhetookspringtnatuurlijkdezuivelindustrie.
Deboerenzijnbijdeoverstapnaardemelktank intensiefbegeleidtdoorde
zuivelindustrie.Doormiddelvanvoorlichting,maarookviaverschillende
premies.Hetmogeduidelijkzijndatdebelangenvoordezuivelindustrie
zeergrootwaren.Vooralenkelekleinereboerenhebbenmoeitegehadmetde
invoeringvandemelktank.Daarstaattegenoverdatonderandereenkele
groteremelkveehoudersaandebasisstondenvandeinvoeringvandemelktank.
f) Deoverheidheeft,vanuitstructuurpolitieke overwegingen,eenbelangrijkerolgespeeldbijdeinvoeringvandemelktank.Nietalleenheeftde
overheidproefprojectenopgestart indejarenzestig,zijheeftooksubsidiegegevenvoordeaanschafvaneenmelktankomookkleinereboerende
mogelijkheid tegevenovertestappenopdemelktank,enheeftzijallerlei
andereregelingen (ophetgebiedvaninfrastructuur)omdemodernisering
vandebedrijvendienodigwasvoordeaanschafvandemelktankmogelijkte
maken.Zonderoverheidsingrijpenwasdeinvoeringvermoedelijkveellangzamergegaan.
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3

DEINVOERINGENVERSPREIDINGVANDELEGBATTERIJ INNEDERLAND

3.1 Inleiding
3.1.1

Delegbatterijendepluimveehouderij

Vanafhetmiddenvandejarenzestigtotaanhetbeginvandejaren
tachtigzijninNederlandvrijwelallepluimveehoudersovergegaanvanhet
houdenvankippenophettraditionelegrond-enroostersysteemnaarhet
houdenvankippenoplegbatterijen.Opditmomentwordtongeveer90%van
hettotaalaantalhennenopdezemaniergehouden.
DelegbatterijheeftinNederland inbetrekkelijkkortetijdzijnintredegedaan.Sindshetmiddenvandejarenzeventigondervindthetsysteem,opgrondvanwelzijnsoverwegingen,voortdurendkritiek.Dezediskussieheeftertoebijgedragendateen (klein)aantalpluimveehouders 'terug'
isgegaannaarhetgrondsysteemvoordeproduktievanscharreleieren.In
1989heeftdeoverheideenplangelanceerdvooreengefaseerdeafschaffing
vanhetlegbatterijsysteemmetalsmeestwaarschijnlijkeopvolgerhetvolièresysteem.
3.1.2

Deontwikkelingvandepluimveehouderij

Totver indetwintigsteeeuwwasdepluimveehouderij inNederlandeen
onderdeelvanhetgemengdlandbouwbedrijfopdezandgronden.Deoppervlakte
cultuurgrondendekwaliteitvandegrondmaaktenhetindezestrekennoodzakelijkomeenaanvullingophet inkomentezoeken.Dezeaanvullingwerd
onderanderegevondeninhethoudenvanleghennen.Ooknunogwordenopde
zandgrondendemeestekippengehouden.
Sindshetbeginvandejarenzestigzijndemeestegemengdebedrijven
metlegpluimveeverdwenenenisdelegpluimveehouderij eengespecialiseerde
bedrijfstak gewordenwaarbijhetaantalbedrijvensterkisafgenomenenhet
aantalleghennenperbedrijfisgestegen.Ookdeopfokvanleghennenis
steedsmeereenafzonderlijkebedrijfstakgeworden.
In1990warenerbijna800oplegpluimveehouderij gespecialiseerde
hoofdberoepsbedrijveninNederland.Opdezebedrijvenwerd69%vanhettotaalaantalleghennengehouden.Hetgemiddeldeaantalleghennenlagbij
dezegroeprondde29.000perbedrijf (CBS/LEI,Landbouwcijfers,1991).
Deherstructureringvandepluimveehouderij iszondertwijfelvergemakkelijktdoorhetfeitdatdepluimveehouderijvanoorsprongtothetgemengdebedrijfbehoorde.Ditgafdeboerendekansomeenkeuzetemaken:
ófdepluimveehouderij tothoofdberoepmaken,ófeenanderetakvanhun
bedrijftotontwikkelingbrengen.Daarnaastwerdhethoudenvangrotere
eenhedenmedebevorderddoordatmoderneproduktietechnieken (waaronderde
legbatterij)kondenwordentoegepast.

3.2 Deintroductie enverspreidingvandelegbatterij
3.2.1

De legbatterij

Eenlegbatterij iseensoortflatgebouwwaarvanhetbetonisweggelatenenalleendebewapening isblijvenstaan.Hetzijnmetalenkooien,die
naastelkaarzijngeplaatstenmeestalenkeleverdiepingenhoogzijn.Het
typelegbatterijwordtbepaalddoordemanierwaaropdekooiengegroepeerd
zijn.GlobaalgezienkunnenwevoorNederlandéén-verdiepings-,étage-,
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trap-encompactbatterijenonderscheiden.Ditzijndemeestvoorkomende
vormen.InJapanbestondenlegbatterijenindevormvandraaiendetorens,
zodatdekippeniniedergevalallemaalevenveelzonkregen.EninWestDuitsland isgewerktmetzogenaamde 'legflats'mettientallenverdiepingen.
Hetideeomkippenondertebrengeninbetrekkelijkkleinekooien
schijntafkomstigtezijnvaneenzekereD.C.Kennard,diein1924ophet
OhioAgriculturalExperimental stationindeVSeenaantalproevenmet
kleinekooiennam.HetsysteemwerdalindejarendertiginCaliforniein
depraktijk toegepast.Hetmeesttoegepastesysteemwasdeéén-verdiepingsbatterij {Californian
f lat-deck-cages).
Ronddiezelfdetijdbegonmenook
inEngeland tewerkenmetlegbatterijen.Hierwerdenechtervooraldemeerétagebatterijengebruikt.Uiteenverslagvaneenstudiereisvaneenaantaloverheidsvoorlichters naarEngeland in1962blijktdathetEngelsesysteem (nog)nietveelvoorstelde.Eengoeddraaiendroosterbedrijfhaalde
betere resultatendanhetgemiddeldeEngelsebatterijbedrijf(Ketelaars,
1961).
3.2.2

Deintroductieenverspreiding inNederland

3.2.2.1

Eenbeknoptchronologischoverzicht

DelegbatterijendieinNederlanddejarenzestigwerdengeïnstalleerd
warenveelmindergemechaniseerddandelegbatterijendienuingebruik
zijn.Daarmee samenhangend iserookeenverschuivinggeweestindesoorten
legbatterijendiewerdengebruikt:datwilzeggendatdegroeperingvande
kooienisveranderd.
Indeontwikkelingvandelegbatterijzijntweefasenteonderscheiden.Indebegintijdwasvooraldemechanisatievandelegbatterijaande
orde,terwijlaanheteindevandejarenzestigdeopvoeringvandebezettingsdichtheidvandestalbelangrijkerwerd.
Watbetreftmechaniseringvaneenlegbatterij -envandegrondsystemen-moetenwedenkenaanautomatischevoedersystemen,watervoorziening,
eierverzameling,mestafvoerenmestdroging.Infeitehebbendemeesteontwikkelingenophetgebiedvanlegbatterijenplaatsgevondenophetgebied
vandezerandapparatuur.
Inhetbeginvandejarenzestigwasalleendeéén-verdiepingsbatterij
zovergemechaniseerd datzijwatbetreftarbeidsbehoeftekonconcurreren
metdetraditionele grondsystemen (Daelemans,1973).Tegenwoordigworden
vrijwelalleendevollediggemechaniseerde legbatterijenvandrieofmeer
verdiepingengeplaatst.
Erheeftzichookeenmarkanteontwikkelingvoorgedaanindesoorten
legbatterijendiegeplaatstzijntussenhetmiddenvandejarenzestigen
nu.Flat-deckbatterijenentrapjesbatterijenwerdenvooralvóór1975geplaatst,terwijlmendaarnasteedsmeerisovergegaanopétagebatterijen.
Etagebatterijenwerdenrelatiefveelgeplaatst indeperiode19741980.Indezeperiodewasaleenduidelijkeafnamevanhetaantaltrapbatterijentezien,terwijlflat-deckbatterijenna1975vrijwelnietmeergeplaatstwerden.Indeeerstehelftvandejarentachtigwasongeveer40%
vanbatterijhennengehuisvestopeenétagebatterij eneenbijnaevengroot
percentageoptrapbatterijen.Deoverigebatterijhennenwerdengehoudenop
compactbatterijen (16%)enflat-deckbatterijen (9%). (CBS,1984)
Behalvedelegbatterijenzijnookdestallenverbeterd.Eenbelangrijkeveranderingwasdebetereklimaatbeheersing,datwilzeggendezorgvoor
eenoptimale temperatuur,ventilatieenreguleringvanhetlicht.Hoewel
klimaatbeheersing ookbijgrondsystemenvanbelang is,wordenerbijeen
legbatterijstalalsgevolgvandehogerebezettingsgraad strengereeisen
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aangesteld.
Gedetailleerde gegevensoverhetaantalgeplaatste legbatterijentot
1990ontbreken.WelisbekenddatenkeleboerenopdeVeluwealindejaren
veertigeenhuisvestingssysteemhaddendatgetypeerdzoukunnenwordenals
legbatterij.Vervolgenswasereenkorteoplevingaanhetbeginvandejarenvijftig.In1965werdheteerstelegbatterijbedrijfinZeeland inbedrijfgenomen.In1967zoudenerintotaal200legbatterijbedrijvenzijnin
Nederland (Verkerk,1967).
In1975werd50%vanallekippenoplegbatterijengehouden.Uiteen
CBS-structuurenquêteover1982 (CBS,1984)blijktmeerdandehelftvande
legbatterijenna1974tezijngebouwd.Indezebatterijenisbijna 80%van
allebatterijhennengehuisvest.Veertienprocentvandelegbatterijendateerdevanna1979.VoorLimburgwasditzelfs23%.
Opbasisvandezegegevenskanopzijnhoogsteenruwetrenduitgezet
worden.Indeeerstehelftvandejarenzestigzijn-ondanksdetoegenomen
belangstelling -maarweiniglegbatterijengeplaatst.Tussen1967en1974
moethetaantalgeplaatste legbatterijengroterzijngeweest.Ervanuitgaandedatin1982hetovergrotedeelvandepluimveehouders eenlegbatterijbezatzouditdusongeveer2.500legbatterijenin1974kunnenbetekenen.Tussen1974en1982iseengelijkaantallegbatterijengeplaatst,zij
hetmeteenveelgroterecapaciteit.
3.2.2.2

Factorenachterdeontwikkelingenverspreidingvandelegbatterij

Zoalsgezegdzoualindejarenveertigeenaantalpluimveehoudersop
deVeluweeensysteemhebbengehaddateenlegbatterijgenoemdzoukunnen
worden.Vandegraadvanmechanisatiemoetenweonsnietteveelvoorstellen.Deeersteserieuzepogingomdelegbatterij inNederland teintroducerenwerdondernomeninhetbeginvandejarenvijftig.DeheerBroekhuizen,
inspecteurbijhetbedrijfsschapvoorPluimveeenEieren,hadopbescheiden
schaalproevengenomenmethetsysteem.Hijhadvaneenfamilieliduitde
Verenigde Statenuitgebreide inlichtingenontvangenoverhethoudenvan
kippenoplegbatterijen.VoorzoverbekendwashetevenweldeheerHopete
Locherndieheteersteautomatische legbatterij-bedrijfinNederland ingebruiknam.Hetsysteem troksterkdeaandacht.Verschillendebedrijvenmet
legbatterijenwerdenopgerichtenevenleekheteropdathetsysteemsnel
zouaanslaan.Omverschillende redenenraaktedelegbatterijechter inhet
vergeetboek.Vandeindertijdmetveelenthousiasmeopgerichtebedrijven
zijnermaarweinigdiedejarenvijftighebbenoverleefd.Hetzouzelfs
totverindejarenzestigdurenvoordatdelegbatterijaanzijnopmarskon
beginnen.Dedriebelangrijkste redenenvoordezeweinigsuccesvolleintroductievanhetlegbatterijsysteemwarendeineersteinstantiebeperkte
mechanisatiemogelijkhedenvandelegbatterij,detot1961bestaandePluimveeregeling (zieook3.2.2.3),endetussen1962en1967geldendebeschermendemaatregelenvoordebuitenlandsehandelineierenbinnendeEuropese
Gemeenschap (idem).
Ondanksdeteruggangdieduurdetotindejarenzestig,isdelegbatterijvanlieverleeeengewildinvesteringsobjectgewordenvoorpluimveehouders.Ditkwamdoordatdealgemeen-economische omstandighedenzichwijzigden,endoordatdegraadvanmechanisatievandelegbatterijsterkverhoogdkonworden.Beideaspectenwordenindevolgendeparagrafenbehandeld.
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3.2.2.3 Algemeen-economische achtergronden
Detot1962vankrachtzijnde 'Pluimveeregeling'bepaaldedatmaximaal
20hennenperm2gehoudenmochtworden,endatopeenbedrijfeenmaximum
van1500leghennenmochtzijn.Ditallesterbeschermingvanhetkleine
gemengdebedrijf.Tochblijkt1961niethetstartschotvooreengrootscheepse invoeringvanlegbatterijentezijngeweest.Weliswaarnamdeinteressevoorlegbatterijentoe,zoalsblijktuitpublikaties inhetblad
'Pluimveehouderij',enuithetverslagvaneenstudiereisnaarEngelandin
opdrachtvandetoenmaligeministervanLandbouw (Lardinois),maarditresulteerdenietineensnelleacceptatievanhetsysteemdoordepluimveehouders.Deafschaffingvanderegelingleiddeooknietdirekttoteensubstantiëleproduktie-uitbreiding.
HetinwerkingtredenvanhetEEG-verdrag in1962hieldvoorconsumptie-eierennamelijk indattot1967elkelidstaattijdelijkbeschermende
maatregelenmochtnemen.DitbleekzeernadeligvoordeNederlandsepluimveehouderij,diein1962nogeenzelfvoorzieningsgraadkendevan200%.Van
deexportwerdruim90%binnendeEGafgezet.DeNederlandseexportverminderdetussen1962en1967van3miljardstuksnaar750miljoen.
Na1967,toendebovengenoemde regelingenopgehevenwaren,kregende
Nederlandseboerenderuimteomhunproduktieuittebreiden.MaardeEGproduktiewasdusdaniggestegendatdeprijzenvaneierenlaagbleven.Zekerna1970wasEuropa -mededoordeproduktieverhoging diemogelijkgemaaktwasdoordelegbatterij -volledigzelfvoorzienend geworden.Defeitelijkbestaande,danwelsteedsdreigendeoverproduktieheeftdeprijzen
vaneierenzeer laaggehouden,ofschoondeprijzenvandeproduktiemiddelen
blevenstijgen.Delegbatterijgafenerzijdsdemogelijkheiddekostente
drukkendooreenlagervoederverbruikvandeleghennenenaandeandere
kantdemogelijkheid tothethoudenvanmeerleghennenperarbeidskracht.
Ditzijntweebelangrijkevoorwaardengeweestvoordesnelle invoeringvan
debatterij indejarenzeventig.
3.2.2.4 Delegbatterijcontrahettraditionelesysteem
Tegenheteindevandejarenvijftigwasereensnelleverbeteringvan
hettraditionelegrondhuisvestingssysteem opganggekomen.In1961bestondeneralveelmoderneroosterbedrijvenwaarbijdevoedervoorziening,het
eierrapenendewatervoorziening redelijkgemechaniseerdwaren.Ditintegenstellingtotdemeeste legbatterijendieopdatmomentverkrijgbaarwaren.Overdemechanisatievanhettraditionele systeemwordtinhet 'Verslagoverdelandbouw in1961'gezegd:

"Aan de inrichting van de hokken wordt veel aandacht besteed
vooral wat betreft mechanisering en andere arbeidsbesparende methoden. Silobouw en aanschaffing van wegrolnesten of geheel automatische legnesten (al of niet met strooisel)
vonden op tal van
bedrijven plaats. Ook aan de isolatie van leghokken gaat men
steeds meer aandacht besteden"
(MinisterievanLandbouwenVisserij,1963).
TochmelddenVerslagenvanluttelejarenlaterdater "hierendaar"belangstellingbegontekomenvoorhethoudenvanleghennenoplegbatterijen.
In1964zoudebelangstelling,volgenshetVerslaguit1966,verderzijn
toegenomen,hoewel
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"(..) het merendeel der belangstellende
(wordt) afgeschrikt
door
de hoge investeringen die aan het systeem verbonden zijn. Er bestaan inzake het houden van leghennen op batterijen nog verscheidene bedrijfstechnische
vraagpunten, met name ten aanzien van de
verlichting
en
ventilatie"
(MinisterievanLandbouwenVisserij,1966)
Deontwikkelingengingenkennelijkzeersnel,wantinhetVerslagover1965
werdgemelddatereenduidelijkeontwikkelingvielwaartenemennaardrie
huisvestingssystemen,namelijk:
a.hethoudenvanhennenmeteenroosterbovendemestbak;
b.hetvolledige roostersysteem;
c.hetbatterijsysteem.
Eenjaarlaterblekentochechtervooraldelaatstetweesystemensuccesvol
teworden,hoewelereenduidelijkeonderlingeconcurrentiebestond.Zo
werdbijvoorbeelddeterughoudendheidinLimburgwatbetreftlegbatterijen
ingegevendoorhetfeitdatdaaralveelmoderneroosterbedrijvenbestonden.Andersom geredeneerdkwamKetelaars (1966)totdeconclusiedathet
legbatterijsysteem inBelgiëbeteraangeslagenwasomdathetgrondsysteem
daarminderverontwikkeldwaseneenlegbatterijdusalsnelvoordelen
opleverde.
Eengrootprobleembijhetbepalenvandewaardevanbeidesystemen
tenopzichtevanelkaarwasdaternogweinigonderzoekgedaanwasnaar
legbatterijen,laatstaanuitgebreidvergelijkendonderzoektussenlegbatterijenenhetroostersystemen 1). ZoblekenookinEngelanddezegegevensnietvoorhandendoordatmendaargeenroostersysteemvanbetekenis
kende.Omtochenigzichtopdezeproblematiek tekrijgenwarenvanafhet
beginvandejarenzestiginNederlanddepluimveeteeltproefbedrijvenbegonnenmethet installerenvaneenaantalbatterij-eenhedenwaarvanderesultatenwerdenvergelekenmetdievangrondeenheden(roosterbedrijven).
DitgebeurdealseersteophetpluimveeteeltproefbedrijfinMarheezeop
voorstelvandevoorlichter inBrabant.Hetbetrofhiervooralonderzoek
naarproduktietechnischeverschillentussendelegbatterijenhetroostersysteemzoalsverschilleningeproduceerdehoeveelhedeneierenperkip,het
voederrendement,enuitval.Opdeproefboerderijenwarendeverschillen
tussenbeidesystemennieterggroot.Ervieleentendenswaar tenemen
naareenwathogereproduktieeneenlagereuitvalbijhetroostersysteem.
Daarstondeenhogervoederverbruik tegenover.Overigens,voordatderesultatenvandeproefboerderijenbekendwerden (tegenheteindevandejaren
zestig)warendeberichtenoverwaardevandelegbatterijenzeertegenstrijdig.Inenkelebuitenlandse onderzoekenbrachthetbatterijsysteemhet
erzelfsbeduidend slechteraf.
Detwijfeloverhetvoordeelvanlegbatterijentenopzichtevangrondsystemenbeperktezichniettothetbeginvandejarenzestig.Nogin1972
werd inhetblad 'Pluimveehouderij'geconstateerddatdeproduktie-technischeresultatenvandrietoetsbedrijven inNederland,FrankrijkendeVerenigdeStatenvoorkippenoproostersystemennogsteedsgunstigerwaren.
Ditverschilmoestdusgoedgemaaktwordendoordeverschilleninarbeidsbehoefte:

1) Roostersystemenvallenoverigensonderdezogenaamde 'grondsystemen'
enwordendaaromookwelgrond/roostersystemen genoemd.Inhetvervolg
vandezebijdrage isgekozenvoordeverkortebenaming.
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"Het
tijk
schil
rijen

lijkt, ondanks de vlucht die het batterijsysteem
in de prakheeft genomen, nog niet zo makkelijk om een dergelijk
verwaar te maken. Er is weinig reden om te geloven dat battezo bijzonder beter
zijn."

(VanderLeun,1972)
Debetrouwbaarheidvanditsoortvergelijkingenmoetoverigensniet
erghoogaangeslagenwordenomdat"eendeelvandevariatieindeuitkomstenaanverschillen inuitvoeringvandesystemenmoetwordentoegeschreven" (Ketelaars,1980).Zozijnindemeestegevallen,enmetnameopde
toetsbedrijven,roostersystemen indevergelijkingbetrokkenwaardebezettingperm2 lagerlagdanindepraktijkdoorgaanswerdaangehouden.
Nuwarendezeproduktie-technischeresultatennietdeenigeoverwegingendievanbelangwarenindevergelijking tussenbeidesystemen.Hoewel
moeilijkingelduitdedrukkenwarenhetvaakjuistdebedrijfsorganisatorischeoverwegingendieindebegintijddedoorslaghebbengegevenbijde
keuzetengunstevandelegbatterij (Ketelaars,1980).Eénvandemeestin
hetoogspringendevoordelenvanlegbatterijenwasdeafwezigheidvan
grondeieren (eierendiebuitendenestengelegdworden).Ditkonbijenige
omvangveelenonaangenaamwerkmetzichbrengen.Ineenbatterijstalwas
hetookprettigerwerkendoordathetveelminderstoffigwas.
Verder isdearbeidsverdeling doorhetjaarheenbijbatterijenregelmatigerendeaardvanhetwerkeenvoudiger.Hettoezichtopdegangvan
zakenisoverhetalgemeengemakkelijkeruitvoerbaar.Hetfeitdathetwerk
eenvoudigerwerdbrachtsommigenertoeomhetlegbatterijsysteemafte
schilderenalseensysteem "voorbeginners"datheteindezoubetekenvan
hetzogewaardeerdegemengdbedrijfenallevakmanschapdiehettraditionelebedrijfmetzichmeebracht (Adams,1961).MaardezeopvattingwasvolgensKetelaarsnietwijdverbreid.
Dezebedrijfsorganisatorischevoordelenbetekendenoverigensnietdat
eenlegbatterijookdirekteenbehoorlijkarbeidsbesparingopleverde.Net
zogoedalsbijgrondsystemengoldookvoordelegbatterijendatdebenodigdehoeveelheidarbeidafhankelijkwasvandemechanisatievanhetsysteem.Inhetbeginvandejarenzestigwarenuitsluitenddeflat-deck-batterijenzovergemechaniseerddathiersprakewasvaneenduidelijkearbeidsbesparing.Terwijldemeer-étagebatterijen,diewelhetvoordeelhaddenvaneenhogerebezettingsgraadpermz,meerarbeidperopgehoktehen
vroegen (zieooktabel3.1).
Samengevatkangesteldwordendatdekeuzevooreenlegbatterijmetde
verwachtingbeterebedrijfsresultatentebereikennietaltijdeenbedrijfseconomischgerechtvaardigdekeuzegenoemdmagworden.Nietalleenomdatde
voordelenvandeeerstelegbatterijenvermoedelijkbeperktwarentegenover
eenroostersysteem inverhouding totdebenodigde investering,maarook
omdatdejuistegegevensomeengoedeafwegingtemakenontbraken.
Maar,zoalsalgesteld,detoekomstvandelegbatterij inNederlandwas
inhetbeginvandejarenzestignogzeeronzekerendetechnischeontwikkelingvandelegbatterijstondnietstil.Alsnel,vanafhetbeginvande
jarenzeventigdeden -eerstviadetrap-batterijen,diegoedkopereneenvoudiger temechaniserenwaren -vollediggemechaniseerdemeer-étage-batterijenhunintrede.Eenaantalvoordelenvandelegbatterij tenopzichtevan
hetgrondsysteemwerdsteedsduidelijker:
a) Hogerebezettingsdichtheidperm2
b) Groterevoederbesparing;
c) Grotere arbeidsbesparing;
d) Beteregezondheid.
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-Bezettingsdichtheid
Hétvoordeelvandelegbatterijenbleekhetgrotereaantaldierendat
menperm2stalruimtekonhoudeninvergelijkingmetderoostersystemen,
watmetdetoegenomenarbeidsbesparing (mechanisering)mogelijkhedentot
eensnellebedrijfsuitbreidinggaf.
Deprijsvandestallenwerdsteedshogerdoordegestegenkostenvan
arbeidenbouwmateriaalmaarookdoordatertechnischsteedsbeterestallen
gebouwdwerden.Hetwasdanooknoodzakelijkomindezestallenveelleghennentehoudenomdeinvesteringenperdierzolaagmogelijktekunnen
houden.Daarkomtbijdatdaarmeeookdeprijsvande"randapparatuur"per
henlaaggehoudenkonworden.
OpbasisvandeLEI-boekhoudingvindenwevoor1969en1970eenbezettingsdichtheidvandestalvanrondde7dierenperm2voorderoostersystemenenrondde14dierenperm2voordelegbatterij1).Terwijldebezettingoprooster/roosterbedrijven in1980opgelopenistot12dierenper
m2isdieopdelegbatterij toegenomentotmeerdan20dierenperm2 in1987
(zietabel3.2).
Bezettingsdichtheidkanoverigensookopgevatwordenalsbezettingsdichtheidperkooi.Naardeoptimalebezettingsdichtheid perkooiisvrij
veelonderzoekgedaan.Eerstvooraluiteconomischoogpuntenlaterookuit
welzijnsoogpunt (inzoverreditnietsamenviel).Heteconomischoptimum
lietzichnietmakkelijkbepalen.Demeestgunstigebezettingsdichtheid
wordtbepaalddooreenaantalfactoren:
hetaantalkippenperkooi (meestal3,4of5),
deoppervlakteperleghen (tussen350cm2en500cm2per dier),
devoerbaklengteperleghenendekooidiepte,
detoegenomenuitvalt.o.v.verlagingvan (huisvestings-)kostenende
hoogtevandeeierprijs.
Zoisuitonderzoekgeblekendateenleghenminstens10centimeter
voerbak (breedtevandevoorkantvandekooi)totzijnbeschikkingmoet
hebbenvooreenadequatevoedselopname.Bovendienwashetdevraagofde
hogereuitvalvandedieren,dievaakmedehetgevolgwasvaneen (te)hoge
bezettingsdichtheid,opwoogtegendelagerehuisvestingskosten.
-Voederbesparing
Eenandergrootvoordeelvandebatterijwas,zobleek inloopvande
tijd,dematevanvoederbesparing.Ditwaseenbelangrijkaspectaangezien
devoederkosten 50tot75procentvandetotalekostenuitkondenmaken.
Aandeenekantwerdermindervoervermorstenaandeanderekanthaalde
meneenbeterevoederconversie oplegbatterijendanopderoostersystemen.
Hierwareneenaantalredenenvoor:
delegbatterijmaakteeenbetervoedersysteem eneenbetereklimaatbeheersingmogelijk;
dooreenhogerebezettingopdelegbatterij isdeuitgangstemperatuur
hoger.
Overderelatie tussentemperatuurenvoederverbruik isuitproeven
geblekendatbijiederegraadcelciuslagerdan22,devoederopnameperhen
1,5 gramhoger is.Eenmanieromdetemperatuurbijeenroostersysteemop
tevoerenzouhetverminderenvandeventilatiezijn.Ditzouechtereen
negatieve invloedkunnenhebbenopdeprestatievandeleghennen.Uitde
LEI-boekhoudingkomtooknaarvorendatbijdebatterijbedrijventenop-

1)

Flatdeck-batterijen: 12dierenperm2,enétagebatterijen:18,2dieren
perm2.
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ziehtevanderoostersystemeneenvoederbesparingvanongeveer10%gehaald
wordt (zietabel3.2).
Hetverbruikvanmindervoeropeenlegbatterij leidtoverigensniet
persetotmindereprestatiesvandekip.Integendeel,deeierendiegeproduceerdwordenopeenlegbatterijzijnzwaarderdanopeenroostersysteem.
Nietalleenkandeleghenmetmindervoertoe,hetrendementvanhetvoer
-uitgedrukt inhetgewichtaaneieren -isookhoger (zietabel3.2).
Ofeenkipopeenlegbatterijookmeereierenproduceert isniethelemaalduidelijk.Waarschijnlijk isdehogereproduktiediegevondenzijnop
delegbatterijbedrijvenuitdeLEI-boekhoudinghetgevolgvanverschillende
rassendiegebruiktwordenopdeverschillende systemenen/ofhetverloren
gaanvangrondeierenbijhetroostersysteem.
-Arbeidsbesparing
Dearbeidsbesparing diebereiktkanwordenmeteenlegbatterij isafhankelijkvandemechanisatiegraadvandezelegbatterij.Ineenstrooiselstal
kunneninprincipedezelfdemechanisatievormentoegepastwordenalsinlegbatterijen.Zoalsaleerdervermeldwareninhetbeginalleendeflat-deck
batterijenzovergemechaniseerddatminderarbeidnodigwasperhendanop
eenroostersysteem. Eenwerkelijkearbeidsbesparing leverdepasdevolledig
gemechaniseerdemeer-verdiepingsbatterijenop.

Tabel 3.1 Arbeidsbehoefte
verschillende
Soortstal
Dikstrooiselstal
Roostervloerstallen
Drieverdiepingsbatterij
Trapbatterij
Eenverdiepingsbatterij

per 1000 kippen per jaar bij de
huisvestingssystemen

in uren (1967)

minimaal -maximaal
283-556
277-549
307-561
320-545
279 -308

Bron: Daelemans,1973.
In1967bleekdusnog,metuitzonderingvandeeenverdiepingsbatterij,
dathethoudenvankippenopbatterijengeenverlagingvandearbeidsbehoeftemetzichbracht,integendeel.Ditwasvooralhetgevolgvandegebrekkigemechaniseringvandevoedselvoorziening enheteierenrapen.Maar
bijeenvergelijkingvaneenroostervloerstal eneendrieverdiepingbatterij
diebeidegrotendeelsgemechaniseerdwarenbleekvooralhetonderhoudvan
dedrieverdiepingsbatterij eennadeligsaldotenopzichtevanderoostervloerstalopteleveren.
Medeopbasisvandegegevens intabel3.1komenwevoor1967oprond
de6.000dierenpervolwaardigearbeidskracht (V.A.K.)opeenlegbatterij
enopeenroostersysteem. Erzijnverderweinigonderzoekennaardeontwikkelingvandearbeidsbehoefte oplegbatterijenenroostersystemen.In1980
bleekuiteenonderzoekdatmenongeveer15.000dierenperV.A.K.konhoudenopeenroostersysteem tegen17.500dierenperV.A.K.opeencompactbatterij (Pluimveehouderij ,1980).Hieruitblijktoverigensdatdetechnische
ontwikkelingvanhetroostersysteemnietstilheeftgestaan.In1987bleek
datmenopeendrie-étagebatterij 30.000dierenperV.A.K.konhouden.Ofschoonervoorderoostersystemengeennauwkeurige gegevenshieromtrent
zijn,magwordenaangenomendatditrondde15.000dierenisgebleven.
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-Gezondheid
Eriseenaantalkantenaandelegbatterijdiedegezondheidvande
leghennentengoedekomen.Doordatdedierenvanelkaargescheidenzijnis
kansopverspreidingvanziektesoverdegehelekoppelminder.Bovendienis
dekansdatdedierenziekwordenkleineromdatindelegbatterijnietmet
strooiselgewerktwordt.Verderiserminderpikkerijenkannibalismeop
eenlegbatterijdanopeenroosterbedrijf.Daarkomtbijdatconditievan
dekip ineenlegbatterijbeter indegatengehoudenkanwordendanbijde
roostersystemen.
Daarstaatechtertegenoverdat,alsgevolgvanhetfeitdaterbijeen
roostersysteemmeerbewegingsruimtebeschikbaar is,dealgeheleconditie
vandeleghenbeteris(bijvoorbeeldminderkansopleververvettingenontkalkingvanhetskelet:dezogenaamdebatterijmoeheid)
Eenbenaderingvandekostendieditmetzichbrengtkanwordenteruggevondenindeuitvalendeopbrengstvandeuitgelegdehennen.Overhet
geheelgenomenisdegezondheidvandekipopdelegbatterijtochlange
tijdslechtergeweestdanoproostersystemen.Zowel indepraktijkalsbij
deproevenisdeuitvaloplegbatterijen2%hogerdanopderoostersystemen,terwijlookhetdeopbrengstprijsperuitgelegdehenlagerisbijde
legbatterijbedrijven.
Tabel3.2geefteenoverzichtvandekostenoverdebovengenoemdeonderdelen.DitzijngeenuitkomstenvandeproefbedrijvenmaarpraktijkuitkomstenuitdeLEI-boekhouding.Delaatstekolom issamengestelduiteen
kostprijsberekeningvanhetSpelderholt.DeberekeningenuitdeLEI-boekhoudingzijnslechtsvanwaardetot1976.Na1976zijnerteweinigroosterbedrijvenvooreenbetrouwbarevergelijking.Erisgekozenvoorgegevens
uitdeLEI-boekhoudingomdatdezeoverlangeretijddoorlopenenvermoedelijkeengemiddelde zijnvandeverschillendesystemen.

Tabel 3.2 Vergelijking van enkele resultaten
batterijbedrijven
(II)

op roosterbedrijven

1970

1983

1976
II

Technische

(I) en

II

II

10880

28800
23*)

gegevens

Gemiddeldaantalleghennen
Aantalhennenperm2
Eierproduktieperleghen
Eigewicht (gr)
GemiddeldeuitvalIelegjaar(%)
Voederverbruikperleghen

Kosten en opbrengsten

4500

7,4
233
61,5

6140
14,7

7570
-

-

244

260

264

277

-

-

-

45,3

63,8
10,9
41,7

46,2

42,2

41,4

21,4
1,64
2,50

18,7
2,23
1,59

27,7
1,57
2,85

25,2
2,58
2,40

28,5
2,51
1,60

8,0

7,8

**)

Voederkosten
Kostenhokkeneninventaris
Opbrengstprijs

Bron:Hoornweg (1973),Scheer (1974),enPrinsenScheer (1984).
--geengegevensbeschikbaar.
*) CijferopbasisvaneenproefgedaanophetSpelderholt:'Kostprijsberekeningvanconsumptie-eierenbijexperimentele étagehuisvesting,
scharrelhuisvesting enbatterijhuisvesting',Beekbergen,1987.
**) Inguldensperleghen.
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3.2.3

Alternatieven

3.2.3.1

Inleiding

Hetzoekennaaralternatievenvoordelegbatterijenkomtvoortuitde
kritiekdieerwasopdewelzijnstoestandvankippenoplegbatterijen. "Hen
batteries,
are they cruel?" (Blount,1951)vroegmenzichinEngelandalin
1951af.Hetstartseinvooreendiscussie inbredekringinEngelandwerd
gegevendoorRuthHarrisoninhaarboek "AnimalMachines"in1964.
Engelandkwamalseerstemetontwerpenvooralternatieve systemen.In
1975werdinEngelandde Get-away-cage
- ofteweldegedragskooi -ontworpen
enin1979begonmenmetdeontwikkelingvanhet aviary-system
oftewelhet
volièresysteem. Indeloopvandetijdisnaastdezetweealternatieven
voordelegbatterijookhetscharrelsysteem (verder)ontwikkeld.
In1980heefteencommissie -inopdrachtvandeNRLO -zichnogbezig
gehoudenmetdevraagofhetroostersysteem zodanigverbeterdkonworden
dathetzoukunnenconcurrerenmethetbatterijsysteem.Hoeweldecommissie
constateerde datineenstrooiselstal inprincipedezelfdemechanisatievormentoegepastkunnenwordenalsineenbatterijstalwaserverderweinig
datinhetvoordeelvandestrooiselstal sprak.Inhethogerevoederverbruikalsgevolgvandelagerestaltemperatuurbijhetroostersysteem,de
hogerepercentagegrondeieren,hetverschil inarbeidsbehoefte endeslechterehygiëne,zagdecommissievoorlopigonoverkomelijkebarrières.
3.2.3.2 Degedragskooien
Degedragskooienzijn,naarEngelsvoorbeeld,ontwikkelddoorhetonderzoeksinstituut SpelderholtenuitgetestopdeProefboerderij teMarumin
samenwerkingmeteenonderzoeksinstituut inDuitsland.Hierwerddegedragskooivergelekenmetdelegbatterijenhetroostersysteem. Infeite
zijndegedragskooieneenvariantopdelegbatterij.Hetbelangrijksteverschilzitindeinrichtingvandekooien.Dekooienzijnvoorzienvanlegnestenenzandofstrooiselenerzijnzitstokkenaangebracht.Doordeze
voorzieningenmoethetnatuurlijk gedragvandekipbeter totzijnrecht
komen.De (financiële)resultatenvanditsysteemwarenechterzoteleurstellenddatdegedragskooien inNederlandnauwelijks toepassinghebben
gevonden.OokhetSpelderholtheeftin1981hetonderzoeknaargedragskooienafgeslotenmetdeconclusiedatditsysteem (financieel)niethaalbaar
was.
Debenodigde geldenvoorditonderzoekwerdenverkregendoorbijdragen
uithetFondsWelzijnLandbouwhuisdieren (éénprocentvandevoederaankopen
vandeboerenwordt inditFondsgestort),hetProduktschapvoorPluimvee
enEieren,depluimveeteeltproefbedrijven enhetSpelderholt.
3.2.3.3

Hetvolièresysteem

Hetvolièresysteembestaatuitverschillendebovenelkaar indestal
aangebrachteétages.Deétagesbestaanuitroosterswaaronderzicheen
mestbandbevindt.Degehelestalvloer isbedektmetstrooiselmateriaal.De
dierenkunnenzichvrijelijkvandeenenaardeandereverdiepingbegeven.
Doordatermeerdereverdiepingenzijnaangebrachtwordthet loopoppervlak
sterkvergroot.Hierdoor ishetmogelijkomeenbezettingsdichtheidvan20
dierenperm2staloppervlakte tehalen.Degedachteachterhetvolièresysteemiseencombinatievandevoordelenvandegrondhuisvesting (vrijheid
omhetnormalegedragtevertonen)metdievanlegbatterijen(drie-dimensionaalgebruikvandestalruimte).Hetvolièresysteemlijktvoorlopighet
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meestwaarschijnlijke alternatiefvoordelegbatterijmochthettoteen
batterijverbodkomen.Zowelwatbetreftwelzijnvandekippenalsdekosten
vaneierenwordtditdoordebetrokkenpartijengezienalseenbeteralternatiefdandegedragskooien.Ditonderzoekwerdopdezelfdemaniergefinancierddatnaardegedragskooien.
3.2.3.4 Hetscharrelsysteem
Hetscharrelsysteem isnietveelandersdaneenroostersysteemdatvoldoetaanbepaaldewettelijkvoorwaardenomerkendtekunnenwordenals
scharrelbedrijfendaarmee inaanmerkingtekomenvooreentoeslagopde
eieren.Eenscharrelsysteemmoetvoldoenaandevolgendenormen:
ermogenmaximaalzevenhennnenperm2staloppervlaktezijn,
minimaaleenderdevandeoppervlaktemoetbestaanuitstrooisel,en
indestalmoetdaglichtkunnentoetreden.
3.2.3.5

Eenkostenvergelijking

Debelangrijksteverschillentussendebatterijenhetvolière-enhet
scharrelsysteem zatenanno1987,zoblijktalthansuittabel3.3,inde
aankoopkostenvandeleghennen,devoerkostenendearbeidskosten.Het
scharrelsysteemheeftbovendientenopzichtevanbeideanderesystemenaanzienlijkhogerevoerkosten,algemenekosten,huisvestingskostenenarbeidskosten.

Tabel 3.3 Vergelijking
tussen legbatterij,
volièresysteem
scharrelsysteem,
1987 (in guldens per hen)
batterij

Aankoop
Voer
Gezondheidszorg
Strooisel
Rentelevendehaven
Algemenekosten
Huisvestingskosten
Arbeidskosten
Beloningbedrijfsleiding

8,50
28,36
0,03
0,00
0,54
0,39
4,67
2,06
0,34

en

meerkostenvan:
volière

scharrel

0,50
1,02
0,07
0,10
0,03
0,06
0,18
0,32
0,04

0,50
1,52
0,07
0,35
0,04
0,59
0,74
3,45
0,31

Bron:Zaalmink,1987.
WatbetreftdearbeidskostenwordtervanuitgegaandatbijhetbatterijsysteeméénV.A.K.30.000leghennenkanverzorgen.Bijhetvolièresysteem
blijktuit (totnutoeglobale)arbeidsstudiesdatéénV.A.K.26.000leghennenkanverzorgen.Voorhetscharrelsysteem isdit12.000leghennen.
Omgerekendnaardekostprijsper100eierenisditHFL14,70bijdelegbatterijenHFL15,34bijhetvolièresysteem.Ditbetekentdatdekostprijs
pereibijhetvolièresysteem ongeveer0,7 centhogerzalzijndanbijde
legbatterij.
Indewaarderingvandepluimveehouders iserechternogeenaantal
anderemoeilijkhedenmethetvolièresysteem:meerstof,moeizameremestverwerking (o.a.meerammoniakuitstoot)eneentoenamevanhetaantalgrondeieren.
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3.2.4

Debetrokkenen

Wanneerwedebetrokkeninstanties,personenenbedrijvenbekijkendan
valtopdaterbinnendepluimveehouderijnauwsamengewerktwordt.Volgens
enkelevoorlichterswasdithetgevolgvandesterkegeografischeconcentratievandelegpluimveehouderijendegeringeomvangvandebedrijfstak.
Debedrijfstakkendegespecialiseerdevoorlichters,gespecialiseerdedierenartsenendemogelijkheid totintensievesamenwerkingtussenboerenen
bedrijfslevenzoalsdeveevoeder-enmechanisatiebedrijven.Bovendienwas
ersprakevanveelmond-tot-mondreclame.Menkonalsnelbijdebuurman
gaankijkenhoedelegbatterij indepraktijkwerkte.
Veelvandesamenwerking tussendeverschillende actorenvindtmenterugindeorganisatieenhetfunctionerenvanhetenige,doordeoverheid
gesubsidieerdepluimveeteeltonderzoekcentrum: Spelderholt.Hierkomenbedrijfsleven,voorlichting,instituutsonderzoek enpraktijkonderzoeksamen.
Warendelaatstedrieindejarenzestigenzeventignogminofmeerafzonderlijkeinstanties,inmiddelszijnzijookorganisatorisch samengevoegdin
de 'CentrumvoorOnderzoekenVoorlichtingPluimveehouderij (COVP)Spelderholt'.

ACTIVITEIT

INSTITUUT
Overheid:
-Spelderholt*)
-Proefbedrijven*)
-Consulenten
-LUW

-Toepassingsgerichtonderzoek,
voorlichting
-Praktijkonderzoek
-Voorlichting
-Fundamenteelonderzoek

Veevoederfabrikanten

Voorlichting,aankoopbemiddeling

Legbatterijproducenten

Produktielegbatterijen,
onderzoek

Eierhandel

Uitbetalingnaarkwaliteit

Produktschap (PPE)

BetrokkenheidbijSpelderholt

Vakorganisatie (NOP)

Voorlichting

*) Deelsgefinancierd doorderden.

Figuur 3.1

Overzicht van instituties
betrokken bij de introductie
verspreiding van legbatterijen
in Nederland

en

Binnenhetbedrijfslevenbestaanintensievecontactenophetgebiedvan
onderzoek tussendepluimveehoudersenaanleverendebedrijven (danwelde
voederindustrie danweldemechanisatiebedrijven).Hetbedrijfslevenis
sterkvertegenwoordigdbinnenhetoverheidsonderzoek.Zijbepalenmedehet
onderzoeksprogamma enzijnmedefinancierdersvandepluimveeteeltproefbedrijvenenhetCOVPSpelderholt.
Infiguur2.1 isschematischweergegevenwelke instituties -inmeer
ofminderdirectezin -betrokkenzijngeweestbijdeinvoeringvandelegbatterij inNederland.Deze institutieszullenindevolgendeparagrafen
kortwordenbesproken.
36

-Deoverheid
Deoverheidheeftdeinvoeringvandelegbatterijnooitgestimuleerd
doormiddelvansubsidiesofbepaaldeprijsmaatregelen.Pluimveehouders
kondennietinaanmerkingkomenvoorrentesubsidiesofbijdragenuithet
Ontwikkelings-enSaneringsfonds.Hetargumentwasdatsteunopdezemanier
aandepluimveehouderij -aangezienditgeengrondgebondenbedrijfstak issneltotoverproduktiezouleiden.Na1978kondendepluimveehouderswelin
aanmerkingkomenvoordeWIR.Indebegintijdookopdeaanschafvanleghennen,maarlateruitsluitendopdodeinventarisomdatde'afschrijving'
opleghennentehoogwas.Deoverheidsinspanningen indezebedrijfstakbeperktenzichdanooktotonderzoekenvoorlichting.
HetDLO-onderzoeksinstituut Spelderholtneemt,zoalsgezegd,sindshet
beginvandejarenzestigeencentraleplaatsinbijhetonderzoekenvoorlichtingbinnendepluimveehouderij.Deproevendiewerdengedaanmetde
legbatterijenopdepluimveeteeltproefbedrijvenwerdeninoverlegmethet
onderzoeksinstituutendevoorlichtingvastgesteld.Inhetbeginvande
jarenzestigbezatdepluimveesectorzevenpluimveeteeltproefbedrijvendie
dusdanigverspreid lagen,datiederRegionaalConsulentschap infeitezijn
eigenproefbedrijfbezat.HetwarendanookdeRegionaleconsulentendie
vangroteinvloedwarenopdeonderzoeksprogammavandepluimveeteeltproefbedrijvenwaarveelalregionaleproblemenonderzochtwerden.In1964zijn
depluimveeteeltproefbedrijvenbegonnenmetvergelijkendeonderzoekentussenroostersystemenendelegbatterijen.Naasteenonderzoeksfunctiehadden
dezeproefbedrijveneentaakalsdemonstratie -enexcursieobject.Degegevensverkregenopdepluimveeteeltproefbedrijvenwerdenverwerktophet
onderzoeksinstituutSpelderholt.
HetSpelderholtwerktnauwsamenmethetbedrijfsleven.Zowelhetbestuuralsdebegeleidingscommissiesbestaangrotendeelsuitvertegenwoordigersvanhetbedrijfsleven.HetSpelderholtwasheteerste landbouwkundig
onderzoeksinstituut inNederlanddatalin1961verregaandesamenwerking
methetbedrijfsleventotstandbracht.Deafdelingverwerkingvanditinstituutwerdopgericht inoverlegmethetbedrijfslevenenookgrotendeels
gefinancierddoorhetbedrijfsleven.Watbetreftdefinancieringwerdende
pluimveeteeltproefbedrijvenvoor50%doorhetProduktschapvoorPluimveeen
Eieren (PPE)enhetLandbouwschapbetaald.Ookonderzoeknaarhuisvesting
voorleghennenopbatterijenwerdincidenteeldoorhetPPEgefinancierd.
Watbetrefthetonderzoeknaarlegbatterijenkanmenstellendathet
onderzoeksinstituut Spelderholthiernietdirekttoepassingsgerichtonderzoeknaardeed.Menhieldzichvooralbezigmetgedragsonderzoek.Ditdeed
menalsindsdejarenzestig,maarsinds1970ookinverbandmetlegbatterijen.Verderdeedmenonderzoeknaardefysiologischegevolgenvanstress
bijleghennenopbatterij.Laterzouditdezogenaamdeethologischeenfysiologische takwordenvanhetonderzoeknaarwelzijnvandekippenoplegbatterijen.Hetinstituutheeftzichverdernogbeziggehoudenmetdekwaliteitvandeeischaal inverbandmetdebatterijkooi,debezettingsdichtheidopkooien,voedervermorsenenskeletafwijkingenbijleghennen.Onderzoeknaardeontwikkelingenintroductievandelegbatterij isnietgedaan.
Heteersteonderzoekomtekomentoteennieuwsysteemdateertuit1975,
toenmenprobeerdedeuitEngelandafkomstigegedragskooi teverbeteren.
Hetechtepraktijkonderzoek isuitgevoerdopdepluimveeteeltproefbedrijven.Ditwasnietzozeergerichtophetontwikkelenvanhetbatterijsysteemmaaropvergelijkingvanhetroostersysteemmethetbatterijsysteem
énophetkunnenbeantwoordenvanvragenuitdepraktijkdiedevoorlichting-dieinspraakhadopdekeuzevanhetonderzoek -bijdeboerenter
orewasgekomen.DeConsulentschappenzorgdenvooreengoedeafstemming
tussenonderzoekenpraktijk.Gegevensuitdepraktijkkondensnelworden
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teruggekoppeldnaarhetonderzoek;onderzoeksgegevenskwamensnelbeschikbaarvoordeboeren,viadevoorlichters,maarookbijvoorbeeldviahet
bladPluimveehouderij.Derolvandevoorlichtinggingvaakechtervaak
verderdanhetdoorgevenvaninformatie.Zoishetlegbatterijonderzoekop
depluimveeteeltboerderij teMaarhezeopgestartdoordevoorlichtingin
Noord-Brabant.
Hetisnieteenvoudigtebepalenwateenenanderheeftbetekendvoor
deontwikkelingenverspreidingvandelegbatterij.OnderzoekophetSpelderholtendepluimveeteeltproefboerderijenbeperktezichmeestaltothet
testenenvergelijkenvanbestaande systemenenhetgevenvanaanbevelingen
overhoehetwerkenmetdelegbatterijverbeterdkonworden.Deproducenten
vanlegbatterijenschijnenechternietveelgebruiktehebbengemaaktvan
dekennisdieopgedaanwerdophetSpelderholt.
Desamenwerkingtussenbedrijfslevenenoverheidenerzijdsenonderzoekenvoorlichtinganderzijdsheeftzondertwijfelbijgedragentothet
feitdatdeNederlandsepluimveehouderijeenvandemeestcompetitievein
Europais.Wantdebelangrijksteverdienstevanhetonderzoekenvoorlichtingdoordeoverheid isdatdeboerbetereresultatenmetzijnlegbatterij
konbehalen.Daarnaastspeeldedevoorlichtingeenstimulerenderolviade
adviezendiehetgafaanboerenoverdeoverstapvanhetroostersysteem
naardelegbatterijenviadevoorbeeldfunctiedieuitgingvandepluimveeteeltproefbedrijven.
-Veevoederindustrie
Hoewelditnieteenvoudigingetallenisuittedrukkenmoetdeinvloed
vandeveevoederindustrie opdeverspreidingvandelegbatterijzeergroot
geachtworden.Deveevoerindustrieboodalsindshetbeginvandejaren
zestigtegengunstigeprijzenlegbatterijenaanincombinatiemeteenintensievevoorlichting.Vaakwerdencontractenopgesteldwaarbijdeboerde
mogelijkheidkreegomzijnlegbatterijgunstigtefinancierenenzijneierafzettegeneenvastgesteldeprijsgewaarborgdwerdopvoorwaardedathij
gebruikzoublijvenmakenvandedienstenvandiebepaaldevoederfabriek.
Opdezemanierblekenveelboerendelegbatterijgemakkelijk tekunnenfinancierenenwasdeveevoederfabrikantverzekerdvaneen (groeiende)afzet.
Hetmeestuitgesprokenvoorbeeld isdeveevoederfabriekHendrix'.Dezebodenzelfeensoortall-inpakketaan;dezogenaamdeHB-projekten.Eendergelijkall-inpakketbestonduitdeleveringvaneenlegbatterij -inhet
beginvandejarenzestigItaliaanse flat-deckbatterijenendrieétagebatterijen-metstal,voorlichtingenvoer.DaarnaastboodHendrix'demogelijkheid totfinanciering.Ditalleswerdcontractueelvastgelegd,waarbijdeboerverplichtwasvoeraftenemenvanHendrix'enhijeenvastgesteldeprijsvoorzijneierenkreeg.
Hendrix'bezateeneigenproefboerderij,waaropvooralonderzoeknaar
voederconversie gedaanwerd.Maarvandezeproefboerderijmoestzekerook
eenwervendewerkingvoorhetlegbatterijsysteemuitgaan.Ookinhetblad
dePluimveehouderijverschenenartikelenoverboerendiewarengaanwerken
methetbatterijprojektvanHendrix'.Deboerendieovergegaanwarenop
legbatterijenviaHendrix'werdennauwkeurigbegeleiddoordevoorlichting
vanHendrix'envormdenopdezemanierook eenbronvankennisvoorde
voederindustrie.Langnietalleveevoerindustrieën gingentewerkalsHendrix'.Maardecontractenendefinancieringsmogelijkhedenzijndoorveel
veevoederindustrieëntoegepast.
Daarnaastvindenwevertegenwoordigersvandeveevoederindustrie terug
inhetbestuurendeverschillendebegeleidingscommissiesvanhetSpelderholt,diedaarmee invloeduitoefenenophetonderzoeksprogammavanzowel
hetinstituutalsvandepluimveeteeltproefbedrijven.
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-Legbatterijproducenten
InNederlandopererennogtweegrotelegbatterijproducenten:LACOen
Farmtec.VerderzijnerveeldealersdiebuitenlandseproducentenvertegenwoordigenzoalsbijvoorbeelddealersvanBigDutchman,eenvanoorsprongin
NederlandgevestigdbedrijfdatinmiddelsnaarWest-Duitslandisverhuisd.
OokLACOenFarmtecproducerennietmeeruitsluitendvoordeNederlandse
markt;zevoerentachtigprocentvandeproduktenuit.Demeestebatterijproducentenwarenvoorheenmechanisatiebedrijvenvoorhetroostersysteem.
ZowasLACOvanoorsprongeenproducentvandroogvoederbakkenenproduceerdenFarmtecenBigDutchmanroostersystemenmettoebehoren.
Hetbasisideevandelegbatterij isvanbuitenlandseorigine.Zowelde
flat-deckbatterijalsdeétagebatterijwarenbuitenlandsevindingenwaarbij
deNederlandse legbatterijproducentenzichbezighieldenmethetperfectionerenvandesystemenenhetontwikkelenvanvariatiesopdebestaandesystemen.Inhetbeginvandejarenzestigwarendegeplaatste legbatterijen
meestal (verbeterde)buitenlandsemodellen.Alsnelis-metname -Big
Dutchmanbegonnenmethetzelfontwikkelenvanlegbatterijenomdatmenvan
meningwasdatmenditzelfbeterengoedkoperkon.Opvallend isdetoepassingvaneeninNederlandontwikkeldevoederkettingvoorhetroostersysteem
indelegbatterij.Omgekeerdwordttegenwoordigeenvoordelegbatterij
ontwikkeldedrinksysteem toegepast inhetroostersysteem.Ookdesystemen
vanmestverwerking zijneentypischNederlandseontwikkeling.Inmiddels
bestaatervoordemestverwerkingveelinteressevanuithetbuitenlanden
vanuitdevarkenshouderij.NademestschrapersendemestbandenisinmiddelsdoorBigDutchmaneenmestdroogtunnelontwikkeld.Nederland istegenwoordigéénvandebelangrijksteexporteursvanlegbatterijen.Dezeontwikkelingtotbelangrijksteproducentvanlegbatterijenisinhetmiddenvan
dejarenzeventigbegonnen.
Voorkenniszijndeproducentenondermeeraangewezenopdeboerenin
deomgeving.Menprobeertgoedindegatentehoudenwateronderdeboeren
leeft.ZoismenbijvoorbeeldbijBigDutchmanzeergeïnteresseerd inwat
deboerenbesprekenindetweewekelijksestudieclubs.ZoafentoeorganiseertBigDutchmanexcursiesvoordepluimveehouders.Anderebronnenvan
kennisvoordeproducentenzijndevoederindustrie enparticuliereenoverheidsvoorlichters.Nergenszijndezecontactenechtergeformaliseerd.Iedereproducentheeftwatditbetreftzijneigenwerkwijze.
Menmaaktweiniggebruikvanderesultatenvanhetonderzoekophet
Spelderholtendepluimveeteeltproefbedrijven.Voordeproducentenbevat
ditonderzoek teweinigpraktischekennis.
ZowelLACOalsBigDutchmanhebbeninmiddelseenvolledigoperationeel
volière-systeem.OokditisvanoriginegeenNederlandsmodelmaarZwitsers.InZwitserlandwerktmenalveellangermetditsysteem.OokditsysteemisweeraangepastaandeNederlandsemarkt.DitiseendirekteconcurrentvanhetdoorhetSpelderholtontwikkeldevolière-systeem.
-Deeierhandel
Deinvloedvandeeierhandel isbeperkt.Algenoemd isdathetwerken
metafzetcontractenwatdepluimveehouderseenstabielere fianciëlebasis
geeftvooreventuele investeringen.Vanmeervanbelang lijktdebetaling
naarkwaliteitvandeeieren.Dithadzowelgevolgenvoordekooiconstructiealsvoorhetsysteemvaneierverzamelen.
-ProduktschapvoorPluimveeenEieren (PPE)endeNederlandseOrganisatie
vanPluimveehouders (NOP)
Naasthetfeitdathetproduktschapeenvandebelangrijkstepleitbezorgers isvandebelangenvandepluimveehouders indemediaenhetleg39

batterijsysteemsterkverdedigt,ishetPPEookvertegenwoordigdbijhet
Spelderholt.VrijwelhetvolledigebestuurvanSpelderholtbestond inde
jarenzestiguitvertegenwoordigersvanhetPPE.Deafdelingverwerking
werdtussen1960en1974voordehelftgefinancierddoorhetPPE,terwijl
indebegintijdookincidenteelonderzoekbijdeafdelingproduktiedoor
hetPPEgefinancierdwerden.Verderwordt50procentvanhetonderzoekop
depluimveeteeltproefbedrijven gefinancierddoorhetPPEenhetLandbouwschapwaarvaneengrootdeeltengoedekwamaanhetonderzoeknaarlegbatterijen.Tot1983zatenPPEenhetConsulentschapvoordePluimveeteeltin
hetzelfde gebouw.Officieelwasergeensamenwerkinggeregeld.HetPPEprotesteerdeechterweltoenhetconsulentschapmoestverhuizennaarhetSpelderholtin1983.
Alhoewelditmoeilijk isnategaan,isdeinvloedvanhetbladde
Pluimveehouderij,uitgegevendoorhetNOP,waarschijnlijkgroot.Hetblad
beschrijftdeontwikkelingenalthanszeeruitgebreideniszeerup-to-date.

3.3 Effecten
Bijhetbepalenvandeeffectenisgeprobeerddezezoveelmogelijkte
isolerenvaneffectendieontstaanzijndoorfactorenbuitendelegbatterij
om,zoalsverbeterdevoeding,produktievere dieren,klimaatbeheersingvan
destale.d.Bovendienmoetrekeninggehoudenwordenmetbepaaldeontwikkelingendieookmogelijkwarenofzijnbijeenroostersysteem.
-Micro-niveau
Hetbelangrijkste effectopbedrijfsniveauisdathetwerkaangenamer
enoverzichtelijker isgeworden.Eengrootvoordeel isdateenlegbatterij
minderstofgeeftdanhetroostersysteem endathetrapenvangrondeieren
nietlangernodigis.Delegbatterijheefteenflinkeproduktiviteitsstijgingeneenkostenverlagingmogelijkgemaakt.Deproduktiviteitswinst isop
deeersteplaatshetgevolgvanmechaniseringéneengroterebezettingsdichtheid.HetisvooréénV.A.K.mogelijkom30.000leghennenteverzorgen,tegenongeveer 15.000opeenroostersysteem. Produktiviteitswinst in
devormvanbeterpresterende leghennenisvrijwelnieteenduidigvastte
stellenvoordelegbatterijen.Integendeelzoumenhaaststellen;deprestatievandekippenislangetijdhetgroteprobleemgeweest.
Watbetreftdekostenzithetgrotevoordeelindevoederbesparing.De
besparingopeenlegbatterij isongeveer10%opzichtevaneenroostersysteem,terwijldetotalevoederkostenmeerdan50%vandetotalekostenuit
kunnenmaken.
-Meso-enmacroniveau
Zondertwijfelheeftdelegbatterijbijgedragenaandeherstructurering
vandepluimveehouderij.Zeersimpelvoorgesteld stonddeboervoordekeuze:ófstoppenmetdepluimveehouderij,ófdoorgaaneneenlegbatterijaanschaffen.Hetscharrel-systeem isopditmomentalleennogmaarmogelijk
meteentoeslagopdeeieren,waarbijbedachtmoetwordendatdescharrelsectornoggeenoverproduktiekentendeprijzenvanscharreleierendus
relatiefhoogzijn.HetlijdtgeentwijfeldatdeNederlandsepluimveehouderijzonderdelegbatterijnooitdevooraanstaande internationalepositie
hadkunneninnemendiezenuinneemt.
Daarstaattegenoverdatdeinvoeringvandelegbatterijmedevooreen
dusdanigeproduktiestijgingheeftgezorgddatopEG-niveaueencontinue
overproduktie dreigt.Dezeoverproduktiezorgtvoorzeerlageeierprijzen
eneenvoortdurendedrukopdeopbrengsten.Ditmaaktdepluimveehouderij
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zeergevoeligvoorkostenstijgingenzoalsdiezullenoptredenbijafschaffingvanhetlegbatterijsysteemwanneerditsysteemuitwelzijnsoverwegingenvoordedierennietlangermaatschappelijkaanvaardbaarzalzijn.
Opmacro-niveauisdelageeierprijshetbelangrijkste effectvande
legbatterij.

3.4 Samenvatting
a) Delegbatterij issindsdeinvoering inNederlandaanhetbeginvande
jarenzestigsterkaangepast.Delegbatterijenzijnbetergemechaniseerd,
endoorhetwerkenmetmeerdereétagesheeftmendebezettingsdichtheidop
kunnenvoeren.Dezeontwikkelingkomtnaarvorenindeoverstapvanflatdecknaarétagebatterijen.Deeerstelegbatterijenwarenbuitenlands;
meestaluitdeVerenigdeStaten.AlsnelwerdeninNederlandooklegbatterijenvervaardigd,dieechtervaakverbeterdebuitenlandsemodellenwaren.
Hetisopvallenddatinlegbatterijenveeltechniekentoegepastwerdendie
vanoorsprongvoorhetroostersysteem ontworpenwaren.
b) Hetbelangrijkstevoordeelvandelegbatterijbovenhetroostersysteem
wasdehogebezettingsgraad.Dehogerebezettingsgraadheeftgezorgdvoor
eenlagervoerverbruikeneenhogerearbeidsproduktiviteit (bijvoldoende
mechanisering).Doordekooiconstructiekondeboerdedierenbetercontrolerenenhadhijgeenlastvangrondeieren.Inhetbeginvandejarenzestigwarendevoordelenvandelegbatterij tenopzichtevanhetroostersysteemnietergduidelijk.Deleghennenblekennogaleensslechtertepresterenoplegbatterijen.Bovendienwasuitsluitenddelegbatterijmetéénverdiepingdusdaniggemechaniseerddatdezewatbetreft arbeidsproduktiviteit
konconcurrerenmetderoostersystemen.
c) Deinvoeringvandelegbatterij inNederlandwerdlangetijdtegengehoudendoordePluimveeteeltregeling dieslechtseenbeperktaantaldieren
perm2enperbedrijftoestondwaardoordelegpluimveehouderijwerdvoorbehoudenaanhetgemengdebedrijf.NaafschaffingvandePluimveeteeltregelingin1961werddeNederlandseexportbelemmerddooreenE.E.G.-regeling
dielandentoestondbeschermendemaatregelentenemen.Pasnaafschaffing
vandezeregeling in1967isersprakevaneensnelleadoptievandelegbatterij.Delageeierprijzenendestijgingvandeprijzenvandeproduktiemiddelenhebbengezorgdvooreenmarginaliseringvandeopbrengstenper
dier.Delegbatterijgafdemogelijkheidditteondervangendoordekosten
teverlagenendearbeidsproduktiviteit optevoeren.
d) Deoverheidheeftzichnooitdirektbeziggehoudenmetdeinvoering
vandelegbatterij indevormvansubsidiesendergelijke.Ookiservoor
eierenslechtseenlichtevormvanmarktordeningdoormiddelvansluisprijzen.Debelangrijkste redenhiervoor isdatdelegpluimveehouderijeen
niet-grondgebondenbedrijfstak iswaarenigevormvansteunalsneltot
overproduktie zoukunnçnleiden.
e) Depluimveehouderijbeschiktdaarentegenovereengoedgeorganiseerd
onderzoeks- envoorlichtingsapparaat.Hierbinnenwerktenonderzoekenvoorlichtingenerzijdsenoverheidenbedrijfslevenanderzijdsnauwsamen.De
spilvanhetonderzoekendevoorlichtingwordtgevormddoorhetonderzoeksinstituut Spelderholt.Samenwerking tussenoverheidenbedrijfsleven
komtzowelfinancieelalsorganisatorisch totuitdrukking.Zowordenbijvoorbeelddepluimveeteeltproefbedrijven,waarophetpraktijkonderzoeknaar
delegbatterijen isgedaan,voor 50%betaalddoorhetLandbouwschap enhet
PPE.Daarnaastbestaatzowelhetbestuurvande pluimveeteeltproefbedrijven
alsvanhetSpelderholtvrijwelvollediguitvertegenwoordigersvanhet
PPE.HetSpelderholtendevoorlichtingbepaaldensamenhetonderzoekspro41

gammaopdepluimveeteeltproefbedrijven.
f) Hetgebruikvandelegbatterij issterkgestimuleerddoordevoederindustrie.Naasteenintensievebegeleidingbodenzijdeboerendegelegenheidomdelegbatterijtefinancieren.Somsbooddevoederindustriezgn.
all-inpakketten (legbatterij,voorlichtingenvoer)aan.Daarnaastwordin
depluimveehouderijveelgewerktmetcontractenvoorzoweldeaanvoervan
voederalsdeverkoopvaneierenwaarinbepaaldegarantieprijzengeldenom
zoeenstabielefinanciëlebasistekrijgenvoorbepaaldeinvesteringen.
g) Veelkennisoverdelegbatterij isdoordevoederindustrieendeproducentenvanlegbatterijenverkregendoorsamenwerkingmetdeboerenaan
wiezijleverden.Betrekkelijkweinig isdirektsamengewerktmethetoverheidsonderzoek.Desamenwerkingmetdeboerenwerdmedemogelijkgemaakt
doordehogeconcentratievanpluimveebedrijvenopdezandgronden (o.a.de
GelderseVallei).
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4

TECHNOLOGISCHEVERNIEUWINGEN INDEINDUSTRIËLEVERWERKINGVANCONSUMPTIE-AARDAPPELEN

4.1 Inleiding
Ditonderdeelovertechnologischeontwikkelingenbinnendeaardappelverwerkende industriebeperktzichtotdebedrijfstakdiedezogenaamde
voorgebakkenaardappelproduktenproduceert.Ditzijnvoornamelijkpatatesfrites.Voorgebakkenaardappelproduktenmaaktenin198489%uitvandetotaleproduktievandeverwerkende industrievanaardappelprodukten 1)in
Nederland. Indevoorgebakkenproduktenheeftverrewegdemeestegroeigezeten(MinisterievanLandbouwenVisserij, 1986).
Deindustriëlebereidingvanaardappelproduktenvoordemenselijke
consumptie isnaeenaarzelendbeginindejarenvijftiggoedvanstart
gegaanomstreeks1960.
4.2 Hetprocesvaninvoeringenverspreidingvantechnologie indeaardappelverwerkende industrie
4.2.1

Ontwikkelingvandeaardappelverwerkende industriesinds1945

Depatates-fritesmaaktennadeTweedeWereldoorloghunentreeopde
Nederlandsemarkt.Hetbegoninhetzuidelijkdeelvanonsland,waarschijnlijkonderinvloedvanBelgiëwaardefritesreedslangergeliefd
waren.Laterkregenzeook "bovendegroterivieren"meerbekendheid.Rond
1960waseriniederegemeente inNederlandweleenfrietkraam tevindenen
wasookhetthuisbakkenvanfrietsterktoegenomen (Hesen,1961).Aanvankelijkwerdendefritesinpatatkramengesnedenenvóór-ennagebakken.Op
denduurwerdendezewerkzaamhedengecentraliseerd doordatbijvoorbeeldeen
eigenaarvaneengrootaantalpatat-kramenzelfgingsnijdenenvoorbakken.
Metditsnijdenenvoorbakkenwerdinfeitedegrondslagvoordelatere
verwerkende industriegelegd.Deeerstevoorbakkerijopindustriëlebasis
startte in1960.Daarnaastwerdenveelandere,vaakkleine,industrieën
opgericht;dezeondernemingenwarenoverhetalgemeeninhandenvandeeigenaarsvandefrietkramen,dietoendebelangrijkste afnemersvandeverwerkende industriewaren.Maarerwerdenookindustrietjesopgerichtdoor
aardappelcoöperaties enaardappelhandelaren.Defabricagevandiepvriesfriteskwamin1964opgang (MinisterievanLandbouwenVisserij, 1971).
Sindsdienheeftdeaardappelverwerkende industriezichvoorspoedigontwikkeld.Zoalstabel4.1 aangeeftissindshetmiddenvandejarenzestigde
produktievanvoorgebakkenaardappelproduktenvertwintigvoudigd.
Inclusiefgedroogdeproduktenenchipszouhetpercentage aardappelen
voordeverwerkende industrie 5tot10%hogerliggen.Hieruitblijktwel
hoebelangrijkdeverwerkende industrie indeloopderjarengewordenis
voordeafzetvanconsumptie-aardappelen.
WanneerwedeEuropesemarktonderverdelen inchips,gedroogdeprodukten,fritesensnacksdanzienwedatdemarktvoorchipsvrijwelgeheel
gedomineerdwordtdoordeSmithFoodgroup (AmerikaansenBrits)enGolden
Wonder (50%Brits),demarktvoorgedroogdeproduktendoorNestlé,Nutricia
enPreservenbedrijf (allenZwitsers),dievoorvoorgebakkenproduktendoor
Ross (Brits),McCain (Canadees),enAviko (Nederlands).In1984isNederlandquahoeveelheid gefabriceerde aardappelprodukten, inhetbijzonderde

1) Andereproduktenvandeaardappelverwerkende industriezijn:gedroogde
produkten,chipsensnacks,voorgeschildeaardappelen.
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voorgebakkenprodukten,West-Duitsland enGroot-Brittannië,voorbijgestreefdendaarmeedegrootsteproducentbinnendeEGgeworden (Ministerie
vanLandbouwenVisserij, 1986).

Tabel 4.1 Het verbruik van aardappelen door de Nederlandse
fritesindustrie
(1960-1987)
Jaar

Deelvandetotale
produktievan
consumptie-aardappelen*)

Voorgebakkenprodukten
(intonnenopbasis
verseaardappelen)

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1987

6.000
68.500
131.000
324.000
570.000
961.000
1.400.000

0,2
3,4
4,1
12,7
14,4
21,3
31,8

*)VrijweluitsluitendBintjes.
Bronnen:VAVI (jaarverslagen1970-1987)
CBS, Oogstraming (diversejaren)
Vooraldetoegenomenvraagnaarvoedseldieweinigtijdvergt -dezogenaamde convenience
foods - heefteensnelleuitbreidingvandefritesindustriemogelijkgemaakt (Ludwig,1980).Totaanheteindevandejaren
zeventiggroeidedebinnenlandsevraag (zietabel4.2);daarnakwamde
groeivandeaardappelverwerkende industrievrijweluitsluitendvoorrekeningvandebuitenlandsevraag.Inmiddelswordtmeerdan80%vanalleaardappelproduktengeëxporteerd (MinisterievanLandbouwenVisserij, 1986).

Tabel à.2 Consumptie van aardappelen in kg. per hoofd van
de bevolking in Nederland
Oogstjaar
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1978
1980
1981
1982

Verseaardappelen

Verwerkte aardappelen

120
105
98
82
75
63
63
62
62
62

1
2
8
17
17
19
20
21
21

Bronnen:VAVIenProduktschapvoorAardappelen.
Ookisereenvraagverschuiving geweestvangroot-naarkleinverbruikers.Voorgebakkenproduktenkunnengekoelddanwelingevrorenwordenafgezet. Aanvankelijkwerdeninhoofdzaakverse,gekoelde fritesgeproduceerd
voorgroteenmiddelgrote afnemers.Ditzijnoverwegenddefrietkramenen
restaurants.Vanafhetmiddenvandejarenzestigkrijgendekleinverbruikersendeexportmeeraandachtenzienweeengeleidelijke toenamevanhet
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percentagediepgevrorenprodukt (tabel4.3).Dezeontwikkelinghoudtoverigensverbandmetdesterketoenamevanhetaantalverkochtekoelkastenvoor
huishoudens.

Tabel 4.3 Percentage diepvries

van de totale
1968

Aandeeldiepvriesprodukten

fritesproduktie
1970

1975

20

10

1980

34

1984
66

58

Bron:VAVI.
Tussen1967en1986ishettotaalaantalbedrijvenvooraldoorfusies
enovernamesgehalveerd,terwijldeproduktieperbedrijfsterkistoegenomen (tabel4.4). In1986produceerdendezesgrootstebedrijvenongeveer
75%vanhettotaalaanvoorgebakkenprodukten.

Tabel 4.4 Aantal bedrijven
len, in tonnen

ingedeeld naar hoeveelheid
(1967-1986)

verwerkte

aardappe-

Verwerktehoeveelheid

1967

1971

1975

1980

1986

minderdan 1.000
1.000 - 10.000
10.000 - 50.000
50.000 -100.000
meerdan 100.000

30
16
6
.

15
20
9
.

16
12
10
.

4
10
10
4

3
6
10
4
4

Totaal

52

44

41

28

27

Bron:VAVI.
Alsredenenvoordegoedeinternationaleconcurrentiepositievande
Nederlandseaardappelverwerkende industriewordengegeven:
dekwaliteitvandegrondstof:hetBintje;
eengoedeinfrastructuur;
het feitdatde industriezeerdichtbijdetelersgevestigd is(de
aardappelenkunnenbinnen24uurwordenverwerkt,watdekwaliteitten
goedekomt);
veelknow-how.
Ditallesheeftgeleidtotlageproduktiekostenperkilogrameneen
hoogwaardigprodukt (MinisterievanLandbouwenVisserij,1986).Inmiddels
zouersprakezijnvaneendreigendeovercapaciteit indeNederlandseaardappelverwerkende industrie.
4.2.2

Debelangrijkste technologische ontwikkelingen

4.2.2.1

Inleiding

Detechnologische ontwikkelingen indeaardappelverwerkende industrie
hebbenzichafgespeeldopverschillende terreinen.Eénvandieterreinen
betreftdekwaliteitvandebelangrijkste grondstoffen (aardappelenen
vet), zoalsbijvoorbeeldeenbeterebewaringvandeaardappelenenbepaalde
teeltmaatregelenomeenaardappeltekrijgendiezogoedmogelijkgeschikt
isvoordeverwerking totaardappelprodukten.Verder isertechnologieen
kennisontwikkelddiegerichtisopdeverwerkingvandeaardappelentot
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eenscalavanaardappelproduktenDitbetreftdeverbeteringvandekwaliteitvanheteindprodukt,ontwikkelingvannieuweprodukten,verhogingvan
dearbeidsproduktiyiteit,verlagingvandeproduktiekostenenvermindering
vandemilieuvervuiling.Vooraldewatervervuilingenhetwaterverbruik
doordeaardappelverwerkende industriewarenaanzienlijkenzeerkostbaar.
Deingezettetechnologieënzijnsteedsmeerinderichtingvangeïntegreerdesystemengegaanwaarinafvalwordthergebruiktenenergiewordtteruggewonnen.Ookdebiotechnologiewordtsteedsbelangrijker.
Veelvandetechnologiediegebruiktwordtindeaardappelverwerkende
industrieisvanoorsprongAmerikaans.Hierwasmenalindejarenvijftig
opruimeschaalbezigmetdeindustriëleverwerkingvanaardappelen.Omdat
hetvrijwelonmogelijk ishetgeheleveldvantechnologische ontwikkelingen
uitvoerigtebeschrijven,zal-naeenglobalebesprekingvandebelangrijkste technologischeontwikkelingen -opdeontstaansgeschiedenisvan
vier technologischevernieuwingennaderwordeningaan:deborstelschiller,
deontwikkelingvaneengoedaardappelrasvoordeverwerkende industrie,de
ontwikkelingvannieuweproduktenendevacuümoven.
4.2.2.2 Degrondstoffen
Debelangrijkste grondstoffenvoordeaardappelverwerkende industrie
zijnaardappelenenvet;deaardappelkanongeveer50%vandekostprijsvan
hetvoorgebakkenproduktuitmaken.Defrites-industriesteltspecifieke
eisenaandeaardappel,zowelwatbetreftdeinnerlijkealsdeuiterlijke
kwaliteit.Debelangrijkstekenmerkenvaneengoedepatat-aardappelzijn
eendrogestofgehalte tussende20en24%,eenlagehoeveelheid reducerende
suikers,eenbepaaldechemische samenstellingomgrauwverkleuringtevoorkomen,weinigbeschadigingenenbijvoorkeureenlangwerpigevormvan55mm
ofgroter.DeNederlandseaardappeltelers leverenoverhetalgemeengenoeg
goedeaardappelenaanvoordefrites-industrie.Hetteveelaanreducerende
suikersblijftechtereenprobleem.Daarnaastisdeafhankelijkheidvaneen
niet-aardappelmoeheid-resistenteaardappel -hetBintje -eengrootprobleem.1)Eenaantalmaatregelendiegenomenzijnomdezeproblemente
ondervangenendeindustrievanvoldoendegoedeaardappelentevoorzien,
zullenverderop indezenotitiebesprokenworden.
4.2.2.3 Hetproduktieproces
-Schillen
Indebegintijdwerdendeaardappelenmetmessenschillersmechanisch
geschild.InhetkadervandechipsbereidinghadhetInstituutvoorBewaringenVerwerkingLandbouwprodukten (IBVL)hieralvrijvroegonderzoek
naargedaan.InhetbeginvandejarenzestigkwamvanuitdeVerenigdeStatenhetloogschillen 2):hetschillendooronderdompelingvandeaardappelenineenloogoplossing.MenkwaminNederlandechteralsneltothet
inzichtdatditvanuitmilieu-oogpuntniettehandhavenwas.In1966werd

1) Circa96%vandeverwerkteaardappelenzijnBintjes.
2) DitkanalthanswordenafgeleiduithetuitgebreideverslagvanHesen
(1961)overhetloogschillen indeVerenigdeStaten.
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deeerstestoomschillerindefrites-industriegeïntroduceerd 1).Dit
waseveneensgeenNederlandsevindingaangeziendestoomschillerin1961al
opgroteschaalindeVSwerdgebruikt (Hesen,1961).Nahetloog-of
stoombadwerddeschilvandeaardappelafgespoten.Voordezelaatste
-waterintensieve -bewerkingzijnindeloopvandetijdtweealternatievenontwikkeld:eenborstelmachine,in1968ontwikkelddoorhetIBVL,en
eenontveller,ontwikkelddooreenmachinefabriek,(zieverderparagraaf
4.2.4).Metditzogenaamdedroogschillenkonveelwaterbespaardwordenen
bleefhetafvalbetergeschiktvoorverwerkingtotveevoer.
4.2.2.4 Hetverwijderenvanpit-enschilresten
Hetverwijderenvanpit-enschilrestengebeurdeaanhetbeginvande
jarenzestigzowelinNederlandalsindeVerenigde Statenvolledigmetde
handaaneenpitband.Naasthogearbeidskostenleverdeditookzeergrote
verliezenop.Metdezehandmatigebewerkingkonwordengestopttoentwee
machines,HydrosortenAndromat,werdengeïntroduceerd.Controleopdekwaliteitenhetverwijderenvanpit-enschilrestenvondnuplaatsmetsensorennâhetsnijdenvandeaardappel.
-Blancheren
Omaardappelenbetergeschikttemakenvoorverderebewerkingworden
zeeerstgeblancheerd inheetwater,omeendeelvandereducerendesuikers
teverwijderen.DitprocédéwerdheteersttoegepastindeVerenigdeStaten. HetIBVLheeftweldezogenaamde economizer geïntroduceerd.Hiermee
wordtwateropgewarmdvoordeblancheurdooruitdebakovenvrijgekomen
hitte.DaarnaastheefthetIBVLhetlawaaioverlastvandeblancheurteruggedrongen
-Bakken
Debelangrijkste ontwikkelingenbijdebakovenshebbenplaatsgevonden
indeverhittingendegroottevandezeovens.Ineerste instantiewerden
deovensdirektmetdegasvlamverhit.Ditkonechteroververhittingals
gevolghebbenwaardoor letterlijkdevlamindepansloeg.Vervolgens
kwam -vermoedelijkuitdeVS-hetsysteemvanindirekteverhittingvia
dompelaars.Eerstmetgebruikvanolieenlaterstoom.Sinds1982bestaat
ereensysteemvoorverhittingbuitendeoven.EenspecifiekedoorhetIBVL
ontwikkeldeovenwasdevacuümoven(ziehiervoor4.2.4.)
-Koelenenvriezen
Hetkoelenenvriezengingindebeginperiodedoorhetplaatsenvande
verpakteprodukteninkoelcellenofvriescellen.Metmedewerkingvanhet
IBVLzijnnuuiterstprofessionelekoel-envriesinstallatiesgeplaatst.
Hetprincipevandevriestunnelbestondoverigensalindejarenvijftigin
deVerenigdeStaten.
-Sorteerafvallenenafvalwater
Opverschillendeplaatseninhetproduktieproceskunnensorteeruitvallen,afvalenafvalwaterontstaan.Ditgebeurtbijdeborstelmachine,de
wasser,snijmachine,rollensorteerder,Hydrosort,blancheur,automatische

1) Watoverigensnietwilzeggendathetloogschillendaarookdefinitief
meewerdafgeschaft.In1972werddoorhetIBVLnogeenonderzoekgedaannaardecombinatievanhetloogschillenmeteenborstelmachinein
eennietnadergenoemdefrites-fabriekinNederland.
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reiningingsinstallatie,koeltunnelenvriezer.Deaardappelindustrie
streefternaaromvandesorteerafvallenbijproduktentefabriceren.Voorheenwerdhiervoornamelijkveevoeruitvervaardigdmaarsindshetbegin
vandejarentachtigwordenerookproduktenalsaardappelkroketjesen
"Reibe-9kuchen"meegemaakt.Voordezuiveringvanafvalwaterwerdeerstde
zogenaamdezeefbochtgebruikt.Inhetbeginvandejarentachtigismen
begonnenmetdeanaerobevergistingvanafvalwater.Behalvedathetschoner
wateroplevertkomterbijanaerobevergistingmethaangasvrijdatinhet
bedrijfkanwordenverstookt.Deze innovatiewerd 'geleend'vandesuikerindustrie,waarditsysteemaleerdergebruiktwerd (VAVI, 1978).

4.2.3

Hetonderzoek

4.2.3.1 Eenbeknoptechronologie
Hetbelangrijksteonderzoekophetgebiedvandeaardappelverwerking
inNederlandisgedaandoorhetIBVL.Deaardappelverwerkende industriehad
totvoorkortzeerweinigeigenonderzoekscapaciteit (enzelfseindjaren
'80besteeddeéénvandegrootsteaardappelverwerkers inNederlandnogmaar
1%vandetotaleomzetaanonderzoekopdeeigenR&D-afdeling).
Vanafhetontstaanvandeaardappelverwerkende industrieaanhetbegin
vandejarenzestigwashetIBVLbetrokkenbijdeontwikkelingen.DitIBVL
hadessentieelvoorwerkverrichtdoordeontwikkelingvaneengoedemanier
vanaardappelbewaring.In1961wasdeheerHesen-dieeenstudiereisnaar
deVShadondernomenomdaardeveelverderontwikkelde aardappelindustrie
tebestuderen-vanmeningdatmenwatbetreftdebewaringvanaardappelen
inNederlandnietsmeerlerenvandeVerenigde Statenkonleren(Hesen,
1961).
IndejarenvijftigwaseruitsluitendindeVSsprakevaneenhoogstaandeknow-howophetgebiedvandefabricagevanconsumptie-aardappelprodukten.DeeersteaandachtvanhetonderzoekinNederlandvoordeverwerkingvanaardappelentotaardappelproduktenisdanookgerichtopdeVS.
In1950ondernameenonderzoeksgroepvanhetCentraal instituutvoorLandbouwkundigOnderzoek (CILO)eenstudiereisnaardeVSmethetdoel:"het
bestuderenvandeverschillende aspectenvandeaardappelteelt,de-bewaringende-afzetindebelangrijksteproduktiegebieden".Opdezereis
maaktmenookkennismetdeindustriëleproduktievanaardappelprodukten:
"(..) het lijkt toch gewenst ook hier te lande meer aandacht te
schenken aan de mogelijkheden tot aanwending van aardappelen als
grondstof voor tal van produkten".
Menzagzekermogelijkheden:
"In verhouding tot overige West-Europese landen zijn de aan de
aardappelteelt
in Nederland verbonden kosten betrekkelijk
laag.
(..) Deze situatie
kan er wellicht mede toe leiden, dat Nederland
zich eveneens een sterke concurrentiepositie
kan verwerven bij de
voorziening van verschillende
uit aardappelen verkregen produkten, vooral indien dit gepaard gaat met een goed opgezette propaganda-actie"
(Contactgroep,1950).
Uithetverderverloopvandebeschrijvingblijktdatmeninditverbandineerste instantieaandefabrikagevanchipsdacht.In1957kwamer
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opverzoekvanhetinmiddelsopgerichte IBVLeenvervolgopdezereisom:
"(..) kennis te nemen van de ontwikkeling van de in 1950 bestudeerde onderwerpen en speciale aandacht te schenken aan de verwerking van aardappelen tot produkten welke de verse aardappel
vervangen."
(idem).
NadezereiswerddoorhetIBVLbegonnenmethetonderzoeknaarde
chips-fabricageendeproblemendiehiermeesamenhingen.In1961ondernam
mennogmaalseenstudiereisnaardeVS.
"Mede door de problemen die met dit laatste onderzoek naar voren
kwamen (bedoeld wordt het in 1960 gestarte onderzoek naar de produktie van puree; HH/HR), maar vooral door de zeer snelle
ontwikkeling
van de research op het terrein van de verwerking en de
praktische toepassing van de verkregen resultaten
in de V.S.
achtte de direktie en het bestuur van het IBVL het
noodzakelijk
schrijver van dit verslag naar Amerika te zenden."
(Hesen,1961).
Bovendienwarenerinmiddelsvragenvanuithetbedrijfslevengekomen
overdeverwerkingvanaardappelentotfritesendiehetIBVLnietonmiddellijkkonbeantwoorden.Doordedalendeconsumptievanverseaardappelen
(zieooktabel4.2)ontstondereensteedsgroterenoodzaakomalternatieventezoekenenbovendienwerdinmiddelsinheelNederland frietgegeten
(Hesen,1961).HesenkwamnaaraanleidingvanzijnreisnaardeVerenigde
Statenin1961totdeconclusiedathetonderzoeknaardevervaardigingvan
patates-fritesinNederlandopdezelfdemanierzoumoetenwordenuitgevoerd
alsbijdechips.Ditonderzoekzouzichopdevolgendezakenmoetenrichten:
onderzoeknaardemeestgeschikteaardappel,
deinvloedvanbemestingophetrendementendekwaliteitvanhet
eindprodukt,
demogelijkhedeneneffectenvanhettoevoegenvankleur-ensmaakstoffen,
verpakkingenmarktonderzoek.
Hieruitbleekduseigenlijkdatkennisdiegebaseerdwasopdeamerikaanseaardappelen,bewaaromstandighedenenbewaarfaciliteitennietgeacht
werdzomaartoepasbaartezijnopdewesteuropeseomstandigheden.
EenbelangrijkonderdeelvanditeigenonderzoekvanhetIBVLaanhet
eindevandejarenvijftigenhetbeginvandejarenzestigwashetzoeken
naareengoedeaardappelvoordeverwerkende industrie.Ditonderzoekhad
alsgevolgdathetNederlandse aardappelrasBintjealszeergeschikten
breed toepasbaarverwerkingsrasuitdebuskwam (VanderSchild).HetgevolgdaarvanwasweerdatnaastNederlandseookbuitenlandseaardappelverwerkerskontaktzochtenmethetIBVL.Dezecontactenmetdeinternationale
aardappelverwerkendeindustriewerdenhalverwegedejarenzestiggeformaliseerdintwee internationaleonderzoeksverenigingen:de
Forschungsvereinigung der Nahrungsmittelhersteller
aus Kartoffeln (FNK)ende Potato Chip
International
Research Group (PCIRG)(VanderSchild).
IndetweedehelftvandejarenzestigginghetIBVLzichookbezighoudenmethetonderzoeknaardeverwerkingvanaardappelen.Eenvande
meestopvallende technologischevernieuwingendiegeheeluitdeeigenkoker
vanhetinstituutkwamwasdeborstelmachine.Ditapparaatwerdvolledig
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doorhetIBVLontwikkeld,getesteninlicentiegegevenaaneenmachinefabriek.HetonderzoeksveldvanhetIBVLissindsdiensteedsmeerfacetten
vandeaardappelverwerking gaanbeslaan:vanhetzoekennaarnieuweaardappelrassentotaandeontwikkelingvannieuweproduktenzoalsdiepvries
Rösti.Delaatstejarenisereenoriëntatieontstaannaarmeerfundamenteelonderzoek.Produktontwikkelingwordtgrotendeelsaandeindustrie
overgelaten.Ookhet 'uitontwikkelen'vanmachineswordtovergelatenaande
industrie.Welwordennogideeënvoormachinesaandehandgedaan.HetonderzoekophetIBVLgaatsteedsmeerrichtingbiotechnologie enenergiebesparendemaatregelen,terwijlookhetonderzoeknaaralternatievenvoorhet
Bintjenogsteedsinvollegangis1).
HetIBVLsteltdatmededankzijdebelangstellinguithetbuitenland
voordeNederlandsekennisophetgebiedvanaardappelverwerking ookde
Nederlandseproduktendewegnaarhetbuitenlandgevondenhebben (Vander
Schild).Ditgeldtnietalleenvooraardappelproduktenmaarookvoornederlandsepootgoed,consumptieaardappelen enmachinesbestemdvoordeaardappelverwerking.HierbijmoetwordenbedachtdatdeNederlandsevindingenen
verwerkingprocessenvaak toegesnedenzijnopdeNederlandseaardappel,
waardoorhetvoorbuitenlandsebedrijvenentelersvoordehandliggend
wordtomookNederlandseaardappelenenpootgoed tegebruiken.
4.2.3.2 Organisatievanhetonderzoek
HetIBVLbeschouwtzichalseen 'jointventure'tussenbedrijfsleven
enoverheid.NaasteenoverheidsbijdragewordthetIBVLvoor25%doorhet
bedrijfslevenbetaald.Uitdienhoofdeheefthetbedrijfsleveneenbelangrijkesteminhetonderzoekomzototoplossingentekomenvoorproblemen
diedirektindepraktijktoepasbaarzijn.Invloedvanuithetbedrijfsleven
wordtnietalleenvanwegedefinancieringbelangrijkgevondenmaarookvoor
deuitwisselingvangegevensenhet 'up-to-date'houdenvandeonderzoeksinspanningen.HetIBVLheeftdestelregel:hetbelangvaneenonderzoek
wordtafgemetenaanwathetbedrijfslevenerfinancieelaanbijwildragen.
Indebetrekkingenmethetbedrijfslevenzijnviervormenvansamenwerking
teonderscheiden:
a) SamenwerkingmetdePBO's.HetdoordePBO's (mede)gefinancierdeonderzoekwordtgeprogrammeerd indedoorhetIBVL-ingesteldeAdviescommissies.Deresultatenvanditonderzoekzijninderegelvooriedere
geïnteresseerdebeschikbaar.Inhetgevalvandeaardappelverwerking
wordtditsoortonderzoekvaakuitgevoerdwanneerhettekostbaarzou
zijnvoorafzonderlijkebedrijvenenhetprobleemeenmeerfundamenteelkarakterheeft.ZoisbijvoorbeeldhetonderzoeknaareenalternatiefvoorhetBintjeopgestartdoordeVerenigingvanAardappelverwerkende Industrieën (VAVI)enmedebekostigddoorhetProduktschap
voorAardappelen.
b) Samenwerkingmeteengroepbedrijvenuiteenzelfdebedrijfstak,die
viahunlidmaatschap eenjaarlijkse financiëlebijdrageleverenaan
hetonderzoekvanhetIBVL.Voordeaardappelverwerkende industrie
zijnditdealeerdergenoemdeFNKenPCIRG.Jaarlijkswordteenvergaderingbelegdwaaropdoordeverschillende onderzoekersvanhetIBVL

1) NuhetIBVL(inmiddelsATO,alsgevolgvansamenvoegingmethetSprenger-instituut)zichietwatteruggetrokkenheeftuithet
praktijkonderzoeknaardeaardappelverwerking,heeftAVIKO,o.a. inde
persoonvandeheerKeybets,voormaligonderdirekteurvanhetIBVL,
zelfmeeronderzoek inhuisgehaald.
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voordrachtenwordengehouden.OokhebbenzijeensteminhetonderzoeksprogammavanhetIBVL.
c) Medefinanciering aanhetIBVLindevormvanlicentie -ofsub-licentiehouder.
d) Samenwerkingmetéénopdrachtgever.Detotalekostenvandergelijkonderzoekwordenaandeopdrachtgever inrekeninggebracht.Deresultatenvanhetonderzoekzijnuitsluitendbeschikbaarvoordedesbetreffendeopdrachtgever.Eenvoorbeeldvaneendergelijkeopdrachtisde
ontwikkelingvanaardappelkroketjesvoorAVIKO.
Vanuitdeaardappelverwerkende industriegeredeneerdbestaatereen
aantalmogelijkhedenomnieuwetechnologieenkennistevergaren:
zelfonderzoekdoen;ditgebeurtnogoprelatiefkleineschaalenbetreftmeestalonderzoeknaarproduktontwikkeling,
collectiefuitbestedenbijeenonderzoeksinstituutviadeVAVI (bijvoorbeeldhetonderzoeknaaraardappelrassen),
financieringviahetsamengaanvanmeerderebedrijven (bijvoorbeeld
hetonderzoeknaaranaerobevergistingvanafvalwater),
bilateraalcontact:bijvoorbeelddeontwikkelingvandeaardappelkroketjesdoorhetIBVLinopdrachtvanAVIKO,
contactmetanderebedrijven,zowelaardappelverwerkendebedrijvenals
bijvoorbeeldmachinebedrijven,waardetechnologieenkennisgekocht
kanworden.
Kennisoverdeaardappelverwerkingkomtnietzondermeervoor iedereen
beschikbaar.Ditisenerzijdshetgevolgvanhetfeitdatveelonderzoekin
opdrachtvaneenbepaaldbedrijfuitgevoerdwordt (bilateraal)enanderzijdsvandedoorhetIBVLgevoerdeoctrooipolitiek (zieparagraaf
4.2.3.3).Voorbuitenlandsebedrijvengeldtbovendiendatkennisopgedaan
ophetIBVLalleenteverkrijgenisviahetlidmaatschapvandeFNKof
PCIRG.
Verderzijneralgemenecontactentussendeaardappelverwerkendeindustriedoorjaarlijksebijeenkomsten (groepsgewijs)eninhetoverlegbinnenhetFNKentalloze informelecontacten.Eenandervoorbeeldvandie
contacten isdathetIBVLregelmatigmetnieuwevindingen "proef"kon
draaienbijAVIKO.
4.2.3.3

Deoctrooipolitiek

InhetkadervandesamenwerkingmethetbedrijfslevenishetIBVLin
1963begonnenmetoctrooieren.Enkelejarendaarnaismenovergegaantot
hetexploiterenvandeoctrooiendoormiddelvanlicenties.Hierwarenin
devisievandeIBVLeenaantalredenenvoor.Menwasvanmeningdatinhet
belangvaneensnelleverspreidingvandetechnologiedemachine-industrie
eerderbereidzouzijndebenodigde investeringentedoenwanneereenzekerebescherming gebodenkonworden.DezebeschermingkanvolgenshetIBVL
alleeneffectiefzijndooreenklantdeexclusieverechtentebieden,hetgeenslechtsmogelijk iswanneereenvindingdooreenoctrooi isbeveiligd.
Verderwordthetoctrooi ingezetterbestendigingvanderelatiesmetde
nationaleeninternationale aardappelverwerkende industrie.Nederlandse
bedrijven,diegeregistreerd staanbijhetProduktschapvoorAardappelen,
zijnvrijgesteldvanhetbetalenvanroyaltiesopdebijdevindingenge-
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octrooieerdewerkwijze 1). TerwijldeledenvandeFNKendePCIRGop
basisvanhunlidmaatschapkortingkrijgenopdezeroyalties.Octrooiering
moetgaranderendatalleendiebedrijvendiemeebetalenaanhetonderzoek
vanhetIBVLervanverzekerdzijndatdeophetinstituutverkregenkennis
alleenhenterbeschikkingstaat.Dooroctrooieringwordtvoorkomendat
(buitenlandse)bedrijvenzondergeldelijke tegenprestatieprofiterenvan
IBVLvindingen.
VolgenshetIBVLheeftoctrooieringeengunstige invloedgehadopde
verspreidingvandetechnologie.Hetindepraktijkintroducerenvannieuwe
kostbaremachinesennieuweprodukten,dataanzienlijke investeringenvergt
vandefabrikant,bleekmogelijkdoordatexclusiviteitwerdgebodeninde
vormvaneenoctrooi.
4.2.h

Enkelevoorbeeldenvaninnovaties

Indezeparagraafwordtdieperingegaanopenkeleinnovaties.Deze
innovatieszijnenerzijdsgeselekteerdopbeschikbarebronnenmateriaalen
anderzijdsopdebehandelingvanzoveelmogelijkaspectenvandeaardappelverwerking.Erisgekozenvoortweeprocesinnovaties (deborstelmachineen
devacuümoven)eenaantalproduktinnovaties envooronderzoekophetgebied
vangrondstoffen.
-Deborstelmachine
Demotievenomeenborstelmachine teontwerpenwarenenerzijdshetterugdringenvanhetwaterverbruik enanderzijdshetervoorzorgendataf-en
uitvalbeterverwerktkondenworden (Wiertsema,1968).Hetideevoorde
borstelmachinekomtvollediguitdekokervanhetIBVLenisdaarontwikkelddooreenechte 'sleutelaar',deheerSijbring.Navoltooiingvande
machine isdezeinlicentiegegevenaandeN.V.Machine-fabriek"Breda",
dieverplichtwasaanhetIBVLroyaltiestebetalen.Wanneereenaardappelverwerkerdemachineaanschaftedanwerdhijsub-licentiehouderenmoest
hijroyaltiesbetalenaanhetIBVLvoordeeveneensgeoctrooieerdewerkwijzediebijdeborstelmachinehoorde.LedenvandeFNKendePCIRGdiesublicentiehouderwarenkondenhunlidmaatschapsgeldvanditbedragaftrekken.
NederlandsebedrijvendieingeschrevenwarenbijhetProduktschapvoor
Aardappelenkregeneveneensvrijstellingvanhetbetalenvanroyalties.De
overwegingvanhetIBVLominditgevaleendergelijkoctrooibeleid tevoerenwasookbedoeldomde (internationale)aardappelverwerkendebedrijven
aanzichtebinden.Deborstelmachinebleekeengrootsucces.Voordeverspreidingvandeborstelmachinebleekde"reklame"binnendeFNKenPCIRG
zeerbelangrijk.
Eenbelangrijkander (beoogd)effektvandeintroduktievandeborstelmachine doorhetIBVLisdatverschillendemachine-fabrikantengingen
proberenhuneigendroogschiller teontwerpen.Eenvoorbeeldvaneendoor
deindustrieontworpendroogschiller isdeontveller.
-Nieuwerassen
AanheteindevandejarenvijftigbegonnenhetIBVLenhetRIVRO
-alsvervolgopdereizennaardeVS -metonderzoeknaarhetbesteras

1) Licentienemers,overhetalgemeenmachinebedrijven,warenverplicht
methunafnemers,overhetalgemeenaardappelverwerkers,sub-licentiekontraktenaftesluitenm.b.t.geoctrooieerdevindingen.Dehouder
vaneensub-licentiekontraktbetaaldjaarlijksroyaltiesaande octrooihouder(IBVL).
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voordeaardappelverwerkende industrie.DedoordekwekersbijhetRIVRO
nieuwaangebodenklonenwerdenautomatischdoorgegevenaanhetIBVLomdaar
getesttewordenopdegeschiktheidvoordeverwerkende industrie.Zoalsal
vermeldkwamdaarhetBintjealszeergeschiktrasuitnaarvoren.Inhet
middenvandejarenzeventigontstonderdrukvande (internationale)industrieophetRIVROenIBVLomaktievertezoekennaareenbeteraardappelrasvoordeverwerking.ZosteldedeFNKaandietelerdiemethetmeest
geschikte rasuitdebuskwameenpremievanHFL1500beschikbaar.
In1979wasereeninitiatiefvanhetIBVL,deVAVIendeNederlandse
Kwekersbond (NKB)omtekomentoteenaardappelmetdezelfdekwaliteiten
alshetBintjezonderdeproblemenvandeaardappelmoeheid.Ditonderzoek
wasingedeeld indriefases:infase1,hetklonenonderzoek,werden50à70
klonenoptweeproefvelden (zandenklei)geteeld,waarvanophetoogsttijdstipennabewaringdechips-enfriteskwaliteitwerdvastgesteld.
Voldeedeenkloondanwerddezegepromoveerdnaarde2efase,hetrassenonderzoek.Indezefasewerdnaastdekwaliteitvangenoemdeproduktenop
vermelde tijdstippenookdepuree-kwaliteitbepaald.Bijgeblekengeschiktheidpromoveerdehetrasnatweejaarnaarfase3.Indedezefasewerdhet
rasoppraktijkschaal ineenfabriekbeproefd,ineenhoeveelheidvanminstens30tonaardappelen (Ludwig,1988).Fase3bleeknietergsuccesvol.
Tussen1979en1988haddefritesindustrie geenenkelrasgeaccepteerd.

"De reden dat het bij geen enkel ras tot een substantiële
bijdrage in de gronds tofvoorziening
van de fritesindustrie
is gekomen
is gelegen in het feit dat steeds naar de 'Bintje-vervanger'
is
gezocht. In fase 3 werden rassen namelijk op 'de
Bintje-manier'
tot frites verwerkt en het resultaat werd vergeleken met de 'Bintjes-frites-kwaliteit'.
Dat was een eis van de
fritesfabrikanten.
Geleidelijk
is duidelijk geworden dat deze handels-en
zienswijze
niet reëel is."
(Ludwig,1988)..
Daarnaastblekendezeproevenorganisatorischnogalwatproblemenvoor
defrites-industrie opteleveren.DaaromheefthetIBVLsinds1988eeneigenverwerkingslijn ingerichtomtezoekennaardejuistemaniervanverwerkenvaneennieuwekandidaat-frietaardappel.Definanciënhiervoorkomen
vooreengedeelteuitMCB-geldenenverdervanhetaardappelbedrijfsleven
(hetaardappelfonds).Ditonderzoek iseenvoorbeeldvancollectiefonderzoekwaardoordeverwerkende industrieviadeVAVIaandeelgenomenword.
Ookdetussenhandel isnaarstigopzoeknaareennieuwaardappelras.
ZogafCebeco-Handelsraad in198910%vanzijnonderzoeksbudgetuitaanhet
aardappelonderzoek, terwijlookAgrico in1989aankondigdemeertegaan
investereninhunonderzoekscentrum (Cebecoskoop, 1989).
-Rösti,aardappelschijfjesenaardappelkroketjes
Eenvoorbeeldvaneenconsumenten-produktdatontwikkeld isdoorhet
IBVLisdediepvriesRösti.Deontwikkelingvanditproduktwasbedoeldom
hetassortimentvandeaardappelverwerkende industrieuittebreiden.Rösti
isalveellangerbekendenvanoorsprongeenZwitsersgerecht.HetIBVLis
eringeslaagdeenmanier teontwerpenomopindustriëlewijzediepgevroren
Röstitekunnenbereiden.VolgenshetIBVLisditeendoorhenzelfopgestartonderzoek. In1975werdopdezebereidingswijze doorhetIBVLoctrooi
aangevraagd.Eenandervoorbeeldvanproduktinnovatie dieopdezelfdewijze
totstandkwamzijndediepgevrorenaardappelschijfjes.Hiermeekwamhet
IBVLechter inaanvaringmeteenaardappelverwerker dieditproduktalontwikkeldhad.DitwasaanleidingvoorhetIBVLomzichwat terughoudenderop
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testellenvoorwatbetreftdetoepassingsgerichteproduktontwikkeling.Er
isnogwelinopdrachtvaneenbedrijfeenonderzoekuitgevoerdnaardefabrikagevanaardappelkroketjesuitafval (uitval).Derechtenopderesultatenvanditonderzoekwarenoverigensuitsluitendvoorhetopdrachtgevendebedrijf.
-Devacuümoven
Aanheteindevandejarenzestigwerdopaandringenvaneenlidvan
dePCIRGdoorhetIBVLeenvacuümbakovenontwikkeld.Hetvoordeelvande
vacuümbakovenbovendegewoneovenswasdateendeelvanhetbakprocesbij
eenlageretemperatuuruitgevoerdkonwordenzodaterminderproblemenmet
dereducerende suikerszoudenoptreden.Dezemachineisgeoctrooieerddoor
hetIBVLeninlicentiegegevenaaneenmachine-fabriek.Deinvesteringskostenvoordeaardappelverwerkende industriedezemachineblekenechterte
hoogendeinteressevandeaardappelverwerkende industrievieltegen.Bovendiennamhetnutvandemachineafdoordatmenhetprobleemvandereducerendesuikerssteedsbeterondercontrolebegontekrijgendoorverbeterdebewaringvandeaardappelen.Bovendienwerddoordeinvoeringvanuitbetalingnaarkwaliteitgeprobeerdhetprobleemvandereducerendesuikers
bijdetussenhandel endetelersgelegd.
4.2.5

Relatietelers-aardappelverwerkendeindustrie

Naasthetfeitdatdeaardappelverwerkende industrieervoorgezorgd
heeftdatdeteeltvanaardappelenoppeilgeblevenis,ligtdeopbrengstprijsvoordetelervandeaardappelenvoordefriet-industrieinderegel
aanzienlijkhogerdanvandeaardappelenvoordirekteconsumptie.Watbetreftdeverwerkende industriegeldtditvoordieaardappelendieoorspronkelijkjuisteenlagerewaardehadden:degrotekleibintenvoordefrites
(groterdan55mm),endezeerkleineaardappeltjesvoordezogenaamde pommes parisiennes
(0-40mm) .Dezelaatstegroepaardappeltjeswasvoorheen
bestemdvoorhetveevoer.
Deopkomstvandeaardappelverwerkende industriemetzijnspecifieke
kwaliteitseisenenzijnvoorkeurvoorgrotepartijen (vanwegedekwaliteitscontrole enhetafstellenvandeapparatuur)heeftdecontractteelt
bevorderd. Erbestaanaardappelverwerkers,zoalsbijvoorbeeldNestlé,die
zelftelersondercontracthebben.Naarmatedeeisenspecifiekerworden,
zoalsbijdeproduktievanfriet,ishetechtergunstigeromgebruikte
makenvandetussenhandel.Voordetelersgeldtdatvooraldecontractteelt
metdetussenhandel istoegenomen,terwijldetussenhandelafsprakenmetde
industriegemaaktheeftoverdehoeveelheidendekwaliteitvandeteleverenaardappelen.Deverantwoordelijkheidvoordekwaliteitenopslagen
aanleveringpootgoed ligtzobijdetussenhandelendetelers.
Debelangrijkstevoorwaardenwaareengoedeaardappelvoordefrietindustrieaanmoetvoldoenzijn:
eendrogestofgehalte tussende20en24%;
eenlagehoeveelheid reducerendesuikers;
eenbepaaldechemischesamenstellingombijhetbakkengrauwverkleuringtevoorkomen;
weinigbeschadigingen;
eengelijkmatigevormenbijvoorkeureenlangwerpigeaardappelgroter
dan55mm;
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aanvoervangroteenuniformepartijenaardappelen1).
Demaatregelendiedetussenhandelendetelerskunnennemenomtegemoettekomenaandezeeisenzijn:
hetdrogestofgehaltekanbeïnvloedwordenvoorkieming,vroegtijdig
potenenspuitentegenaardappelmoeheid;
debeperkingvandehoeveelheidreducerendesuikers isvooraleenzaak
vaneengoedgeventileerdebewaring;
beschadigingenkunnenvoorkomenwordendoorzorgvuldige rooiingen
vervoer;
degroottevandeaardappelkanbeïnvloedwordendoordekeuzevanhet
juistepootgoed.
Deaardappelhandelcollecteertdeaardappelenbijdetelers,sorteert
enwastdeaardappelen,zodatdejuistehoeveelhedenindejuistemaaten
vanvoldoendekwaliteitaangeleverdkunnenwordenbijdeaardappelverwerkendeindustrie.Ineenpogingomdetelersendetussenhandel testimulerenmaatregelentenemendiedekwaliteitvandeaardappelentengoedekomenenomdeaardappelverwerkende industrie teverzekerenvanvoldoende
aanvoervanaardappelenheefthetIBVLopinitiatiefvandehetproduktschapvooraardappelenendeVAVIin1975eensysteemontworpenomtekomen
totuitbetalingnaarkwaliteitvooraardappelenbestemdvoordefrites-industrie.
Omdat90%vandeaardappelaanvoernaardeverwerkende industrieviade
tussenhandelgaat,vindteruitbetalingnaarkwaliteitplaatstussendetelerentussenhandeléntussendetussenhandelendeindustrie.Defritesindustriekwamalseerstemetdeuitbetalingnaarkwaliteitomdatdezevan
alleverwerkendebedrijvendegrootsteafnemervanaardappelenwasende
meestspecifieke eisensteldeaandekwaliteitvandeaardappelen.

4.3 Effecten
4.3.1

Effectenopmicro-enmeso-niveau

Infeitelagendeprincipesvandeindustriële frietbereidingalvast
voordatdeze inNederlandopgangkwam.Deproduktielijndiebeschreven
werddoordeheerHesenin1961naaraanleidingvanzijnAmerikaansereis
isnietwezenlijkandersdaneenproduktielijnanno1980zoalsbeschreven
dooreenmedewerkervanhetIBVL.Steedszijndelenvanhetproduktieproces
verbeterd,medeopbasisvaneentoegenomenkennisvandelevensmiddelentechnologie.Eveneens isdeverwerkingscapaciteitvandeproduktielijntoegenomen.Dievergrotecapaciteitgafechterproblemenaandeaanvoerkant,
diemenmetbehulpvandetussenhandelenderegeling "uitbetalingnaar
kwaliteit"evenwelgoeddeelsheeftkunnenoplossen.
Debelangrijkste effectenvandezetechnologischeontwikkelingenbinnendeaardappelverwerkende industriezijn:
Verhogingvandearbeidsproduktiviteit.Ofschoondeproduktievande
aardappelverwerkende industriesindshetbeginvandejarenzeventig
verzevenvoudigd ishetaantalarbeidskrachtenslechtsverdubbeld.Dit
magnietzondermeer inzijngeheelaannieuwetechniekentoegeschre-

1) Bijiederenieuwpartijaardappelenwordteenmonstergenomenaande
handwaarvanbepaaldeonderdelenvandeproduktielijnzonodigopnieuw
ingesteldmoetenworden.
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venworden.Eendeelvandestijgingvandearbeidsproduktiviteitmoet
ookverklaardwordenuitschaalvergroting eneenbetereorganisatie
vandeproduktie.
Verminderingvandearbeidsbelasting.Gewezenkanwordenophetafschaffenvanhetloogschillen,hetnietlangermetdehandnapittenen
naschillen,minder lawaai-overlastetc.
Veelvandetechnologieënzijnontwikkeldomdekostentedrukken:
beperkingvanhetgebruikvanwater (deborstelmachine),terugwinnen
vanenergie (deeconomizer)enhergebruikvanafvalenuitval.
Denoodzaak totverlagingvandedirekteproduktiekostenheeftook
geleidtotsterkeschaalvergroting indeaardappelverwerkendeindustrie.Hetproduktieproces indeaardappelverwerkende industrieleende
zichgoedvoorschaalvergroting (Leniger 1980). Schaalvergrotingheeft
nietalleeneengunstige invloedopdedirekteproduktiekosten,maar
maakthetookverantwoordomhogergeschooldpersoneel indienstte
nemen.Ditisvangrootbelang ineenindustriediesteedscomplexer
wordt.Kleinebedrijvenkunnenzichgeendurekrachtenveroorlovenof
hebbendaarvoorgeenvolledagtaak.
Detechnische ontwikkelingheeftzekerinvloedgehadopdekwaliteit
vanhetprodukt.Devacuüm-ovenendeblancheurzijnhiervoorbeelden
van. Echter,dekwaliteitvanheteindprodukt isvoorlopignoggrotendeelsafhankelijkvandekwaliteitvandeaangeleverdeaardappel.
"Een groot deel van de technologie
voor de
aardappelverwerkende
industrie
is erop gericht om de industrie
minder afhankelijk
te
maken van de kwaliteit
van de
aardappel."
(VanderSchild).
Deeisendiedetechnologievandeaardappelverwerking aandeaardappelsteltheeftookgevolgengehaddetelers.Detelerszulleneen
aantalmaatregelenvoordeteeltenbewaringmoetennemenwillenzij
eengoede frietaardappelkunnenleveren.Juistdieaardappelendie
vroegeralsrestpartijengezienwerdenzijnnubijuitstekgeschikt
voordefabrikagevanfriet.
Hetisnieteenvoudigomdegevolgenvande"uitbetalingsregelingnaar
kwaliteit"dieisingestelddoordeaardappelverwerkende industrie,
voordetelerseenduidigvasttestellen.Dezeregeling -tussenteler
enhandel -wasvaakeenuitbreidingopregelingendiealbestonden.
Omtebeginnenbestondsinds1969de"verordeningkwaliteits-ensorteringseisenconsumptieaardappelen". Daarnaastbestondenerverschillenderegelingengebaseerdopafzonderlijkeafsprakentussentelersen
dehandel.Uiteenonderzoek in1978/1979bleekongeveer20%vande
aardappelenondereenuitbetalingssysteem tevallen (DeGraaff,1982).
Ditsysteemwasgebaseerdopafsprakentussendetelersenhuncoöperaties.Bijverkopenviahet 'poolsysteem'bleekeenuitbetalingsregelingnaarkwaliteit tebestaan.Hetbleekdatvooraldegrotereagrarischebedrijvenhunaardappelenopdezemanierverkochtwerden.Een
voorbeeldvaneencoöperatiedieeendergelijksysteembezatisNEDATO,eensamenwerkingsverband tussenvijfZuidhollandseaardappelcoöperaties.Eensysteemvanuitbetalingnaarkwaliteitdaaringevoerdin
1972.In1980vondNEDATOdatdeeffectenopdekwaliteitduidelijk
merkbaarwaren (Nedato,1980). In1986werdaanbestaande systeemvan
uitbetalingdematevanverkleuringvandeaardappelbijhetbakken
alscriterium toegevoegd.Wasderedenin1980datveelaardappelenin
delaagsteklassegeplaatstwerdendebeschadigingvandeaardappelen
bijhettransportenhetrooien;in1988wasditvanwegedetedonkere
kleurbijhetbakken (teveelreducerende suikers).
Omdatdefrietindustrie zijnaardappelenvoor90%viacontractenbe56

trekt,zaldecontractteelttoegenomenzijn.Decontractenlopentussendeaardappelhandelendeindustrieentussendetelersendeaardappelhandel.Waarschijnlijkheeftdevoorkeurvandefrietindustrie
voorgroteuniformepartijenaardappelendeconcentratievandeaardappelhandelgestimuleerd.
Dankzijdeenormegroeidiedebedrijfstakdoorgemaaktheeft,isde
werkgelegenheid -bijeenbovendienstijgendearbeidsproduktiviteitindegehelebedrijfstaktoegenomen.
4.3.2

Effectenopmacro-niveau
Deaardappelverwerkende industrieheeftvoorzijnproduktielijneen
grotehoeveelheid schoonwaternodig.Erisdanookveelenergiegestokeninhetterugdringenvanhetwatergebruikengoedemanierenom
water tezuiveren.
Doordekostprijsverlagingendeverhogingvandekwaliteitvande
eindproduktenheeftdeNederlandseaardappelverwerkende industrieeen
behoorlijkmarktaandeelkunnenverwerven.Hetisinmiddelsdegrootste
producentvanvoorgebakkenaardappelprodukten inEuropageworden.De
aktieve rolvanhetIBVLdievoordeinternationaleverspreidingvan
veelNederlandseknow-howgezorgd isookdeexportvanNederlandse
aardappelen,pootgoedenmachinesvoordeaardappelverwerkendeindustrietengoedegekomen.
Hetgemakvandebereidingvanvoorgebakkenaardappelprodukten incombinatiemeteengoedekwaliteitheeftermedevoorgezorgddatvoorgebakkenprodukteneennietonbelangrijkonderdeeluitzijngaanmaken
vanhetdagelijksemenu.

4.4 Samenvatting
a) Debelangrijkste technologische ontwikkelingen indeverwerkingvan
consumptie-aardappelenhebbenplaatsgevondenophetgebiedvandeverbeteringvandekwaliteitvandegrondstof (betereteeltmaatregelen,betere
bewaring,hetzoekennaaralternatievenvoorhetBintjeenuitbetalingnaar
kwaliteit)enindeverbeteringvanhetproduktieproces (kostenverlagend
zoals:waterbesparing,hetterugwinnenvanenergieenhergebruikafvalprodukten;verhogingarbeidsproduktiviteit;verbeteringvandekwaliteitvan
deprodukten).Werktedeaardappelverwerkende industrieaanvankelijkveel
metAmerikaanse technologieenkennis,alsnelwerdditaangepastaande
bijzonderhedenvandeNederlandsegrondstof (hetBintje)enaandeeisen
diedeNederlandse consumentaandeproduktenstelde.
b) Deeerstevoorbakkerij opindustriëlebasisstartte in1960.Dezewas
opgerichtdooreenkleineondernemerdiemeerder frietkramenbezatencentraalwasgaansnijdenenvoorbakken.Inhetbeginwasdeproduktievooral
gerichtopdehorecaendefrietkramen.Deproduktievandiepvries-frites
-diemeergerichtwasopdekleinverbruiker endeexport -isin1964is
begonnen. Dehoeveelheidverwerkteaardappelenvoordeproduktievanvoorgebakkenfrites istussen1970en1986van131duizendnaar1,5miljoenton
gestegen,terwijlhetaantalbedrijvengestegenisvan12naar 18enhet
aantalwerkzamepersonenisverdubbeld. InmiddelsdreigtopEuropeesniveau
overcapaciteit teontstaan.
c) Het (overheids-)onderzoeknaardeindustriëleverwerkingvanfritesis
begonnenin1961toenhetIBVLopverzoekvanhetministerievanLandbouw
enhetbedrijfsleveneenstudiereisnaardeVerenigde Statenondernam.
Waaromdevraagvanhetbedrijfslevennaarmeerkennisoverdeverwerking
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vanaardappelenjuistdatmomentkwamisniethelemaalduidelijk.OptechnischgebiedwasaaneenbelangrijkevoorwaardevoldaandoordeontwikkelingvaneenadequatemanieromaardappelentebewarendoordeStichting
Aardappelbewaring.Daarnaastzaldetoegenomenvraagnaarvoorgebakkenfritesdoorvooraldefrietkramen (rondde4000inmiddels)enderestaurants,
endeafnamevandevraagnaarconsumptie-aardappeleneenrolhebbengespeeld.Patates-friteswaszekertoennoggeenvervangervandegekookte
aardappelen,maareenproduktdatvooralbuitendemaaltijdenomgegeten
werd.Voordediepvries-frites,nuhetbelangrijksteproduktvandeaardappelverwerkende industrie,kangesteldwordendathetsuccesvanditprodukt
medeafhankelijkwasvanhetaantalconsumentendatinhetbezitwasvan
eenkoelkast.Pasin1960hadongeveer10%vandeNederlandsehuishoudens
eenkoelkast.
d) DebelangrijkstebronvankennisentechnologievoordeNederlandse
aardappelverwerkende industrie ishetInstituutvoorBewaringenVerwerking
Landbouwprodukten (IBVL).HetIBVLtypeertzichzelfalseen"jointventure"
vanoverheidenbedrijfslevenenheeftalsdoeldeafzetmogelijkhedenvan
deNederlandse landbouwproduktentevergroten.KennisopgedaanophetIBVL
watbetreftaardappelverwerkingkomtnietzondermeervoor iedereenbeschikbaar,maar isvaakuitsluitendvoordiebedrijvendiemeebetaaldenaan
hetonderzoekviahetbedrijfschap (VerenigingvoorAardappelverwerkende
industrie -VAVI-)ofviahetlidmaatschapaantweein1965opgerichteinternationaleorganisatiesvanaardappelverwerkendebedrijven.Opbasisvan
hetlidmaatschapkrijgendezebedrijventoegangtotbepaaldekenniseninvloedophetonderzoeksprogamma.Ongeveer25%vanhettotalebudgetword
betaalddoorhetbedrijfsleven.Erbestaandriesoortencontacten (manieren
vanmedefinanciering)methetbedrijfsleven:
viadirektkontraktonderzoek,
viaonderzoekbetaalddoordeprodukt -enbedrijfsschappen,
viadeinternationale organisatorisch PCIRGenFNK.
viaaanbedrijveninlicentiegegevennieuwe technologieëndiedoor
hetIBVLzelfzijnontwikkeld.
e) HetIBVLheefteensterkeinternationalepositie.Ditheeftzijmede
tedankenaaneenonderzoek inhetbeginvandejarenzestignaardebest
geschikteaardappelvoordeverwerkende industriewaarvoorveelinternationaleaandachtwas.Daarnaast ishetIBVLhetenigeEuropeseonderzoeksinstituutdatzichzospecifiekbezighieldmetdeverwerkingvanaardappelen.HetIBVLheeftveelmachineszelfontwikkeld (somsooknieuweaardappelprodukten),daaroctrooiopaangevraagdeninlicentiegegevenaande
industrie.
HetIBVLisdelaatstejarensteedsmeerrichting fundamenteelonderzoekgedaan.Mendoetnietlangeraanproduktinnovatie (hierbleekmeneen
direkteconcurrentvandeindustrie)endeontwikkelingvanmachinesvoor
deaardappelverwerkende industrielaatmensteedsmeeroveraandemachineindustrie.
f) Eenduidelijke spin-off isdepositiediedeproducentenvandemachine-industriedieapparatenvoordeverwerkingvanaardappeleninternationaalopgebouwdhebbenmetbehulpvanhetIBVL.Eenanderespin-offvande
goede internationalepositievanhetIBVLisdatinhetkielzogvanNederlandsetechnischekennisooknederlandseprodukten -machines,pootaardappelenenpatatesfrites -hunwegnaarhetbuitenlandvonden.Eriswatbetreftdeaardappelverwerking (nietwatbetreftbewaringenhetzoekennaar
andererassen)vrijwelnietsamengewerktmetandereinstituten.Hetwas
historischzogegroeiddatuitsluitendhetIBVLzichhiermeebezighield.
g) Deoverheidheeftzondertwijfel invloeduitgeoefenddoorheteerste
niet-amerikaanse onderzoeksinstituut opterichtenophetgebiedvande
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verwerkingvanlandbouwprodukten.Binnenhettotalepakketvanonderzoek
werdendoor 'DenHaag'regelmatigextrasubsidiesgegevenvoorhetontwikkelenvaneenbepaaldetechnologievoordeaardappelverwerkingomdatdit
gezienwerdalseensectorwaargroeiinzat.Bepaaldemaatregelenzoalsde
hogekostenvoorzuiveringvanwaterhebbengezorgdvoorhetontwikkelen
van"waterzuinige technologieën"zoalsdeborstelmachine.
h) Alsbelangrijksteeffectenopdelandbouwkunnengenoemdwordendatde
terugloop indeafzetvanaardappelenisafgeremdendatdeboereneenbeterevalorisatievanhunaardappelenkunnenkrijgen.Bovendienheefthetde
positievandeNederlandsepootaardappelverbeterd.Inhoeverredeopkomst
vandeaardappelverwerkende industriedecontractteelt,endeverbetering
vanteelt-enbewaartechniekenheeftbevorderd isnieteenduidigvastte
stellen.Veelaardappelhandelarenwerktenalmeteenvormvancontractenen
vormenvanuitbetalingnaarkwaliteitwaarinhetsysteemvandeaardappelindustriewerdingebouwd.
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5

BIOLOGISCHEPLAAGBESTRIJDING INDEFRUITTEELT

5.1 Biologischeplaagbestrijdingindefruitteelt
Biologischebestrijdingvanplagenindefruitteeltheeftbetrekking
ophetvoorkomen,reguleren,danwelbestrijdenvanplagenmetbehulpvan
biologischeagentia.Onderbiologische agentiakunnenondermeerworden
verstaanroofvijanden,parasieten,verwarringstechnieken enziekten.
Eenbijzonderkenmerkvandebiologischebestrijding indefruitteeltis
datdezewordtuitgevoerdopeenmeerjariggewashetgeeninhoudtdatbijde
ontwikkelingvandeonderzoeksmethodenendeinterpretatievanderesultatenervanmeerjarige invloedenmoetenwordenonderkend.Bijhetstartenvan
hetonderzoeknaarbiologischebestrijding indefruitteeltheeftmeegewogenhetfeitdatineenmeerjariggewasdeontwikkelingvaneencomplexvan
zowelplagenalsvijanden"inallerust"kanplaatshebben.Ditintegenstellingtotkortdurende teeltenwaarpopulatiesvanzowelplagenalsvijandenzichsteedsopnieuwmoetenontwikkelen.
Debelangrijkste indefruitteeltvoorkomendeplagenwaarvoorbiologische
bestrijdingsmogelijkhedengewenstwarenofzijn,zijnvoordeappelteelt:
spintmijt,appelroestmijt,bladrollers (incl.fruitmot),mineerders,fruitmotenbloedluis;bijdeperenteelt isvooraldeperebladvlovanbelang.
(DeFluiter,1969)
Striktgenomenisbiologischebestrijdingeenbestrijdingsmethode
waarbijaandebestrijdingvandeplaagofplagengeenbijdragemeerwordt
geleverdmiddelsdeinzetvanchemischemiddelen.Indepraktijkvande
fruitteelt isdebiologischebestrijdingvooralontwikkeldalseencomponentvandegeïntegreerdebestrijdingwaarbijweliswaargetrachtwordthet
chemisch ingrijpentoteenminimum tebeperkenmaarwaaralsgevolgvanhet
ontbrekenvaneentotaal-systeemopbasisvanbiologischecomponentende
toepassingvanbiologischeenchemischebehandelingenwordtafgewisseld.

5.2 Invoeringenverspreidingvanbiologischebestrijding
5.2.1

Eenbeknopte chronologie

Biologischedanwelgeïntegreerdebestrijdingvanplagenisgeenerg
recenteontwikkeling.NadesnelleopkomstvanchemischebestrijdingsmethodendiedateertvanronddeTweedeWereldoorlog,werdalsnelduidelijkdat
bijdeuitvoeringvanchemischebestrijdingongewensteneveneffectenoptradenendatdeeffectiviteitvanbepaaldemiddelendoorhetzichontwikkelen
vanresistentiesonderdrukkwamtestaan.(DeFluiter,1969)
Duidelijkwerddatdemassale toepassingvanchemischebestrijdingsmiddelenleidde toteenverstoringvanhetnatuurlijkeevenwichtwaardoor
oorspronkelijkminderbelangrijkeplagenzichtotplagenvandeeersteorde
ontwikkelden.Ookdevaststellingvanhetvoorkomenvanongewensteresiduen
invoedselenmilieudroegertoebijdattoteenheroverwegingvandeinzetvanchemischemiddelenwerdgekomen.
Tenaanzienvanresistentieswarenerreedsin1950sterkeaanwijzingenvoorresistentie tegenparathionvandekasspintmijt (DeFluiter,1969)
enindefruitteeltwerd in1957vastgestelddatdefruitspintmijtresistentwastegeneenaantalfosforzureesters.
Hetveranderdedenkenoverdechemischebestrijding leiddeertoedat
in1958doordeNationaleRaadvoorLandbouwkundigOnderzoekTNOeenwerkgroep "Harmonischebestrijdingvanplagen"werd ingesteld. In1967werdde
naamvandewerkgroep gewijzigd in"WerkgroepGeïntegreerde Bestrijdingvan
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PlagenTNO".
Hetonderauspiciënvandewerkgroepuitgevoerdeonderzoekophetgebiedvangeïntegreerdebestrijding indefruitteelthadaanvankelijkplaats
ineenaantalproefboomgaarden,maarconcentreerdezichvanaf1965meeren
meeropdeproefboomgaard "deSchuilenburg"teLiendenindeBetuwe.(Gruys,
1969)
Indejaren1973totenmet1985werdendetotdantoeopdeSchuilenburgbereikteresultatengetestonderpraktijkomstandigheden,aanvankelijk
gebeurdedatoprelatiefkleinepercelen,vaakgelegenindenabijheidvan
conventioneelbehandeldeboomgaarden.Vanwegebeïnvloedingsproblemenvanuit
omliggendepercelenwerdvanaf1978deaandachtgerichtopeenkleineraantalgroterepercelenmeteenmeergeïsoleerde liggingtenopzichtevanandereboomgaarden.(DeReedeenAlkema,1981)
HetonderzoekophetProefstationvoordeFruitteelt,aangevangenmiddenvijftigerjaren,richttezichaanvankelijkvooralopdemogelijkheden
vanbiologischebestrijdingvandefruitspintmijtenopdeinvloedvancultuurmaatregelen(metnamebemesting)opdeontwikkelingvandepopulatie
vandelaatste.Ineenlaterstadiumwerdookveelaandachtgegevenaanhet
onderzoeknaarbiologischebestrijdingsmethodenvoordevruchtbladroller.
Indejaren1983tot1986werdenmiddelshet "toepasbaarheidsonderzoek
geïntegreerdebestrijding" (Trapman,1986)detoepassingsmogelijkheden in
bedrijfsverbandopcommerciëlebedrijvenonderzocht,deintroductie inde
praktijkvoorbereid entijdensdezeperiodeenindejarendaarnaookop
enigeschaalgerealiseerd.
Resumerendvallenerdusdriebelangrijkeactiviteitenteonderscheiden:
-onderzoek;
- toepasbaarheidsonderzoek;
-introductie indepraktijk.
-Hetonderzoek
Onderzoeknaargeïntegreerdebestrijding indefruitteeltwerduitgevoerddoordeProefboomgaard "DeSchuilenburg",hetIPO,deVakgroepEntomologievandeLandbouwuniversiteit enhetProefstationvoordeFruitteelt.
Indebeginperiode (eindvijftigerjaren)vondonderzoekalleenplaatsop
enkelepraktijkpercelendiedoordeeigenarenvoorditdoelterbeschikking
warengesteld.Indezefaserichttehetonderzoekzichvooralophetvaststellenvandewerkingvaneengrootaantalchemischeenbiologischemiddelentenaanzienvannuttigedierenenopdeeffectenvancultuurmaatregelen
(vnl.bemesting)opdeontwikkelingvandepopulatievanplaaginsecten.
OphetProefstationvoordeFruitteeltwerd indebeginperiodevooral
onderzoekverrichtnaardefruitspintmijt.Ditvanwegehetgroteaantal
bespuitingendattegendezeplaagnodigwasenhetoptredenvanresistentie
tegenenkelegangbare insecticiden.Onderzochtwerdenhetoptredenvanresistentie,heteffectvandebeschikbaremiddelenopnuttige insectenende
effectenvandevoedingstoestandvandebomenopdepopulatieontwikkeling
vandefruitspintmijt.InlaterejarenisophetProefstationtevensveel
aandachtbesteedaandevruchtbladroller.
Opdeproefboomgaard deSchuilenburg,waar in1965debeplantingenten
behoevevanhetonderzoekwerdengeplant,wasineersteaanzethetonderzoekgerichtopeendrietalaspecten.(Gruys,1969)Binnenderandvoorwaarde
datgestreefdmoestwordennaareenkwantitatiefenkwalitatiefacceptabele
oogstwerdentweebestrijdingsschema'sgetoetstaanderesultatenvanhet
normalepraktijkschema.Ditbetrofeenselectiefeneengematigdschema.In
beideschema'swerdenplagenalleenbestredenalshunaantallendedrempelwaardevooreconomische schadedreigdenteoverschrijden.Onderdrempelwaardendient tewordenverstaanhetmaximaleaantal insectendatineen
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beplantingaanwezigmagzijn,zonderdatdaarvanhetkwantitatieveen/of
hetkwalitatieveniveauvandeproduktiewerdaangetast.Dezedrempelwaardenzijnvoordeverschillendeplagenproefondervindelijkvastgesteld.In
hetselectieve schemawerdendaarbijuitsluitendmiddelengebruiktmeteen
minimalegiftigheidvoornuttige insektenenmijten.Inhetgematigdeschemawerdenalsvoorwaardenvoordetegebruikenmiddelengehanteerddatzij
economischaanvaardbaar (d.w.z.nietveelduurderdandegangbaremiddelen),weiniggiftigvoorwarmbloedigeneningeringemategiftigvoornuttigeinsectenenmijtenmoestenzijn.
Bijbeideschema'swerdookaandachtbesteedaandebegroeiingonder
debomenenaandestikstofvoorziening.Erwerdvanuitgegaandateengevarieerdekruidenbegroeiing onderdebomeneengunstigeffectzouhebbenop
depopulatievannuttige insectenenmijten.Tenaanzienvandestikstofbemestingwerdaangenomendateenminimalestikstofvoorziening toteenvergroteweerstand tegenplagenzoukunnenleiden.(Gruys,??)Aktiefingrijpen
indeaanwezigepopulatiesvannuttige insectenofmijtendoorhetinbrengenhiervanindeboomgaardwerdnognietterhandgenomen.
Vanditlaatstewaspasspraketoenmiddenzeventigerjarendeopzetvan
hetonderzoekwijzigde,indiezin,dathetminderopteeltsystemenenmeer
ophetaanpakkenvanindividueleplaagcomplexenwerdgericht,o.a.biologischebestrijdingvanfruitspint (roofmijten)enbladmineerders.
Daarnaast isgewerktaanbiologischebestrijdingmetbehulpvanvogels
(nestkastenproject)endeeffectenvanonderbegroeiing.Vanmeerrecente
datum ishetwerkaanvirussenenverwarringstechnieken alsbiologische
bestrijdingsmethoden.
-Het toepasbaarheidsonderzoek
Nadatreedstijdensdeonderzoekfaseexperimentele toepassingvande
geïntegreerdebestrijdingoppraktijkpercelenhadplaatsgevonden,werdin
1983eenstartgemaaktmethetzogenaamde toepasbaarheidsonderzoekgeïntegreerdebestrijding.(Alkema enBlommers,1983)OpeenaantalfruitteeltbedrijveninZuidelijkFlevolandenindeBetuwewerddemethode indepraktijkgetoetst.
DebetrokkenbedrijvenontvingenintensievebegeleidingvandeSchuilenburg.Bovendienhaddeoverheid tenbehoevevandezebedrijveneenschaderegelingopgesteldwaarinwerdgegarandeerddateventueleeconomische
schadealsgevolgvanhetonderzoekaandebetrokkenbedrijvenvergoedzou
worden.Opdezeschaderegeling iseenaantalmaleneenberoepgedaan.Het
totaaluitgekeerdebedragbeliepoverdevierjaardathetonderzoekduurde
echternietmeerdanca.36.000gulden.Hettetoetsensysteembestonduit
biologischebestrijdingmiddelsroofmijtenvandeappelfruitspintmijtende
appelroestmijt,gecombineerdmettoepassingvenselectieve insecticidenen
fungiciden (Trapman,1986). Binnenhetkadervanhetonderzoekwerdenintensievewaarnemingengedaantenaanzienvandeontwikkelingvandepopulatiesvanschadelijke ennuttige insecten.Hetgehelesysteemwasverder
gebaseerdopeenstrakkehanteringvanschadedrempels.
Hettoepasbaarheidsonderzoekheeftuitgewezendattoepassingvanhet
geïntegreerde systeemookonderpraktijkomstandighedentotdemogelijkheden
behoorde (BlommersenTrapman,1984).Reedstijdensdeuitvoeringvanhet
onderzoekvielereentoenemendebelangstellingvandepraktijkvoorde
resultatenwaartenemen.
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5.2.2

Introductie indepraktijk

In1986werdhettoepasbaarheidsonderzoek afgeslotenenwerdopgrond
vanderesultatenbeslotenhetsysteemvangeïntegreerdebestrijding inde
praktijk teintroduceren.(Bodingius,ManderslootenTrapman,1987)Vanuit
depraktijkbestonder,doordetoenemendeproblemenophetgebiedvanresistentieenmilieu,belangstellingvoordegeïntegreerdebestrijding.
Introductie indepraktijkheeftplaatsgevondenonderleidingvanDe
Schuilenburgenmetmedewerkingvandevoorlichtingsdienst.Ervanuitgaande
datintensievebegeleidingnoodzakelijkwas,werdbesloteninelkfruitteeltconsulentschap eengroeptelersteformerendieonderbegeleidingvan
despecialistgewasbescherming totinvoeringvandegeïntegreerdebestrijdingzouovergaan.Debegeleidingvandespecialistenwerdverzorgddoor
eenspecialistvanhetCAD-Gewasbescherming.Dezeopzetisineenaantal
gebiedengoedvandegrondgekomen.Inanderegebiedenminder;dathing
waarschijnlijk samenmetdeopstellingvandebetreffende specialistenen
voorlichters.Nietteminbleekuiteeninventarisatieeind1988datopdat
moment900à1000haappelenvolgenseengeïntegreerd schemawerdbehandeld.Hetinuitvoeringgenomensysteemwasingrotelijnengelijkaandat
vanhettoepasbaarheidsonderzoek. Dehoofdcomponentenervanwaren:
-gerichtwaarnemen;
-hanterenvanschadedrempels;
-gebruikvanselectievemiddelen;
-biologischebestrijdingvanfruitspintmijtenappelroestmijt.
Totopditmomentisdeenigebewust ingezettebiologischecomponent
inhetgeheeldebestrijdingvanfruitspint (enappelroestmijt)doorroofmijten.Vanbetekenis isookhetsparenvannuttige insectendoortoepassingvanselectievemiddelen.Deverwachting isdatafhankelijkvanverdere
onderzoeksresultaten indetoekomsteengroteraantalbiologischecomponenteninhetsysteemkanwordenopgenomen.
Detoepassing indepraktijkwordtvooralsnoggedragendooronderzoek
envoorlichting,uiteraardmetmedewerkingvandetelersdiehierbijbetrokkenzijn.Deontwikkelingvanhetgeïntegreerde systeemheefttotdusverrenietgeleidtotparticuliere investeringenvanenigebetekenisopdit
terrein.Alsenigeparticuliereactiviteitkanmeldinggemaaktwordenvan
hetfeitdatdevanuitdeglastuinbouwbekendefirmaKoppertthansdemogelijkheidbiedtboomgaardentelatenbemonsterenophetvoorkomenvansoort
enaantalvannuttige insectentenbehoevevanhetverspreidendaarvannaar
andereboomgaarden.OokhetparticulierevoorlichtingsbureauFAT(FruitteeltAdviesTeam)biedtdezeservice.
Publieke investeringenhebbenvooralplaatsgevondenviahetonderzoek.
Vanuitdiversebronnenzijndaartoebijdragengeleverd.Indeeersteplaats
betreftditTNO,diegedurendeeengrootaantaljarendeproefboomgaardDe
Schuilenburgvolledigfinancierde.Vanaf1983wordtDeSchuilenburgop
50/50basisgefinancierddoorDLOendeLUW.
VerderebijdragenaanhetonderzoekzijngeleverdvanuithetIPO,het
PFW (ProefstationvoordeFruitteelt)enuiteraardookvanuit inspanningen
doordevoorlichtingsdienst. Incidenteel isvoordeelonderzoekookcapaciteitvanandereDLO-institutenenvanvakgroepenvandeLUWingezet.
5.2.3

Factorendievaninvloedzijngeweestopdeontwikkelingenintroductievandetechniek

Hetonderzoeknaardetechniekvangeïntegreerdebestrijding inde
fruitteelt isvooraltotstandgekomenopgrondvandebezwarendieontstondentegendechemischebestrijdingoplandbouwkundiggebied(resisten64

tie)enophetgebiedvanvolksgezondheid enmilieu.Destartvanhetonderzoekkangrotendeelsoprekeningwordengeschrevenvandepersoonlijke
inzetvanenkelewetenschappers (Kuenen,deWilde,Voute,e.a.)dieop
grondvanhunovertuigingdatdepurechemischebestrijdingeendoodlopende
wegzoublijkentezijnveeltothetvanstartgaanvanhetonderzoek inde
fruitteelthebbenbijgedragen.Daarnaisvooraldeinzetvandeleidingvan
DeSchuilenburg (Gruys,Blommers)destimulerende faktorgeweestdietot
instandhoudingvanhetonderzoekheeftbijgedragen;daarbijoverigensniet
onverkortgesteunddoordefruitteeltvoorlichting enhetbedrijfsleven(NN,
1981)Vanuithetbedrijfslevenwerderopaangedrongenhetonderzoeknaar
biologischebestrijding,binnenhetkadervanhettotaalaanonderzoekinspanningentenbehoevevandefruitteelt,eenminderhogeprioriteittoete
kennen.
Alsvoorbereiding opintroductie indepraktijkheefthettoepasbaarheidsonderzoekeengroterolgespeeld.Aanvankelijkwerdditonderzoekuitgevoerddoorhetbestaandeonderzoekapparaat.Tot1978warenhiervooreen
aantalkleinerepraktijkpercelenbeschikbaar.Vanwegedeligging (depercelenmaaktenvaakdeeluitvangrotereboomgaarden)ontstondenerindeze
eerstefasenogalwatuitvoeringsproblemen.Vandaardatvanaf1978isovergeschakeldopeenaantalgrotereenmeergeïsoleerdgelegenpercelen.Op
basisvanditonderzoekkonwordengeconcludeerddathetsysteemvangeïntegreerdebestrijdingrijpwasvoorbeproevingonderpraktijkomstandigheden.
In1983werdhettoepasbaarheidsonderzoek danookvoortgezetmiddels
het inuitvoeringnemenvanhetgeïntegreerde systeemopzesfruitteeltbedrijveninZuidelijkFlevolandendeBetuwe.Het toepasbaarheidsonderzoek
werd indezefase,diegeduurdheefttot1986,intensiefbegeleidvanuitDe
Schuilenburg. In1986kondezefasevanhettoepasbaarheidsonderzoekmet
succeswordenafgesloten.Deaanhetonderzoekdeelnemende telerswaren
dooreengenomentevredenoverderesultaten,hetgeenookmogeblijkenuit
hetfeitdatopdetijdensdezeperiodevankrachtzijnde garantieregeling
slechts ineenbeperktaantalgevallenenvoorrelatiefgeringebedragen
eenberoepwerdgedaan.
Nochbijdestartvanhetonderzoek,nochbijhettoepasbaarheidsonderzoekhebbenbedrijfseconomischeoverwegingeneenbelangrijkerolgespeeld.(DeReedeenAlkema,1981)Deaandegewasbescherming indefruitteeltverbondenkostenvormenabsoluutenrelatiefgeenbelangrijkonderdeelvandetotalekosten.Dekostenvaneenconventionelebestrijdingvan
plagenbedragennietmeerdan400tot800guldenperha.Hetaandeelinde
totalekostenperhakomtdaarmeeopeenniveauvan2tot4%.Bovendienis
uithetoogpuntvankostendeverhouding tussenhettraditionelesysteem
vangewasbeschermingenhetgeïntegreerde systeemvrijwelneutraal.Ophet
gebiedvandekwantitatieve enkwalitatieveaspectenvandeproduktiekonden,bijeengoeduitgevoerdegeïntegreerdebestrijding,geenkwantificeerbareverschillenwordenvastgesteld,methettraditionelesysteem.
Ondernemersdievanhettraditionele systeemvangewasbescherming
overschakelenophetsysteemvangeïntegreerdebestrijdinghebbengedurende
enkelejaren,weliswaar inafnemendemate,behoefteaanintensievebegeleiding.Ditvooralvanwegehetvergarenvandebenodigdekennisenvanwege
hetfeitdatinhet.geïntegreerde systeemgestreefdwordtnaarhetcreëren
vaneenevenwichtssituatie diedooronoordeelkundig ingrijpensnelverstoordkanworden.Na1986,toenduidelijkwasdatintroductieonderbedrijfsomstandighedenverantwoordwas,isvoordezebegeleidingeenberoep
gedaanopdevoorlichtingsdienst.Dewataarzelendehoudingvandevoorlichtingsdienst (menkoosvoordegrotere "veiligheid"vanhettraditionele
systeem),metnamevanhetCAD-Gewasbescherming,heeftzekerniettoteen
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snelle introductie indepraktijkbijgedragen.Nietteminwordtgeschatdat
in1988opca.1000haappelen (ca.7%vandetotaleoppervlakte)volgens
hetgeïntegreerde systeemwerdgewerkt.Sinds1988isdeacceptatievanhet
systeem,ookbinnendevoorlichtingsdienst,verbeterdenkaneensnelle
uitbreidingvanhetgeïntegreerde systeemwordenverwacht.
5.3 Effectenvandeinvoeringvandetechniek
Bijhetbeoordelenvandeeffectenvanbiologischeplaagbestrijdingis
eenaantalaspectenvanbelang.Indeeersteplaats ishetvanbelangin
hoeverredebiologischebestrijdingstechniekenvaninvloedzijnopdehoogteendestructuurvankosten.deopbrengstenvandebedrijvenen-daarmee -derentabiliteit.Daarnaastzijneventueleeffectenopdeproduktkwaliteitvanbelang.Zoeenbeoordelingmoetzowelophetindividuelebedrijfsniveaualsopdebedrijfstakniveaubetrekkinghebben.Daarnaastkan
biologischebestrijdingeenbijdrage leverenaandeverminderingvande
milieubelasting diealsgevolgvanhetopcommerciëlewijzevoortbrengen
vanfruitontstaat.
Introductievandetechniekvangeïntegreerdebestrijdingheeftniet
totbelangrijke effectenopdeeconomische situatievandeindividuelebedrijvenofdebedrijfstakgeleid.Zoalshiervoorreedsisgesteld iserin
desfeervandeaandegewasbeschermingverbondenkostennauwelijksenige
wijzigingopgetreden.Ookzijngeennoemenswaardige effektenophetniveau
endekwaliteitvandeproduktievastgesteld.Ofdergelijkeeffecteninde
toekomst,wanneerwellichteengroteraantalbiologischecomponenteninhet
geïntegreerde systeemzullenwordenopgenomen,alsnogzullenoptredenisop
ditmomentniettevoorspellen.
Eennietonbelangrijk,maarmoeilijktekwantificereneffect,betreft
deverminderingvandemilieubelasting.Afhankelijkvandeintensiteitvan
debegeleidingkandoorhetgeïntegreerde systeemvanditmomenthetaantal
bespuitingenmet insecticiden (normaal6tot7perjaar)meteenderdetot
tweederde teruggebrachtworden,terwijldebinnenhetgeïntegreerde systeem
toegepaste selectievemiddelenalsmindermilieubelastendwordenbeoordeeld.
5.4 Institutionele inbeddingvankennisentechnologie
Momenteelbevindtdekennisoverhetgeïntegreerde systeemendedaarinopgenomenbiologischecomponentenzichnoghoofdzakelijkbijdeonderzoeksinstellingen (IPO,Schuilenburg,LUW,PFW)ofdebijhetonderzoek
betrokkenpersonen.Gedurendedelaatstejareniseenverbredingopgetreden
inderichtingvandevoorlichtingsdienst endepraktijk,onderandereals
gevolgvandeintroductievanhetdoorAgrimathicaontwikkeldegeautomatiseerdebegeleidingssysteem voorgeïntegreerdebestrijding (GABY). Zowel
doordeNederlandse FruittelersOrganisatie (NFO)alsdoordevoorlichtingsdienst istenaanzienvanhetsysteemvangeïntegreerdebestrijding
gedurende langetijdeenafwachtendehoudingaangenomen (NN,1981).Vanuit
hetbedrijfslevenzijndanookgeeninitiatievengenomenomhetonderzoek
endeintroductie testimuleren,danwelfinancieelteondersteunen.Nogin
1981adviseerdehethoofdbestuurvandeNFObijdeafwegingvanprioriteitentenaanzienvanonderzoekenhet inzettenvanvoorlichtingscapaciteit
prioriteit tegevenaandegeleidebestrijdingenhettotontwikkeling
brengenvanverbeterde spuittechnieken.
Ookbijdevoorlichtingsdienstheeftgedurendeeengrootaantaljaren
deintroductievanhetgeïntegreerde systeemgeenhogeprioriteitgekregen.
Waarschijnlijkwasdezeafwachtendehoudinggestoeldopdeoverwegingendat
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metdegangbaremethodevangewasbescherming zonderveelproblemenenrisico'sschadedoorinsectenindefruitteeltkonwordenvoorkomenendater
ookgeenbedrijfseconomischemotievenwarendieoverschakelingopdegeintegreerdemethodenoodzakelijkmaakten.Toepassingvanhetgeïntegreerde
systeemwerd inhetalgemeenalsrisicovollerbeoordeeld.
Naafsluitingvanhettoepasbaarheidsonderzoek in1986enmededoor
strakkereregelgevingopmilieugebied isdeopstellingvanNFOenvoorlichtingsdienst tenopzichtevanhetgeïntegreerde systeemduidelijkpositiever
geworden.
5.5 Toekomstige ontwikkelingen
Opgrondvandehuidigestandvanzakeninhetonderzoekmagworden
aangenomendatdebiologischecomponenteninhetgeïntegreerdesysteemin
belangenaantalzullentoenemen.Metnamehetonderzoekophetgebiedvan
virussenenverwarringstechnieken lijkthiertoeperspectieventebieden.
Tenaanzienvandeintroductie isthansdoordevoorlichtingsdienst
eenintroductieschemaopgestelddateropgerichtishet introductietempo
aanzienlijkoptevoeren.Volgensditplan,waarbijdetelersgroepsgewijs
onderbegeleidingvaneenvoorlichtermethetsysteemvertrouwdgemaakt
zullenworden,kanvrijweldevolledigeappelteelt inNederlandmediojaren
negentigoptoepassingvandehuidigevormvangeïntegreerdebestrijding
zijnovergegaan.Voorhettotstandkomenvaneenstabieletoestand inde
boomgaard iseenuitbreidingvanhetaantalbenuttebiologische componenten
(c.q.natuurlijkevijanden)echternoodzakelijk.
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6

BIOLOGISCHEPLAAGBESTRIJDING INDEGLASTUINBOUW

6.1 Biologischeplaagbestrijdingindeglastuinbouw
Bijdebiologischebestrijdingvanplagenindeglastuinbouwzetmen
natuurlijkevijanden (predatoren,parasietenenpathogenen)integenplaagorganismen(VanLenteren,1988).
Eenbijzonderkenmerkvandebiologischebestrijdingindeglastuinbouwisdatdezewordtuitgevoerd in-inecologischopzicht -geïsoleerde
eenheden.Bijhetbeginvanhetteeltseizoen,gewoonlijktijdensdewinter,
kandekasgereinigdwordenvanziekteorganismenendaarnaziektevrijgehoudenwordenvooreenlangereperiode.Verderkomtslechtseenbeperkt
aantalinsectensoorten inkassenvoor,vooralvanwege isolatie.Ditmaakt
biologischebestrijdingeenvoudiger.Bovendienzijnvoordebelangrijkste
groentenrassenontwikkelddieresistentzijnvooreenaantalziekten
(virussenenschimmels).Daardoorkomenrelatiefweinigziektenvoorin
kassen (VanLenterenetal,1988).
Biologischebestrijdingkannietinallesituatieseenoplossinggeven. Samenmetchemischebestrijdingsmiddelenkaninveelgevalleneengeïntegreerdbestrijdingsschemawordentoegepastwaarbijdegebruiktenatuurlijkevijandengeenlasthebbenvandetegenschimmels toegepastechemische
middelen (VanLenteren,1988).
6.2 Hetprocesvaninvoeringenverspreidingvanbiologischeplaagbestrijdingindeglastuinbouw
6.2.1

Beknoptechronologie

Biologischebestrijdingvanplagenindeglasgroenteteelt isgeenrecenteontwikkeling.InEngelandkwameentomatenteler inde20-erjarenin
contactmeteenentomoloog (Speyer),dietotdeontdekkingkwamdatdetomatentelerdenatuurlijkevijandvanwittevlieghadgeleverd.EenproefstationinEngelandheeft tot1940opvrijgroteschaaldezenatuurlijke
vijandvooreenlageprijsvoortomatentelersbeschikbaargesteld,ookbuitenEngeland.Doorhetgebruikvanmoderneinsecticidenna1945 (o.a.DDT)
isbiologischebestrijdingnadeTweedeWereldoorlogstopgezet.
AlindejarenvijftigtradinNederland steedsvakerresistentieop
tegeninsecticiden.
DoorhetonderzoekvanBravenboerophetProefstationvoorTuinbouw
onderGlas (PTG)indejarenvijftigwasveelbekendoverspintentwee
natuurlijkevijanden (Bravenboer,1959). In1959isinWest-Duitslandeen
uitChiliafkomstigenatuurlijkevijandgevonden-eenroofmijt -dievanaf
1969metsuksestegenspintinkomkommers isingezet.Voordebestrijding
vaneenschimmmelziektewastoeneenvoorderoofmijtonschadelijkmiddel,
Milcurb,beschikbaargekomen.Vanaf1970isderoofmijtopgroteschaalop
demarktgebrachtdoordefirmaKoppert (VanLenteren,1989).Ditgebeurde
volledigopeigeninitiatief,welisdoorhetPTGalleaanwezigekennister
beschikking gesteldaanKoppert.
In1971vondeenernstige invasievanwittevliegplaatswaardoor
Koppertmetdeproduktievanroofmijtenstopte.Immers,alle insecticiden
tegenwittevliegwarenookdodelijkvoorderoofmijt.Desluipwesptegen
wittevlieg,uitEngelandafkomstig,wasbekendenin1973startteKoppert
metmassaproduktievansluipwespen.Erwastoeneengeïntegreerdbestrijdingsschemabeschikbaarvoortomaatenkomkommer,opgestelddoorhetPTGte
Naaldwijk (Woets,1973). In1972isaanKopperteensubsidieverleendvan
HFL25.000voorhetkwekenvansluipwespen.Vanaf1985isdoordefirma
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Kopperteenroofmijt inproduktiegekomenalsnatuurlijkevijandvantrips
inpaprika.Ookhiervoor iseengeïntegreerdbestrijdingsscheraaopgesteld
doorhetPTGteNaaldwijk.Ookin1988heeftKoppert,alsgrootsteproducentvannatuurlijkevijanden,subsidiegekregenvanhetMinisterievan
LandbouwenVisserij:HFL500.000,waarvanHFL150.000voorhetbegeleiden
vantelersdiebiologischebestrijdingtoepassen.
6.2.2

Biologischeplaagbestrijdingineendynamische glasgroenteteelt

Indejarentachtigisindeglasgroenteteeltovergestaptvandeteelt
ingrondnaardeteeltinsteenwol.Vooraldoordezeovergangvondeen
sterkeoverschakelingplaatsvanteeltcombinatiesvanvruchtgroentenmet
kropslaingrondnaarteeltenvanalleenvruchtgroenteninsteenwol.Op
dezewijzeontstondensteedsmeergespecialiseerdebedrijvenmeteengewas,
zogenaamdemonocultuurbedrijven.
Biologischebestrijdingkanhetbestewordentoegepast ineenmonocultuur,dusopbedrijvenmetvruchtgroenten (tomaat,komkommer,paprika,aubergine)waarrond1januariwordtgeplant.Opbedrijvenmetteeltcombinatiesvanvruchtgroentenenkropsla,waarmeestalheteluchtverwarmingaanwezigis,ismetnamebijkropslasprakevanergkorteteeltperioden.Dit
maaktbiologischebestrijdingonmogelijk (VanLenteren,1988).
Indejarentachtigheeftdoordemassaleoverschakelingopsteenwol
bijdeglasgroenteteelt eengroteomschakelingplaatsgevondenvanbedrijven
metheteluchtverwarming naarbedrijvenmetbuisverwarming.Wasin1983nog
50%vanhettomatenareaalmetheteluchtverwarmd,in1989wasnauwelijks
20%vanhettomatenareaalmetheteluchtverwarmd.Bijaubergineenpaprika
heeftdezelfdeontwikkelingplaatsgehad;bijkomkommer isdezeontwikkeling
lateringanggezet.
Uithetbovenstaandeblijktdatin1989veelmeerbedrijveneenjaarrondteeltuit (kunnen)voerendanin1980.In1983was55%vanhetareaal
vruchtgroentenvoorzienvanbuisverwarming,in1989wasditopgelopennaar
80%.Ditbetekentdatnuook80%vanhetareaalvruchtgroentenzeergeschiktisombiologischebestrijdinguittevoeren.Alswehetareaalgeplantper1mei1989vergelijkenmethetareaaldatbetrokkenisbijde
geïntegreerdebestrijdingdanblijktdatvoortomaat57%vanhetareaal
geplantop1meibetrokkenisbijgeïntegreerdebestrijding.Wegaanervan
uitdatophetareaalgeplantna1meigeengebruikwordtgemaaktvangeintegreerdebestrijding.
Erzijnzevenredenenvoortelersomvoorbiologischebestrijdingte
kiezeninplaatsvanchemischebestrijding (VanLenterenetal.1988).
Bijbiologischebestrijdingzijnergeenfytotoxischeeffectenopjongeplanten;ookabortievanbloemenenvruchtentreedtnietop.
Hetuitzettenvannatuurlijkevijandenvraagtminderarbeidenis
prettigerdanhetuitvoerenvanbespuitingen invochtigeenwarmekassen.
Hetuitzettenvannatuurlijkevijandengebeurtindeperiodenahet
plantenalsdetelervoldoende tijdbeschikbaarheeftomtekijkenof
denatuurlijkevijandenzichsuccesvolontwikkelen.Daarnaishetsysteembetrouwbaar gedurendeenkelemaandenmetafentoeenigecontrole; chemischebestrijdingdaarentegenvraagtcontinuaandacht.
Chemischebestrijdingvanenkelebelangrijkeplagenkanmoeilijkof
onmogelijk zijnvanwegeresistentie tegeninsecticiden.
Bijbiologischebestrijding isergeenveiligheidstermijntussenhet
tijdstipvantoepassenenhetoogsttijdstip;bijchemischebestrijding
iseraltijdeenwachttijdvoorhetoogstenistoegestaannadebespuiting.
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Biologischebestrijding isgoedkoperdanchemischebestrijding.
Biologischebestrijdingmaaktdetoepassingvanbiologischebestuiving
eenvoudiger.
6.2.3

Residu-armproduktbevordertafzetvankasgroenten

HetopgangkomenvandeexportvanpaprikanaardeVerenigdeStaten
vanAmerikaheeftdebiologischebestrijdingenormgestimuleerdomdateen
effectief insecticide tegentripsindeVerenigdeStatenverbodenis;er
geldtbij invoereennul-grensvoorditinsecticide.
Doorhetleverenvankasgroentenmetweinigofgeenresiduvanchemischebestrijdingsmiddelenwordtdeconcurrentiepositiebeter,zekerals
concurrentenproduktenmetveelresiduleveren,zoalsbijSpaansepaprika.
Vooreenactiefvergrotenvanhetmarktaandeelvanproduktenmetgeenof
weinigresiduiseenaparteindeling (naarkwaliteit)opdeveilingennoodzakelijk.In1989isdeveilingorganisatievoorpaprika'shierproefsgewijs
meebegonnen.Hierdoorkunnentelershunresidu-armeproduktviadeveiling
aanbieden,teonderscheidenvanhetoverigeaanbod (VanDuyn,1989).
Ookvooraubergine iseensoortgelijkemaatregelteoverwegeninverbandmetconcurrentieuitZuid-Europa,waarveelbestrijdingsmiddelen(moeten)wordentoegepast.
HetNederlandsemarktaandeelvantomatenenkomkommersopdeWestduitsemarktisalerghoogenkandoordeeventuele invoeringvan "biologische
labels"nauwelijkshogerworden.Alleeninhetvoorjaartot1meizouhet
zinhebbenomhetNederlandseprodukt "biologisch"teonderscheidenvan
produktenvanuitconcurrerendelanden.

6.3 Effectenvandeinvoeringvanbiologischeplaagbestrijdingindeglastuinbouw
Indeliteratuur (Hussey,1973)wordtmeldinggemaaktvanbelangrijke
opbrengstverhogingenbijtoepassingvanbiologischebestrijding.Erzou
sprakezijnvan10-20%hogereopbrengstenbijkomkommer.Ditwordtinverbandgebrachtmethetverminderd gebruikvanchemischemiddelen.Metbehulp
vanLEI-materiaaliseenonderzoekverrichtnaarverschillen inopbrengsten
bijchemischeenbiologischebestrijding.Bijditonderzoekbijtomaten
kondengeenverschillenwordenaangetoond tussenchemischeenbiologische
bestrijding (Hazekamp,1985).Methetzelfdemateriaalkonweleenopbrengstverhogend effectvansubstraatteelt tenopzichtevangrondteeltwordenaangetoond (10-15%).
HoeweldebevindingenvanHusseynietkanwordenonderschreven,blijkt
erdusookgeennegatiefeffectopdeopbrengstenuittegaanvanbiologischebestrijding.
Dekostenvanbiologischebestrijdingzijnlagerdandekostenvan
chemischebestrijding.Dekostenvanchemischebestrijdingbijtomaatbedragen1-2%vandetotalekosten (Ramakers,1982).Vooraldearbeidskosten
bijbiologischebestrijdingzijnlagerdanbijchemischebestrijding.Bij
biologischebestrijdingwordtarbeidgevraagd inhetvoorjaar,wanneerer
voldoendearbeidbeschikbaar is.Bijchemischebestrijdingwordthetwerken
ineenwarmenvochtigklimaatmetchemischemiddelenalszeeronplezierig
ervaren.
Doordetoepassingvangeïntegreerdebestrijdingopruim2000haglasgroenteninNederland isdemilieubelastingaanzienlijkverminderd invergelijkingmetuitsluitendchemischebestrijding.
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6.4 Institutionele inbeddingvankennisentechnologie
Kennisoverhetgeïntegreerde systeemmetdedaarinopgenomenbiologischecomponenten isbijdemeesteondernemers indeglasgroenteteelt,die
vanhetsysteemgebruikmaken,involdoendemateaanwezig.Erisookeen
groepondernemers tenonrechtevanmeningdatdedistribuerendebedrijven
degeïntegreerdebestrijdinguitmoetenkunnenvoeren.Vooraldevertegenwoordigers/voorlichtersvandedistribuerendebedrijvenhebbenervoorgezorgddatdeeindgebruikersmetdezekennisgoederesultatenkondenbehalen. Voorgeïntegreerdebestrijding isveelmeerkennisenkundevereist
danvoorchemischebestrijding (VanLenteren,1989).
Ookdevoorlichtingsdienstheefteenbelangrijkebijdragegeleverdbij
dekennisoverdrachtophetterreinvandegeïntegreerdebestrijding.Het
onderzoeknaarbiologischebestrijdingwordtoverwegenddoordeoverheid
gefinancierd.Vanaf1970tothedenwasdeinspanninguitgedrukt inmensjaren35jaarvooracademischgevormdeonderzoekersen30jaarvoormiddelbareonderzoekers.DeacademiciwarenindienstvanTNO (10jaar),hetInstituutvoorPlantenziektenkundigOnderzoek (10jaar)endeproefstationste
NaaldwijkenAalsmeer (samen15jaar). Demiddelbareonderzoekerswaren
steedsindienstvandetweegenoemdeproefstations.
Daarnaastheefteen15ledentellendewerkgroepgedurende20jaarzeer
stimulerend gewerktophetonderzoeknaarbiologischebestrijding.Indeze
werkgroep zittenvertegenwoordigersvanUniversiteitenvanAmsterdam,LeidenenWageningen,vanInstituten,ProefstationsendePlantenziektenkundigeDienst.
Ookisonderzoekverricht indesierteelt.Hierzijndemogelijkheden
voorbiologischebestrijdingbeperktinverbandmetimportrestrictiesvan
importerende landen;vooralEngelandendeVerenigdeStatenvanAmerika
hanterenstrengeregelstenaanzienvandeaanwezigheidvaninsekten.
-Invloedvanregelgeving
Doorhet intrekkenvantoelatingenvoorbepaaldechemischemiddelen
dievoordegeïntegreerdebestrijdingvangrootbelangwaren,wordtbiologischebestrijdingdooroverheidsbeleidbemoeilijkt.
Doorhet toelatenvanconcurrerendechemischemiddelenbijv.tegen
wittevlieg indejarenzeventigwerdeveneensbiologischebestrijdingdoor
overheidsbeleidbemoeilijkt (Ramakers,1987).
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7

SYNTHESE:DEWERKINGVANHETINNOVATIESYSTEEM

7.1 Inleiding
Aandebrede toepassingvanelkeinnovatiegaatinderegeleenscala
vanactiviteitenvooraf.Hetinnovatieproces indeNederlandse landbouwis
daargeenuitzonderingop.Eenbijzonderekarakteristiek iszelfsdatagrarischeproducenten inhoofdzaaktechnologie-gebruikerszijnenzélfnietof
nauwelijksinvestereninonderzoekenontwikkeling.1)
Datdeprocessenvankennisvergroting enverspreiding indeNederlandselandbouwvannadeTweedeWereldoorlogzijnverlopenzoalszezijnverlopen,isdanookvooraltoeteschrijvenaanhetbestaanvanorganisatorischeverbandentussendevelepersonen,instellingenenbedrijvendie
erbijbetrokkenzijn.Hetisvooralhieromdatwekunnensprekenvaneen
innovâtiesysteem.2)Hoeditsysteemfunctioneertzalwordengeanalyseerdaandehandvandevolgendevragen:
-waarkomendetechnischevernieuwingenvandaan;
-hoeverhoudenfundamenteelentoegepastonderzoekzich;
-hoedoetzichdeinvloedvandeoverheidgelden;
-hoewordthet innovatieprocesgeorganiseerd;
-wat isderolvanprimaireproducenten;
-watisderolvandetoeleverendeenverwerkende industrie?
7.2 Innovaties indelandbouw:madeinHolland?
TypischNederlandse innovatiesvanbetekeniszijnerhaastniet.Van
dealsvoorbeeldonderzochte techniekenwarendelegbatterij,demelktank,
debiologischeplaagbestrijdingendeindustriëleverwerkingvanconsumptieaardappelengeenNederlandsevindingen.Techniekenophetgebiedvan
bijvoorbeeld grasdrogen,inkuilen,energiebesparingenmestverwerkingzijn
daarentegenwélgeheelofgedeeltelijkvanNederlandseorigine.
Vaakkomthet ideeuithetbuitenland,ofiseenvergelijkbaretechniekdaaralingebruik;inNederlandwordtvervolgensaanvullend,meerop
deNederlandse situatie toegesnedenonderzoekverricht.Vanregelrechte
imitatieenverspreiding iszeldensprake.Ditaanvullendeonderzoekkan
driedoelendienen:teneerstehetdaadwerkelijkgeschiktmakenvoortoepassing indeNederlandse situatie,tentweedehetontwikkelenvanexpertisebijhetgebruikvandebetreffende techniek,entenderdehetgevenvan
bekendheid aaneennieuwetechniek.Deindrukbestaatdatbijhetonderzoek
naartechniekendieinhetbuitenlandalgebruiktworden,detweelaatste
doelenminstenszobelangrijkzijnalsheteerste.Metanderewoorden,de
kennisontwikkeling richtzichindezegevallenveelalnietalleenophet
voordeNederlandse situatiegeschiktermakenvandetechniek,maarookop
hetkunnenbegeleidenvandeinvoering -endaarmeeophetkunnenoplossen
vanproblemendiezichdaarbijkunnenvoordoen -enophet 'promoten'van

1) Ditbetekentoverigensnietdatzijgeenactieverolspelenbijhet
innovatieproces;hunbijdrageaanhetontwikkelen,uittestenenverbeterenvannieuwemethodenis,zoalsweinparagraaf7.6 zullenlaten
zien,vaaksubstantieel.
2) Vgl.Dee (1981): "..innovationistheresultofagreatnumberof
complexfactorsallworkingtogetheroveraspaceoftimeuntilacriticalmassandasubsequent insightproduce thecreativeevent"(Aangehaald inBeije,1989:206).
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denieuwe techniek.Bijhetonderzoeknaardetoepassingvanmethodesvan
geïntegreerdeplaagbestrijdingwasditevenwicht indoelstellingenduidelijkaanwezig:aandetechniekzelfhoefdeweinig 'gesleuteld'teworden,
maarwelaandebekendheidbij,endekennisenervaringvanbetrokkenonderzoekers,voorlichtersenproducenten.Ookvoor 'geïmporteerde'techniekenalsdemelktankendelegbatterijgolddatdezenietzomaartoepasbaar
warenindeNederlandse situatie.Nadatdebelangrijkstekinderziekteswarenoverwonnen -hetgeenopzichveeltijdvergde -isvrijsneleenbinnenlandseproduktievanbatterijenopgekomenenzijnnieuweonderdelenvan
dithuisvestingssysteem ontwikkeld,zoalsophetgebiedvanmestverwerking.
Ookbij industriëleverwerkingstechniekenvoorconsumptie-aardappelen
werdalleenindebeginfasevandeinvoering inNederlandkennisgeleend
vanhetbuitenland (enweldeVerenigde Staten).DoordatdeNederlandse
grondstoffen,consumentenwensenenmilieu-eisenteveelverschildenvandie
indeVerenigde Staten,werdhetalsnellonendomineigenlandnieuwe
verwerkingstechnieken teontwikkelen.HetInstituutvoorBewaringenVerwerkingvanLandbouwprodukten (IBVL)heeftonderzoekhiernaarsnelopgepakt
enisinsommigegevallenzelfsgaanfungerenalsinitiatorvanvergelijkbaaronderzoek inhetbedrijfsleven.
Eenenanderlagandersbijdeinvoeringvandemelktank,enhetonderzoekdaarnaar.Hierishetpas indeloopvandejarenzeventiggelukt
om,opzeerbescheidenschaal,eenbinnenlandseproduktievanmelktanksin
Nederlandoptezetten.Hetonderzoekbeperktezichhierdanooktothet
opbouwenvanexpertiseoverhetgebruikvandetanks,waarvanhygiëneen
kwaliteitscontrole debelangrijkste elementenwaren.
Uitdevoorbeeldstudiesblijktdatdeagrarischeonderzoekswereldover
hetalgemeengoedopdehoogte isvanhetgeeninhetbuitenlandaanonderzoekgebeurt,eenoriëntatiedieverlooptviadevaktijdschriften,studiereizeneninternationaleuitwisseling.Maarookonderprimaireproducenten
bestaateenlevendigebelangstellingvoorontwikkelingen inhetbuitenland,
hetgeenzichuit instudiereizen,inbelangstellingvoorreportages invakbladen,etc.
Ofschoonervoorwatbetrefthetzoekprocesnaarnieuwehulpmiddelen
sterknaarhetbuitenlandwordtgekeken,isdeNederlandseagribusinessin
deloopderjarentevensvoorhetbuitenlandeenbelangrijkeaanbiedergewordenvaninnovaties.Ditgeldtbijvoorbeeldvoordeproduktievanlegbatterijsystemen.Dezeuithetbuitenlandafkomstige techniekisinaangepaste
vormdoordeNederlandsepluimveehouderij opgenomenindebedrijfsvoering,
hetgeenbijgedragenheefttothetontstaanengroeienvaneenbinnenlandse
produktievanlegbatterijendievervolgensweerdeelsafgezetwerdeninhet
buitenlandenzelfsenigewereldvermaardheid kregen.Ookdeinternationale
bekendheiddiehetIBVLzich,ophetgebiedvanaardappelverwerkingstechnologie,heeftverworven,heeftgeleidtoteensubstantiëleexportvandeze
technieken.Dergelijkevoorbeeldenkunnenwordenbeschouwd alseenpositief
externeffectvandegeavanceerdheidvandeprimairesectoropomringende
bedrijfstakken. (ZieookVanderMeerenYamada,1990).
Terrelativeringmoethieraantoegevoegdwordendatdesterkeoriëntatieophetbuitenlandnietverwonderlijk is.Nederland isimmerseen
relatiefkleinland,meteenhoogproduktieve landbouw.Waarschijnlijkvalt
eenvergelijkbare oriëntatie-over-de-grenzen ookwaar tenemenbijhoogproduktieveregio'selders,zoalsbijvoorbeeld Iowa (VS),Oost-Engelanden
Noord-Frankrijk.
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7.3 Fundamenteelentoegepastonderzoek
Intheorieliggenfundamenteelentoegepastonderzoek ineikaarsverlengde:resultatenvanheteerstekunnenalsinputdienenvoorhettweede,
enonvoorzieneknelpunteninhettoegepasteonderzoekkunnenweeraanleidinggeventotinspanningenophetgebiedvanfundamenteelonderzoek.Het
hoeftgeenverbazing tewekkendatdepraktijkerveelalwatandersuitziet.Eenprobleemdaarbijisoverigensdathetnieteenvoudigisomaan
eenbepaalde innovatieaftelezenof,enzojawelkfundamenteelonderzoek
daaraantengrondslagheeftgelegen.Tochbestaatdeindrukdatdetwee
onderscheidenonderzoekswereldenelkaaroverhetalgemeengoedwetente
vinden.Insommigegevallenisditookhetresultaatvandoelbewusthandelen.Hetonderzoeknaardetoepassingvandelegbatterij inNederlandis
hiervaneengoedvoorbeeld.TussenhetfundamenteleonderzoekdatwerdverrichtopdeLUWenhetmeertoepassingsgerichte onderzoekopdeproefbedrijven,stondhetdeelsfundamentele,deelspraktischeonderzoekvanhet
Spelderholt-instituut,waardenadruklagopgedragsonderzoek.Vooraldoor
dewijzewaaropbegeleidingscommissieswerdsamengesteld,werdvoorkomen
datdezedriegeledingengeheellangselkaarheenwerkten.Dezeinstitutionelekoppeling iseenbelangrijke factorgeweestbijdesnelleopkomstvan
delegbatterijsindshetbeginvandejarenzeventig.
OokineenbetoogvanVanGriensven (1989)overhetonderzoeknaarde
bestrijdingvanstankoverlastbijdebereidingvanchampignoncompostwordt
hetbelangvanzo'nkoppelinggedemonstreerd.Hettoegepasteonderzoekdat
hiernaarwerdgedaanophetProefstationvoordeChampignoncultuur steunde
sterkophetmeerfundamenteleonderzoekoplaboratoriavandeuniversiteit
inWageningenendieinGroningen.Metdelaatstebestondenalcontacten,
tenbehoevevananderonderzoek,enhetWageningse laboratoriumwerdspeciaalvoorhetgenoemdeprobleem ingeschakeld.
7.4 Detijdspanne tussenuitvindingenmassale toepassing
Hettempowaarmee -succesvolle -innovaties ingevoerdworden,kan
overhetalgemeenvrijeenvoudigbeschrevenwordenaandehandvaneenSvormigecurve.Indebeginperiodeverlooptdediffusieveelaltraag,van
lieverlee treedteenversnellingopenvervolgenskanhetweerlangduren
voordat (bijna)volledige diffusie isbereikt.DeverspreidingvandemelktankoverdeNederlandsemelkveehouderijvolgtditpatroonkeurig,evenals
dievandelegbatterijoverdepluimveebedrijven.Welkefactorenliggen
hieraantengrondslag?
Hetbestaanvaneenlandbouwinnovatiesysteem verondersteltdatnieuwe
techniekennietzomaaruithetnietsontstaan.Hoesneleeninnovatiewordt
ingevoerdenzichverspreidtovereensectorwordtonderanderebepaald
doordeeconomische aantrekkelijkheid ervan:levertgebruikervankostprijsdalingc.q. inkomensverhogingopofniet?Enwanneerrelatievefactorprijzenzichwijzigen,zullenprimaireproducenteninderdaadopzoekgaan
naarnieuwehulpmiddelendieheninstaatstellenhethoofd tebiedenaan
dieveranderde schaarsteverhoudingen(HayamienRuttan,1985).Onder 'hulpmiddelen'hoevennietalleenmateriële inputstewordenverstaan;ookvernieuwingenophetgebiedvanbijvoorbeelddearbeidsorganisatievormeneen
antwoordophetduurderwordenvanarbeidt.o.v.kapitaal.
Hoewelhetsuccesoffalenvaneeninnovatiedusafhangtvaneconomischefactoren,blijkthetdiffusieproces indepraktijkaanmerkelijkcomplexer tezijn.Zoblijken,metname inhetgevalvandemelktank,inelke
fasevanhetdiffusieprocesverschillende actorenénverschilleninomstandighedendoorslaggevend tezijnvoordesnelheidwaarmeeendevormwaarin
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eeninnovatiezichovereenbedrijfstakverspreid.Inhetgevalvande
melktankginghet 'estaffettestokje'vaneenaantalvoorlichtersengrote
melkveehoudersnaardeoverheidsinstellingen,omvervolgens inhandente
komenvandezuivelindustrie.Engedurendeditproceswerdnietalleende
melktankverbeterd,maarwijzigdenzichookdeomstandighedenwaarbinnende
tankeenrolgingspelen:dekleinstebedrijvenwerdenopgeheven,debedrijfstakmoderniseerde ookopandereonderdelen (bv.deligboxenstal),de
bestaandealternatievemelkophaaltechniekkonsnelwordenafgebouwd,enzovoorts.Terwijlinveeldiffusietheorieëndenadrukwordtgelegdopdepsychologischeeigenschappenvande (potentiële)gebruikersvaninnovaties,
komtuitdevoorbeeldstudiesnaarvorendatomstandighedenenontwikkelingenaandeaanbodzijdeminstenszobelangrijkzijn.Zokanmenzichafvragenwaaromgeïntegreerdeplaagbestrijdingindeglastuinbouwtotnutoeeen
veelsuccesvollerdiffusiepatroonlaatziendanindefruitteelt.Demeest
voordehandliggendeoorzaakhiervanisdatdeglastuinbouwzichnueenmaal,doordatingeïsoleerderuimteswordtgewerkt,beter leentvoordeze
techniek.Tegelijkertijdleertditechterdateenmeeralgemene toepassing
indefruitteeltbeduidendmeer inspanningenvergtvanonderzoek,voorlichting,onderwijsendebedrijfstakzelf,danindeglastuinbouw.
Meer inhetalgemeengesteld latendevoorbeeldstudiesziendat,juist
doordatindelandbouwdetechnologiegebruikersniettegelijkertijdook
technologieproducenten zijn,hetbijelkaardoenaansluitenvanvraagnaar
enaanbodvannieuwehulpmiddeleneenuitgebreid,ensomsnogalcomplex
organisatienetwerkvergt.Ditkanoverigens inanderesectoren,ofzelfs
binnenondernemingen,eveneenshetgevalzijn.ZiebijvoorbeeldBeije
(1989).
7.5 Derolvandeoverheid
Deinvloeddiedeoverheidheeftopdeinvoeringenverspreidingvan
nieuwe technieken isindelandbouwoverhetalgemeengroterdaninandere
economische sectoren.Dieinvloedlaatzichechternieteenvoudigrubricerenin'voorwaardenscheppend'of 'sturend',maarverschilthaastvangeval
totgeval.Omeniginzichttekrijgeninde 'alledaagse'invloedvande
overheidoptechnischeontwikkeling indelandbouw ishetzinvolomonderscheidtemakentussendiversevormenvanbeïnvloeding.Teneerstezijner
deinspanningenophetgebiedvanonderzoek,voorlichtingenonderwijs,ten
tweedeiserhetstructuurbeleid entenderdeiserderegelgeving.Zoals
uitdevolgendeparagrafenzalblijkenbestaatdefeitelijke invloedvande
overheiduiteencombinatievandeze interventievormen.
-Hetdrieluik
Bijhettotstandkomenvanlandbouwkundige innovatiesvanbetekenis
speelthetpublieke landbouwkundigonderzoek inderegeleenbelangrijke
rol.Nietalleenomdathierveelofhetmerendeelvanhettoegepastonderzoekplaatsvindt,maarookomdatdebenodigde specifiekekennisvaakal
aanwezigisbijonderzoeksinstitutenvoordatdoordebedrijfstakgezocht
wordtnaartechnischeoplossingenvoorknelpuntenindebedrijfsvoering.
Hetonderzoeknaarmethodenvangeïntegreerdebestrijding ishiereengoed
voorbeeldvan:opproefstationswerdhiernaaralonderzoekgedaanvervoordatervanuitdebetreffendebedrijfstakkenvraagnaarontstond.Eenuitzonderingopditbeeldvormenwellichtdeenergiebesparende techniekenvoor
deglastuinbouw;depubliekeonderzoeksinspanningen,ookdievandeproefstations,kwamenhierbetrekkelijk laatopgang.Ditkaneroverigens,gezienhetschoksgewijsoptredenvandeeersteenergieprijsstijgingen,op
duidendathetoverhetalgemeenenigetijdduurt,somsvelejaren,eer
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voldoendeexpertiseen/ofkritischemassaisopgebouwdomtoegepastonderzoekuittekunnenvoeren.
Uitdevoorbeeldstudieskomtnaarvorendatdelandbouwvoorlichtinger
nietalleenisomonderzoeksresultaten tevertalenendoortegevennaarde
praktijk,maarookeenbelangrijke functieheeftbijhetinitiërenvanonderzoekopgrondvanproblemenindepraktijk.Bijvoorbeeld,samenmeteen
aantalmelkveehoudershebbenlandbouwvoorlichters 'pionierswerk'verricht
bijdeinvoeringvandemelktank:opkleineschaalhebbenzijproevengenomenenvanlieverleedeonderzoekersendezuivelindustrie achterzichgekregen.Hetzelfdegeldtvoorde (hoofdzakelijkparticuliere)voorlichters
vandeveevoederindustriebijdeinvoeringvandelegbatterij.Enookhet
onderzoeknaarbiologischeplaagbestrijdingzouzonderactiviteitenvaneen
aantalvoorlichtersnietzosnelvandegrondzijngekomen.
Deinvloedvanhetlandbouwonderwijsophetinnovatievekaraktervan
desectorisveelmoeilijker teduidenenalgemenervanaarddandievan
onderzoekenvoorlichting.Hetisweléénvandefactorendiedeuitgangsvoorwaardenvoorhetinnovatieprocesvormen.Naarallewaarschijnlijkheid
moethetactievezoekenvanboerenentuindersnaarnieuwetechnischehulpmiddelenenhunbereidheidnieuweontwikkelingentebestuderen,vooreen
belangrijkdeeltoegeschrevenwordenaandehogeopleidingsgraad,devakgerichtheidvanhetonderwijsendediverse (vervolg-)cursussen.
-Hetstructuurbeleid
Derolvanhetlandbouwstructuurbeleid inhetinnovatieprocesvande
Nederlandse landbouwvannadeTweedewereldoorlog isogenschijnlijkeen
tweeledigegeweest.Hetherbergde immerszowelstimulerendeelementen,als
datheteenzekervangnetvormdevoorachterblijvers.Tochishetdubbele
karakterogenschijnlijk indezindatbeideelemententendoelhebbende
randvoorwaardentescheppenvooreensnellere produktiviteitsontwikkeling.
Dus,naastde (mede-)financieringvanhetonderzoekvormensubsidiëringvan
hetgebruikvannieuwe technieken,landinrichtingswerken,afvloeiingsregelingen,e.d.,crucialeonderdelenvanhetstructuurbeleiddieervooralop
gerichtzijnomopbedrijfsniveauschaalvergrotingmogelijktemaken.Dit
wasbijvoorbeeldhetgevalbijdemelktank,waarvandetoepassing isomgevenmetdiverse financiële regelingen,ondermeervoor infrastructurele
verbeteringen.Daarstaattegenoverdathetvolstrektontbrekenvanfinanciëleondersteuningdoordeoverheidbijdeoverschakelingnaarhetlegbatterijsysteem geenaantoonbaarvertragendeffectheeftgehadopdeverspreidingvandezetechniek.Maarhierzijndeeventuele financieringsproblemen
voorpluimveehoudersvooreenbelangrijkdeelweggenomendoordatdeleveringvandebatterij inveelgevallensamengingmetcontractendiewerden
afgeslotenmetdeveevoederindustrie endeeierhandel.
-Regelgeving
Deinvoeringenverspreidingvanveeltechniekenindelandbouwwordt
tenslotteooksterkbeïnvloeddoorregelgevingdoordeoverheid.Dit
springthetmeest inhetoogbijmilieumaatregelen.Bijvoorbeeld,zonder
aanpassingen inhetbeleidrondhetgebruikvanchemischemiddelenzoude
geïntegreerdebestrijdingzichwaarschijnlijknogsteedsindesfeervande
goedebedoelingenhebbenbevonden.Opvallend isdatdezeregelgevingover
hetalgemeenwordtvoorafgegaanofgevolgddoorbegeleidende,danwelcompenserende inspanningenvandeoverheid,dievervolgensonderdeelkunnen
gaanvormenvaneen(sector-)structuurbeleid.Overdeomvangvandecompensatievoorafofachterafvaltechtergeenalgemeneuitspraak tedoen,behalvedandatdezealtijdhetresultaat isvanonderhandelingenmetvertegenwoordigersuitdesector.HetLandbouwschapendeproduktschappennemen
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indezeonderhandelingensleutelpositiesin.
Alsvoorbeeldenvoorverschillendiekunnenbestaanindewijzevan
compensatiekunnenwehetgasprijsbeleidvoordeglastuinbouwaandeene
kantnemen,enhetwetsvoorstelTazelaar/VanNoord (overdebewegingsruimte
vanlegkippen)aandeanderekant.Degestageverhogingvandegasprijs
voortuindersstimuleerdedeontwikkelingentoepassingvanenergiebesparendetechniekenindeglastuinbouw,maarfinanciëleondersteuningdoorde
overheidheeftnogallangopzichlatenwachten.De 'compensatie'voorde
negatieveeffectenvanregelgevingbestonderineerste instantiehoofdzakelijkuitdatdematevangasprijsverhogingafhankelijkwerdgesteldvan
definanciëledraagkrachtvandebedrijfstak;eenmooieillustratievande
verantwoordelijkheid diedeoverheidvoelttenaanzienvandeeffectenvan
haarregelgeving.Delaterefinanciëleondersteuning -namelijk indejaren
tachtig -wasvooreengrootaantalbedrijvensubstantieel.BijdeonderhandelingenoverdehoogtevandegasprijsenoverdefinanciëletegemoetkomingenwashetLandbouwschap despreekbuisvandebedrijfstak.
Deregelgeving inwordingoverdebewegingsruimtevanlegkippenis
louteringegevenopniet-economischegronden:doordetoenemendekritiekop
hetvermeenddieronvriendelijke karaktervanhetlegbatterijsysteem (geuit
inNederland,maarookin 'Brussel')begintregelgevingopditgebied
steedsserieuzervormenaantenemen.Opvallendhierbij isevenweldat
daadwerkelijke invoeringvooralafhankelijkwordtgesteldvandematewaarinenhettijdstipwaaropdebedrijfstakderegelgevinggeachtwordtte
kunnendragen.Hetzelfde isnunoghetgevalbijdemestproblematiek.De
onderhandelingen,gevoerddoorhetLandbouwschapenhetProduktschapvoor
PluimveeenEieren,overoverheidssteunbijdeontwikkelingentoepassing
vanalternatievehuisvestingssystemengaaninditgevaldusaanderegelgevingvoorafenhebbenvooralsnog geleidtotafsprakenovereenzeerruime
overgangstermijn.Deverlangdecompensatievandeoverheidbetrefthier
overigenshoofdzakelijk financiëlesteunaantoegepastonderzoek.Watdit
betreftzijnerduidelijkeparallellenmetdegangvanzakenronddeinvoeringvandemelktank:ookhiertoondedeoverheidzichgevoeligvoorde
argumentendievanuitdebedrijfstakwerdenaangevoerdenboodzij
financiëleondersteuning (voorzowel 'aan-'als 'afhakers')binneneen
overgangstermijn.Hiermeewerdoverigens tegemoetgekomenaandewensenvan
dezuivelindustrie,dieerveelbelangbijhaddathetbussentijdperkzo
snelmogelijkwerdbeëindigd.Hetbestaanvantweeophaalsystemennaast
elkaarwasvoordeindustrie immerseenkostbarezaak.Deregelgeving -met
namehetMelktankbesluit -vormdedaardooreenbeslissende stapbinnenhet
innovatieproces.
7.6 Hetlandbouwinnovatiesysteemendeboerenentuinders
Afgaandeopdedominantievan0&0-inspanningenenverwanteactiviteitenvanoverheidenindustrieontstaatsnelhetbeelddatboerenentuindersnietmeerdanpassieve 'technologytakers'zijnendathuninvloedop
het innovatieprocesverwaarloosbaar is.Ofschooninnovatieve aktiviteiten
binnendebedrijfsvoeringvanindividueleprimaireproducenten inderdaad
relatiefweinigbetekenishebben,negeertzo'nvoorstellingvanzakeneen
aantalbelangrijkeaspecten.Zotonenboerenentuinderszichoverhetalgemeenzeeractief inhetzoekennaarenbestuderenvantechnischeoplossingenvoorknelpunten indebedrijfsvoering,getuigebijvoorbeelddehoge
bezoekersaantallenbijlandbouwtentoonstellingen, depopulariteitvanvaktechnischeartikelen indelandbouwpers,endeopkomstvantallozestudieclubs.Ookiseroverhetalgemeeneengrotebereidheidonderprimaireproducentenom -zijhetvaakopbeperkteschaal -teexperimenterenmetnieu-

wevindingen,zodatdemeestekinderziektesalverholpenzijnvoordatovergegaanwordtopdefinitieve introductievandetechniek.Bovendienverrichtenboeren,tuindersenloonwerkersveel 'klein'sleutelwerkaanalingebruikzijndehulpmiddelen.Watdaarbijopvaltisdatdergelijke innovatieve
aktiviteitenzichsterkerlijkenterichtenophetverlichtenvandedagelijksearbeidstakendanoparbeidsbesparing.1)
Maardegrootste invloedophetlandbouwinnovatiesysteem oefenenboerenentuindersuitdoordesterkeorganisatorischebetrokkenheidvanagrarischestands-envakorganisatiesbij instellingenvanhetdrieluik.Door
middelvandeelnamevanvertegenwoordigersuithetlandbouwbedrijfsleven
vormenboerenentuinders,zijhetindirect,eennietteonderschattenpartijbijdevaststellingvandeveleprogramma'sophetgebiedvanonderzoek,voorlichtingenonderwijs.
7.7 Deinvloedvantoeleverendeenverwerkende industrie
Indeafgelopenveertigjaarisdeverhoudingtussendefactor-ende
nonfactorinputsindeland-entuinbouwgedaaldvan2:1naar1:1.Ditgegevenillustreertopzichalhettoegenomenbelangvandetoeleverendeindustrievoordebedrijfsvoeringindeprimairesector,enomgekeerdhettoegenomenbelangvandeland-entuinbouwalsafzetmarktvoorhulpmiddelen.
Daarnaastheeftdesterkeproduktie-enproduktiviteitsverhoging inde
land-entuinbouwsterkbijgedragenaandeexpansie indeverwerkendeindustrie,hetgeeneveneenshetbelangvaneenvoortdurendemoderniseringvan
deprimairesectorvoorditsegmentvandeproduktiekolomineennotedop
aangeeft.Zoblijktuitdestudiesnaardemelktankdatbetrokkenheidvan
dezuivelindustrievooral ingegevenisgeweestdoordemogelijkhedendiede
melktankboodvoorverlagingvandeophaalkostenénvoorschaalvergroting.
Pasindeloopvandejarenzestigbegonnendezemogelijkheden,doorde
stijgingvandeloonkosten,ooknoodzakelijkhedentewordenenwerdderol
vandezuivelindustrie inditinnovatieprocesooksneleenprominente.Het
'pioniers-enzendingswerk'vanindividuelevoorlichtersenmelkveehouders
wastoenallangachterderug.
Dathetaangrenzendebedrijfslevenookeengeheeleigenwegkanbewandelenblijktuitdestudienaardeinvoeringvandelegbatterij.Minof
meerlosvanoverige inspanningenterstimuleringvanhetgebruikvande
legbatterij,kwamdefirmaHendrix'meteeneigenpakket-aanbod,bestaande
uitvoer,uitgangsmateriaal,afzetgarantieséndeplaatsingvaneenlegbatterij.Hendrix'combineerdehiermeeeendirectbelang (afzetvergrotingvan
heteigenprodukt)meteenindirectbelang (goedkope toeleveringvanpluimveeprodukten).Eendergelijkecombinatie isbijvoorbeeldbijdebiologische
plaagbestrijdingnognietopgetreden;weliswaarkaneenresidu-vrijof-arm
produkteenaantrekkelijkhandelsobjectvormenvoorveilingen,maarinde
ontwikkelingvandezetechnologiezélfspelendeveilingennogeenzeer
beperkterol.Particuliere toeleverendebedrijventonenzichtegenwoordig
echterwelactiefopditgebiedenzijninmiddelsalmethuneersteProduktenopdemarktgekomen.

1) Ditblijktbijvoorbeelduitdevele inzendingenvoordeBoerderij-uitvinderswedstrijd.ZieBoerderij,10jaaruitvinderwedstrijd,Doetinchem,1988.
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7.8 Reagerendofanticiperend
Dealgemene indrukdieontstaatuitdestudiesoverdeinvoeringen
verspreidingvanafzonderlijke innovaties,isdathetlandbouwinnovatiesysteemgoedfunctioneertzolangdepolitiekeeneconomischeomgevingvande
landbouw- entuinbouwstabiel is.Wanneerdeomstandighedenzichrelatief
snelwijzigen,bijvoorbeelddoordatnegatieveexterneeffectenvandelandbouwproduktie daaraanleiding toegeven,blijkthetlandbouwinnovatiesysteemvooraleenreagerend,enmindereenanticiperend lichaamtezijn.Een
belangrijkeconsequentiehiervanisdatnoodzakelijkekoerswijzigingenbetrekkelijk laatopganggebrachtkunnenworden.Zowerdindejarennade
eersteenergiecrisis,ondanksdeforseenergieprijsstijgingen,hetbelang
vanverhoogde inspanningenophetgebiedvanenergiebesparing onvoldoende
onderkend.Entoenditeenmaalwèlhetgevalwasentalvaninitiatieven
werdenontplooid,heefthet (te)langgeduurdvoordatenigecoördinatie
optradentuindershetkafvanhetkorenkondenonderscheiden.Eendergelijketraagheidvaltooktebespeurenbijderegelgevingdienodig isom
biologischeplaagbestrijding eenalgemenere invoering tedoenvinden.Nuis
hetvanzelfsprekend eenvoudigeromtereagerenopwatalis,danomteanticiperenopwat -wellicht!-komengaat.Maardeverklaringvoordeze
sub-optimalewerkingvanhetlandbouwinnovatiesysteemmoetdeelsookgezochtwordeninhetgegevendathetzichnieterggevoelig toontvoorwaarschuwendevingers,zekernietwanneerdievanbuitendesectorafkomstig
zijnennietsamenvallenmetmarktprikkels.
7.9 Samenvattend:faseringvaninvloeden
Afgaandeopdewijzewaaropeenaantalinnovaties indeNederlandse
landbouwzijningevoerdenverspreid,ishetmogelijkenigeordeninginhet
'complexesamenspelvanfactoren'aantebrengen.Uitdevoorbeeldstudies
kannamelijkeen 'modusprocedendi'wordenafgeleid,eenbeeldvanhoehet
innovatieproces indelandbouwnormaliter gefaseerd isenvanwiedaar,op
welkemomenten,bijbetrokkenzijn.Voorhetgemakonderscheidenwetwee
typenvaninnovatieprocessen:éénbegint 'vanonderop',enéénbegint 'van
bovenaf'.
Inhetproces 'vanonderop'bestaatdeeerste faseeruitdatproblemen
gesignaleerdwordeneninsamenhangdaarmeedeeerste ideeënvooreenoplossinggeopperdworden.Eriszelfsaanleidingomtestellendateenprobleemofknelpuntpasalszodanigerkendwordtwanneererzichtisopoplossingervan.Hoehetookzij,indezefasevormenmetnamevoorlichters,
individuele,onderzoekersen/ofprimaireproducentendeactievepartij.Vervolgenswordt -doordeinitiatiefnemers -geprobeerdbredereerkenning
voorzowelprobleem alsoplossing tekrijgendooreenaantalbetrokkenpartijenvanhetbelangvandezaakteovertuigen.Deoverheidwordtindeze
fasebijnaaltijdalseenvandiebetrokkenpartijenbeschouwd,alszodanig
aangesprokenenverzochtomfinanciëleondersteuning televeren.Toeleverendeofverwerkendeondernemingenwordenveelalpasineenlaterstadium
bijhetprocesbetrokkenofbetrekkenzicherzelfbij,namelijkzodrade
eersteresultatenvan (vervolg-)onderzoekwijzenoplevensvatbaarheidvan
devoorgenomen innovatie(s).Ditvervolgonderzoek,vaakbestaandeuit
proefnemingenopproefstations ofdaartoe geselecteerdecommerciëlelandbouwbedrijven,vormtdederdefasevanhetproces.Indehieropvolgende
fasewordenmeerderepartijenbetrokkenenwordtdeoverheidomextrainspanningenverzocht,hetzijophetgebiedvanonderzoek,ofvanjuridische
beschermingvande innovatie,hetzijophetgebiedvan (overige)financiële
stimulansen.Indiendesamenwerking tussendebetrokkenengoedverloopten
80

deoorspronkelijkeverwachtingenminofmeerbewaarheidwordenkaneen
snelle invoeringvandeinnovatieverwachtworden.Dematewaarinende
snelheidwaarmeedeinnovatiezichverspreidtoverdelandbouwkanweervan
heelanderezakenafhangendandiewelketoteensnelle introductieleidden.
Inhet innovatieprocesdat 'vanbovenaf'komtishetdeoverheidofde
agro-industriediehetinitiatiefneemt,onderzoek ingangzeteninspanningenverrichtomeventuele innovatieszosnelmogelijk ingevoerdtekrijgen.Inderegelwordenovergangstermijnen,inclusieffinanciëlecompensatiesingesteld.Defaseringvanhetproces isongeveerdezelfdealsdievan
deinnovatie 'vanonderop' (probleemdefiniëring,erkenning,onderzoek,vervolgonderzoek,samenwerking,e t c ) , maardeactorenkomenineenandere
volgorde tentonele.
InhetinnovatiesysteemvandeNederlandse landbouwkomtechtergeen
vandezeprocestypes inzuiverevormvoor.Nueensspeeltdeoverheidgeen
rolvanbetekenis (bijvoorbeeldbijdeinvoeringvandelegbatterij),dan
weerneemtzij -vanlieverlede -hetvoortouw (bijvoorbeeldhetMelktankbesluit).Voorandere (potentiële)betrokkenengeldtvanzelfsprekendhetzelfde.Voorelkhangthetalofnietdeelnemenaanhetinnovatieproces,
hettijdstipwaaropendematewaarin,afvansomsgemeenschappelijke,maar
vaakookafzonderlijkebelangen.Vangevaltotgevalmaakteeniederzijn
eigenkosten-batenberekeningen,wachtopinitiatievenvananderenofzoekt
partnersomschaalvoordelentekunnenbehalen,etc.Zokreegdebetrokkenheidvandezuivelindustriebijdeinvoeringvandemelktankeenenorme
stimulans toeneenmaaleenaantal barrièresvooreenbredeadoptiewaren
opgeheven.Wasdeinvoeringvandemelktank ineerste instantievooraleen
proces 'vanonderop';vanlieverleedraaideditomenwerdhetmeereen
proces 'vanbovenaf'.
Hetisjuistdezeveelvormigheidvanfunctionerenvanhetlandbouwinnovatiesysteem diemaaktdathettechnologiebeleid indeNederlandselandbouwinhetverledenslechts inbeperktemategeneriekheeftkunnenzijn,
envooralspecifiekenafhankelijkvanontwikkelingenbinnendediverse
bedrijfstakkenisgeweest.Daarstaattegenoverdatdegeneriekeelementen
vanhettechnologiebeleid,waarbijonderanderevalttedenkenaandeinstandhoudingvaneeninstitutioneelnetwerk,eenbelangrijkevoedingsbodem
vormenvoormeerspecifiekeonderdelen.
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