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Tairalag va» da Stadiereia in Moord-FraakriJk Amt Ir. I«tm Kooi,,

I*. J«M. Jacobs m <1*1« Groeaewegen m 27 ael tot «s Ml 4 |*»i Iftéà»
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Huai vaa de rel» en *>egoei»te >lnt«ift.
Wanneer «Min «M aaatal restigia^sfactoren la aanmerking neeat, aet
naae kliaaat aa geografische liggiag i.v.a» afsetaogeiijkhedea i« hat
KMVIM fui Frankrijk aaa gafeiad* dat van* 4a glastuinbouw bijsonder ga»
aohikt aoet worden geacht. Voort® valt kat of dat versotillleade kassen*
bouwers mit Xadarlaad de laatst*.Jaraa rageiaatig opdrachten ia »«#*dFraakrljk uitvoeren. tenslotte werd ook «lt tmria««i van Ir. mui Staat

09 T9ri|t reiaën aa -ait opaerkingen van Belgische collega's âa indruk
gevorad dat af aetterdaad oak. vaa aaa ©atwikfcaliag ia da glastaalt agraka
vas*

la verfcaad daaraaa wardaa da volgende plaatsen beaooht«
1» Roaaadael aaa da kust even tea X. vaa fittiakerkea.
2, Sakela bedrijven ia da aaaata eagaytiyr vaa Parlia.
9« Orleans.
4* lat gebieÄ tixsaaa Saas «ft tmmm tea z*o* vaa Far1ja.
5* Maaey aa aagaviag.

Jïaaröoor ia aaa iadrak gekregen vaa da oavaag dia da glastuinbouw
la K.Fraakrijk thans heeft, da ©atwlkkeliag dia air ia alt aa da toekoaatige
aogelljkhedsn.
la kllaatologlSQha om%mâ%iâmèm*
Va» hat E.J.M.I. werd aaa aantal fs$»vaaa ontvangen, varkregaa ala
gemiddelde alt aaa vaaraeaingareeks vaa ? Jaren.

mm, mimMmum,
Kaaldwijk3^
Duinkerken
?arijs(44 *•)

Orleaaa (104+)

Jaa.febr,»aart* aj>r. taai 4aai |mli aag.
52 T5 15* 167 226 250 221 200
n ?5 179 196 245 f55 252 f57
54 57 154 163 203 tl4 225 215
él 16 15® 175 m flf 250 224

miitt1 das.
aaft<>okt • »ff
151 104
185 122
177 11«
192 124

Saas (75 **}f'
5« 9f 154 lid 19$ 214 252 212 174 115
Saaojr (211 a •) m 105 155 166 »5 218 252 206 174 104
1) gaaiddelda taaaaa fliaalagaa aa Dai Kelder.
2) ftaollly S.Saiaa» 50 k* taa I vaa Sana (80 m •).
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De kantstrook versehiit weinig *** »aaldwijk, hst binnenland krijgt rooml
in de herfst- •» wintsraaaadoft (augustus %/m februari) ftiadsr neerslag.
Vooral Perijs is belangrijk droger. foor de vollegroaisteelten hseft dit
uitsraard «ij» consequenties. Is laaoy walt daarsatsgsa Juiet v«t stser

neerslag hetgson tot uiting koat ia feet roerjaar aa hat begin fa» 4« MMr
(«aart t/a Juli)»

Bat gehele gebied ra» Moord-Frankrijk ia aaa «aar dlohtberolkt indus

triegebied «Mit ala roornaaaste berolfciagsoentra PariJa« Lille,Arras *a
oagering, Sanoy-lota e.o. laar bij liggen Belgi«, hat Saargehiod aa hat
dichtbevolkt« Eijaland op afstanden, dia aiat ongunstiger sijn dan h.y*
vanaf hat «ontlaad. Bat wsgsastslssX aa 4a spoorwegrerbindingea sijn goed
ontwikkeld. Ook do Bngelse aarkt ia vaaait Kaard-frankrijk goaakkalijk
bereikbaar. Ir aiJa goede fcootworïiladlagon via Mafpi» Calait, Boulogne

m Duinkerken, va«lal ast farrf»betaa aodat overladen aiat mm méig soa
siJa. faaalatta fwigsraa da farijaa Balisa ala aaa osntrala aanvoerploats
v&n groente aa trait, vaa waaruit ook aadara delen waa Frankrijk worden
bestreken.
Sa ooaelusie is dan ook dat da geografische ligging ran hat gebied roar de afsat soar gunstig is. Val aoat «orâsn opgeaerkt dat van een gosd
georganiseerd distributie- en handelsappareat thaaa nog gasa spraks is.
Ba positis wande glastuinbouw in Hoord-Frankrijk t.o.r.het IMdsllaadae
Be koasa wan ds hoofd-prodaktie oadar glas is, «aaasar aaa afsist
ran da blooaontselt, ia fsita beperkt tot ds toa&at sa da koakoœasr.
lat hatraft da toaaat wordt da fraaaa aarkt regelaatig woorsie» van
rollsgroxids ' prodakten waa sigoa bode». X» »aart bogint da oogst ia Algerije
(sa aadara laadsn raAfrika), daaraa koat da groduktie in g.ïrankrijk
(Perpignan, RhÔnedal,Vauoluee), rarrolgoas hat dal iraa da Loira, da oagariag ran Parijs aa ia ds hsrfst ds tweeds oogst ait »oord-Afrlka.

So kwaliteit van Ais toaatan is reliswaar ainder daa ais waa een
glaeprodukt, doch ©war hot algoawaa - sa dit goldt seker voor ds toaatoa
ait »«Afrika - tooh radolijk good*
Se taalt ra» stooktoaatoa ia hierdoor in I-frankriJk vslaig aantrskkeXiJk« Bs prijs woor ds I.Afrikaanse toaataa ligt in aal raad 00 â 100 Fr
par kg aa hisrtagaa valt »oeilijk te ooaourrerea. Ia Juni, Juli bstaald
mms voor da Äaidfranse tomaat 60 Fr. of «lader sa dit is ook voor ds
koads glastsslt aist intere#eant. 'foor is toaatoatselt oadar glas liggoa

er ia S.Frankrijk daaroa weinig perspectieven. Se sgreag naar eea exportproûuktie is te groet dan dat él* redelijkerwijs te aakea se« aijn.
9e perspectieven voer de koakoaaer liggen heel vat guuaetiger. «et
Middelandee Zeegebied is âeer sij» klieaat van utum voer à« ko»kom«er«
produktie einder gesehikt. Met gewss verdra&g* hete, droge ^rleiti «eer
eleeht. Het 1« MB |tm dat slob bet best enier glas ontwikkelt onder
geed controleerbare kliaaat-oaetandigheden. In Moerd-Frankrijk, met een

gematigde tessperatuar en veel liebt# sijn de omstandigheden veer de koa»
keaoer bimsender guaetig. Bet ie dan eek aeker verantwoord de volgende

conclusies te trekkent Boor de relatief gunstige kliaaat-oaetandigfeeden
in het leiden beeft de tomatenteelt onder glae in ».Frankrijk weinig

parepeetieren. Doordat bet duiden voer de koakemaerteelt relatief v#el
ongunstiger oastaadj^tedea biedt fi%t in H.Frankrijk veer dese teelt onder
glee een geede aegelijfchei«.-.

.Be afsststeaeliikhodoa van de koak&«=&:»?B.
Be koako»»er aeeat ia bet franse aeaa eea sser beeebeidea of hele*
aaal geea plaats ia« Sit ie dee te venrondelijker oadat^in feite daaria
seer geed seit fassen.
Se oorsaak biarraa schijnt te sija dat Mia set dese vraebt gee»
bests ervaringen i» bet verleden beeft gebad* Met grote keakeaaiargebied
wea vroeger Maates ea eageving (platglas), doch deer het veelvuldig optre

den van bitterheid, eek ia de vmehtea ait bet Zuiden, ie de koakoaaer
impopulair geworden. Theas beeehikt aea echter ever (Hollandse) blttervrije
raaaen ea bet verschijnsel doet sieh veer dat aet naae de laatste 2 Jarea
de vraag enorm toeaeeat. ie consumptie sohijnt sieb ia opgaande lijn te

bewegen«
Iet ie daa eek aiet te verwonderen dat de belangstelling van de
gleetuiadere ia 1-Fraakrijk sieb ia de eerete plaats op de ksakesmerteelt

rieht» Het valt da««ÜJ wel op dat, deer het ernstig gebrek aaa scholing,
ervaring ea voorlichting, de resultaten daarvan in veie gevallen nog

slecht aijn.
Moeilijkheden bii het ontwikkelen van de glaateelt.
Er sija das' ia betaalde opaiehten mogelijkheden tet uitbreiding
van de glas teelt ia feerd Frankrijk* Se vraag doet sieb voor in hoeverre
de individuele tuinder

er am eek toe sal evergaaa glaaopstanden te bouwen

lea aaatai feetoren epalen daarbij eea rol<

1. 9a vakbokwaaaheid op het gebied van de gl&eteelten is over het algeaeen
seer gering» fooral 1» de near verhouding toeh *rij moeilijke koakomaer-

teelt onder staand glae oatbreekt •til» ervaring. Vandaar ook int de gewaeee*
die *e a? den« »la a«|t», er in vele gevallea aeer slesht bij stonden. Ir
verdea trove fundaaentele foaten geaaakt.

2« Bit euvel le d.a.v. «ten goede voerllahtia« voor een gedeelte te onder
vangen. Ami 4«m voorlichting oatbreekt Bog aeer veel* Se beaaaaiag ie
onvoldoende* Be voorlichters die er slja hebben ee». veel te uitgebreid
arbeideterrein oa sieh ook. »aar ergens op te kunnen specialiseren. Bet
hangt vaa de toeveilige liefhebberij van dese aeneen af' of «ij sieh voor
de glastuinbouw intereeaeren. Ia so «ij dit al doen, ontbreekt ook hen
de nodige kenaia en ervaring a» goede advies»» te gevea.
Vaar de koakoaaerteelt op flinke eehaal wordt aangepakt(ssoals ia de
oageving van Seaa door de daar gevestigde Hollanders)trekt

daa eek

vakbekwa»© aaneen ait »ederland aaa oa gedurende tea aeisoen het vak »an
de taiadere te koaen lerea.
1& ®® afaat vaa het orodukt is aiet eenvoudig. Sr alja eleehts hier en
dear eporen vaaeea ooöperatieve afsat. tot overgrote gedeelte gaat via
vraehtrijdere ea coaaieeionnaire »aar de Parijse Sailen ea andere aark»tea.
Vooral voor eea kleiae tuinder die geea grate hoeveelheden te verhandelen

heeftI la dit een kostbare wijss van verkoop.
i. Se financiering vaa de glaaf>.aataa4ea ia aoeilijk. Ook la Iederland
ligt hier vaak eea knelpunt, vooral voor hen die «et glas villea beginnen.

0e aoraale areata*«taadaard ia frankrijk ia hoog* Year eea dergelijk
object bedraagt das* S & 12 f6, afhankelijk vaa de oavang ea van da aoliditait vaa de onderneaing. Sa aogelijkheid oa oredieten tegen aaa lagere
reata te krijgen.bestaat in het Crédit agricole. Hiervan aoet aaa lid sija

o» ervan te kannen profiteren. Ken deel van de uitgeleende galden la
afkeaatig mit inlegginge^ van da leden, vaar aaa aanvallend gadaalia atelt

de staat fondeen besofcikbaar» Bit foada atelt op de volgende wijse
eredieten beechikbaari

op karte teraijn (6-12 and)

é §%

op middellange teraijn (5 * 13 Jaar) 5 §
op lange teraijn (50 Jaar)
5$
Voor da oredietverlening alja sakelijke sekerheden vereiet»
vaar de korte taraiJa borgetelling door derdea, vaar de aiddellange aaaaia
ap da aa#st aa voor de lange oredieten hypotheek.
foor beginnende onderaaaere bestaat da ««gelijkheid aa eea bepaald bedrag
tags® 1 # te lenen* Bit bedrag is aan aaa aavtaua gebonden, dat afh&ake-

T.
lijk va» 4a beaohikb&re §eldea, «Ik Jamt apnieav vordt vaatfaateld. Bit
Jaar 1«« dit Bftxisstt» kij £ f 10,000.- (2,5 ailjaa» F*»).
Hat tataal beeohikbare bedrag m 4e CtlAlt aarlaala vordt jaarlijks
vastgesteld a» «ta» 4« liftai daarra» wardt aaa »«xi««« p«r leaia* Wpaald*
Aaa«eale& mit dit ««teil 4a hele laad« «a tainbo»*» I« l&adbouiraiddeaetaad
(saedea, haadal «•4*) m d* coöperaties «aetea patte» ,aiji* 4e kadrafas il*
taaalotte per «aval besehikba&r ko»en, niet ateeds toereikend voor grot»
investeringen. Voort« vindt mb bep&alde verdeling over d# diverae 4tp«r*
teoenten plaats, »»arkij vooral 4# laatate Jaraa hat ars« Saida» «al 4a
voorkeur heeft gekregen* De voorliohtingsàtea»t ver»trekt da Crédit agrivole ia nodige adviaae» «var da a&n im kaastia m 4a vaarfeetelde inves

tering.
laaat 4e «e oredietvoorsieaing beataat da mogelijkheid op beperkt«
aakaal rijkseubsidie ta verkrijgen op verbetering

est aitbraidlag va» hat

bedrijf. Toer da aaaaafeaf van kolenketels geeft tiet rijk creSiet i 4fl ter
kavordaris^ va» eteenkool^ebruik,
Ba kova»«e»#ei8de faciliteiten aij» taa&stan aakta*» niet voldoende
oa da financiering»,©®ilijkhedim op te lossen. foer&l da ai* van sakelijke
zekerheden ie vaar kleiae bedrijven die »et glae willen begins»» vaak ia
avaar*
3. M koeten vaa da boa* liggen ave* kat alga**e» hof.er dam bij ai»* Voor
aavar dit katreft door Bederlaadae fixa»* a gebouwde gIä«opetanden vems
4a invoerrechten 4 45 # aa» belimi;TiJke haadieai». Vooral MJ kleiae oppervlaktea keaedea 10C0 «l tij» da bcavkoaten hoog aa liggen boven da f* 3©/»f
Sr aiJa tke&a aakala Franaa firme'e 41a sich af kaaaeabauv gaa» toeleggen
e» aan eenvoudig ¥ealo«tyj>e kuaaei^laverea vaar f. 22 » f. f?/»* afhankelijk
va» de grooft# va» het object, la Baaeadael aar4 vaar £# li - f# 20/»*

aaa Selgiaak kastjrpe gebouwd.

Worden da oppervlakten frottr dan leveren aak Hollandse fima*»
goedkoper. E#a prsjoat vaa 2000 »a was door da firaa Boa geleverd voor
• f. f§/»2 (inalaalef regenttldtag)* So^ra til TriJlaad leverde eea volledig
avaa* gaataokt bedrijf van 10.000 »

af (iaoluaiaf reganlaiding, aatoaatiaotia laohting aa 5000 s*2 raae#*® ia do ketala (kola») voor f. §0/«^»
Vooral vaar beginnend«! tmlaêer» <He aaa kloine ojga:rrla,fcte villa»

ko»wa» aijn da koeten dma hoog. lit gavoegt bij da »»«illjke fia&aoieriag
IMft aaa extra ra» op de *itb*ai4J.»g vm hut gie^artaal.

üali

Ovmr de rafét#kot»t®r. en ta kost«« Ta» da opstand«» ward hi«rbo"?«n

r«eäs gaajfrokan.
He koeten veut da ar bold lap«» p«r «»triad «t«rk ttit»*»* afhaftkalijk
vta hat fait of arfcoiiakraahta» goad tt kri.jgam *ij» ©f &i*t» lift indttatri«o«ntra (Pari^a, Orlnana) aoet »an 300 Tr/waae batal®a (inalaaietf 45 £ «©c ial<
laatôn), 4.1* jj, f» 2»53/*ar. 1» fafciadas di© wat varder va» da grot* «tad
liggen (Kos«rida#l, fitn«) in het |oo» 4 200 Tr/tmv, d.i. £ f. l»6ö. lierbij
ko»t nog dat 4* %?l»«id«pr««tAti*» wallieht lagav »ij* 4«» in Waderland.
S» fcoaten van t« frrandatof voor da varwaraing liggen wal gahsel
aadara <i*ua bij ona.
fehlen

12-000 Tra/tan •f. 92.«

liehte aiia 22.000 Fa^/ton - f. 154.mss»® alie

17.000 J?*»/ton » f. 131»-

Bet 1» w«l duidelijk «at het stoken va» oll« in Frankrijk heel wat ainder
aantrekkelijk is dan lm om land*
f®#* de tuiadare sijn ook d# fee«e *faeikosten î»slaagr.l,ik. 'taak («at
dit via ooaœieeiônnaire die » • 12 f£ van d® opbrerucet al® conœi»eieloon
krijgen. Verd«r aoete» de Produkten vaax oir«# «rot« af9'landen word*» T«r»
vo«rd &»tw#ik is Fraakrijk Ana» ia#
Va» do mmrijm keataa m& »ataapl&le», dianatan van d«rd«n e.d. si|«
«x* versohillenda dit a&naienlijk hoger *i,)n dan ia Sed«rlaad.
Conclusie) da prodttkiiafcoeten par opparvlakte-eanbaid liggen ia
l«f*ai»k*ljfe voor da «tooktealtsji { i.o.konkosuaera) naar «afeafcting ia de»
orda van groot tu m» 25 £ 50 ^ beger dan in n«4**ian&« Bierbij koat no®
dat d« o^ïiwiagat ia stuk» paar #pf«rvl»kte~@»ah«ii of veel plaat#©» laag it,
•aardser da ko«%rijs p&x- a twk asg vm% sterk»? bov*« ia »«derlaad#« kast-»
$*i|s uitkaat. Kiar geldt nog «sprekender da» Hij mm dat»hst grote, goad
toegeruste an gaorgsniijiearde î)«Arijf beduidend goadkafe« produceert dan
hat klein».
INi
*f»esSiüs?*like
•iÉRfVVvJMUU'HNMMM'Mi
Mi••••ÜIRMpr«4aktiè
*1•*#•Ü^H*W•! f»M«de»*
M Ml0M dWp.tMi

MmêmX MAJBaltfwsswh,
Dit |febl«d i* ea» uit!©pur van Weai-?3.&anderen vat betreft da %•*
ifôlkiagï da taal is aan fiaa»» dialaot.
Ba grond, «aarop da tainboui* wordt î»aâ.r«vaa feaataat mit 50 m grof l«ai(f
sand ( T I l)( afslilibaar). Oy aan «at flâner©, airanaa»« laaiadïeadanda an«
dargronci. fiat fron4wat«r ataat op 6ö ea. Ba pH Wdraaft ?,8 4 ?*f* J>«»«
gyand ia aa«r •l«fli|^«'vaaliff »aar diaht van «traktaur «a i» niât gadrainaan

H* «ai#« regendagen had mm daa eek op versefcilleads akkere «M vatoriaag
tu 25 «1 #»ït*â«
8et bedrijfstype is hier hst kleine vollegroadsbedrijf vaa 2 <

h»

set al« hoofdteelt de vroege bloeakooi Ai« «i»A »«1, begin juni (Ail» aà
Iretegae) oogetbaar is »et aie aateelten pr«i, selderij, andijvie, aolela
«•A* M broeooliteelt vsrd aeer wisselvallig genoead. We sija ± 500 b«dsrij-

rtBi ««fttv«n 4« helft â» de omgeving van Calais* Oader iavloed vaa aahij
gelegen isâat tfidlft (Duinkerken} waren arbeidskr&ohtsa (asAs iß vtdnutd

ast As ter pl&atse relatief lag« law to A« tuinbouw) seer aoeilijk t«
krijgea, Hieraee iian hangt A« starke drang tot aeoh&nisatie en hst

veel voorkoaea na familiebedrijven. 2a Alt bedrijf kost a» hier «a Aim»»
wat «Im» vooral As laatsts jaren. fan As 550' I»

is ««tote# nag

slechts 5 tes |lu» A«i Waat ««»it voor A* ko»koB»erteelt. Knto 3© j»ar
geleden Is as» *»% «las begoaae». JNi ontwikkeling ia a» vorsaslA. Ist
laatste »sis#*» «as ir 1 Ii» glas bijgebouwd.
Mede Assit «ij «sa sssr enthousiaste consulent» Ais v«el a&ndaoht
besteedt aan As opleiding Asr jaag« tuinder* sit s* •rij wat beweging im
des« streek* ir is een tuinbouwsehool, Ais Aoor vrijval »Iis Jongens Ais
later tuinder worden, wordt besoofct. Üj Asss sshool is er een sobooltuin
nu aardige deaoaatratieve praktijkproeven werden gehouden. Hierbij werd

sok wool vaa Mederlaadse rass«» gebruik gestaakt. Ir is «sa aas*« band
tuasen As oud-leerlingen sa Jaarlijks worden excursies gemaakt sa ia As
winter saksls leslagaa gehouden*

Veel aaadaoht wordt geschonken aan As

arbeidsbesparends ssohaaisatis ia hst bedrijf. Aan individuels bedrijfs
voorlichting koat sen hisr eohter niet tos. JDs verserging der vellegroadsteelten is over het geheel gesotten «eer goed. Bs koskowaerteelt lijdt
«ohtor mier onder hst ontbreken van enige deskundigheid.

Os afast der Produkten vindt plaats ia darijs, hst Moordfraass ia*
dustriegebied ea hst aakijs kustgebied (toeristea). Bs koakoaaors worden
verpakt la kratjes vaa S kg of ia doaen vaa 5 kg.
Iets aaar hst suiden ligt hst plaatsjs St.Oaer, vaar' op de laag
liggende aatis veengronden weel bloeakeol ««rit geteeld Ais in jnli
oogstbaar is»

9« bedrijven hisr dragsa typisch hst karakter van hst veraorgiitgsbedrijf voor As grots stad. Baersijds ti«ft mm sr vrij grots fruitbedrijvsa aaa, vaa hv* 10 ha, «aar sssr »soi fruit wordt geteeld sa vaarbij
aea dan ssa enkele kas heeft gebouwd voor vat groeatsa, «a buiten hst

fruitseimoea aog vat iakoaatea ts hsbboa* Ändersijds is sr «sa hsl« ««ala
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vaa grote (12 ha) tot kleine (1 ha) vollegroadagroeatea-bedrijven, waarin
s# klar «a daar het «las aija intrede ioti.
Ai grond la «en aandifo kalkrljke riviarafsettlag aat «en labiele,
Blempgoiroallga atraataar door een varkaarda varhamél«g tasaaa flja en grof
aateriaal. lat haaasgehalte 1» laag. Voor da glasteelt la tos« grond niet
bijstor geschikt, «1 valt ar door son mit gebruik va» organlsoh aateriaal
vaal to varbataraa*
Behalve voor koakoaiBera wordt het glas ook «öl gebruikt voor aardbeien, bosou en toaatsa. Ôok hier daaonatreerds slok stork hot gebrek aan ervaring
met «o koakoaaerteelt. Toorts vindt raad Parija veel bloementeelt plaats.

la de vollegrond siJa de hoofdgewasssn toraaat
1 asl flaataa,
d&arvéér to veal kaas op nachtvorst), or*ten, boas» sa aardbeien» doch
ook slat spiaasie, peen, asperges, bloomkool, artisjok, pnl sot*
fen 'aaldaa vaa Parijs la Koatlhery vtrd soa veiling gebouwd Aio ia
1959 voor het eerst draaide, loa 15-ial tuladers hooft dasa veillag «aetloht set het daal «lader afhankelijk to worden van do handel. fhans tolt
hij ff$ leden, naar sohattlag ongeveer «sa kaart vaa hot Matai taiaders
ia do streek. Behalve do verkoop dor Produkten versorgt do veilia« even- '
sons da aaakoo» vaa
voor do lodoa*
fakals bijzonderheden over éose voilia« alja vermeldenswaard.
a. So veiling begint •aavaada «rat 6 aar, althans ia do soaertijd.
b. la verkojer brengt sali alja vollingaonstere oj> ooa karretje onder 6»
klok* Hij aa* aolf afdinikken, vaaneer do prijs to laaf loopt* Waaneer
hot alot al to druk is aag hij dit drleaaal herhalen.Bij grote drakto
krijgt hij naar ooa kaas. loi» doordat do partljaa klein sa veelaljdig
alja» kost hat veilen «©doende seer voel tijd»
o. Er la fooa «»<

ja»a/»

d* Ir is teen veilplicht, falgaa* do veilingvooraitter verbiedt te traas*
«at doao vrijheidsbeperking. Vaar schatting gaat van da ledoa ?0 £ 8(9»
dar Produkten door da valling,
o. Er le ooa sekere kwaliteitscontrols. Isa onderscheidt drie kaallteitea
vaa alla prodaktont goed, aatig aa alooht. Hot boataœr la da hoogste

bere<EBiastaatio. Overigens sagen Aa Produkten or soadar altsaadarlag

«aai alt*
f. 1st voillaiperoentafo bedraagt 5 £•
«. Ba velllag hoaft algaa faat. io kojsers (graaalara alt Parijs) betalen
daarvoor haar.
lu 6road aa gabouw «orden daar ia veilingvereniging gehuurd vaa da geaeenta. lat aaavaagekaf1taal la verkregen alt hat Crédit agrioolo aa alt
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het Intreegeld va» de leden.
1« f»l» andere yranse t*ii»A«r» hebben wij gevraagd a&ar to aealng over 4*
veiling ook in »ädere gebieden. £» »eerderheid is echter tegen Iw«
v»*li»» van ft» S# «aatMiâen vi>ijl»»iftt *on perd son pereonalitA". Of het
onlangs geplablieeerde groot»e ? plan* hsel frankrijk t« bedekken a»t m«
aantal veilingen, door tele communicatie tot (Ma «rot« verkoopplaats
verbonden, ««a sal slaaa» 1» dan ook sesr te fe»*wijf»l»a.
Orisans.
Ia Ait gebied liggen & 300» talaboawbeirijven» waaarvaa eea aaata!
sich sterk gespeeiallseerd heeft in A* booateelt. Mmmmmi viadt mm kl»ia»
intensieve vollegro»dsgro»nt»abedrljveB waarla ook het (LA* «M PLAAT»

Imgint t» krljgea. Ook »ija «r verschillende bloeaenbedrijvea Al» gsbruik
«akea «as glasopstanden. H»t kllaaat mm gaa»tiger sljn d&n rond Parins
(ainder alat}» te»tg»»a aou resaltere» la »»a voorsprong t»»«v. Pari,}« van
£ 10 âagen.
1» «rond 4» »»a 4 4 $ » dikke rlrierafsettingfkalkhoadeade, aatig
haaieuse «aval, die iei» heieehenlg ie. laaf md»r to» wordt i» groad
swaarder. Be bouwroor i» goed vas struktaar, âoob w»l iet» sleapgevoelig.
Ook hier riefet »en sieh Uj h»t »taaad fia» of i* koakeaae* • M*»
beeft so »ogelijk 2 koakoaaergewaseen p»r jaar* 1« »er»t» worden begin
februari geplant «a hebb»a hun topoogst ost»treek» »iaA «aart* B»gia juni
worden des« planten gamiâ. 9» nieuwe g»v»a een oogst ia septeaber-oktober,
waaneer hat normale leren ia Parlj» «ioh gaat herstellen. Daarna wordt nog
een tewr »Ia geplant (Regia») Ai» voor 1 februari weg kan tijm en Aoor
»ija kwaliteit A» eoaeanmti» aet zaiA Frankrijk Itan doorstaan. Be koakoa-

aers worAen op grootte gesorteerd »a ia kratje» ran 10 % verpakt. Het
dekvel heeft de kl»wr»a ma Orleans» moê en goudgeel*

Iet flatfla» worAt »»•*• iatenaief beaat, waak «et eea verwaraiag,
vu>r aardbeien» »Ia, peen, koakowter». Bij de voll»groad»teelt speelt de
toaaat »»a belangrijke ral (MaraaaAe). Ken go»d gewas brengt
|
kg pêt plaat
« 6 kf/»* •».
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mJmMÊn,

fi» tuinbouw ia dit gebied vindt *lja ®or©proag ia 1904 toen de
gebroede?» dwaalt «it Cadsaad hierheen ealgreerdea ea »»a boerderij koohtea.
Ia 1$34 ia één va» hm aet A» witloftrekkerlj begonnen en Ait i» t^aa» la
het gebied »»a belangrijke bedrijf»tak feworden. Ia navolging vaa de ge
broeders %aaak sija w»l» Hollander» aaar dexa streek getrokken o.a. ait
Zeeland, flakk»» »a A» Kaarlemneraeer. thaa» ie »r «ea b»I» protestants

12.
Hollandae kolonie vaa 200 ge»innen, deels boeren, deels gemengde bedrijen
waarin de glastuinbouw een fee langrijke rosspelen in 1» aaelle ontwikkell»
ie»
Base neneen hebben liet voordeel dut «ij doorgaan» over tea sekar
kapitaal beaohikken en daardoor de saak goed kunnen opsettea, Bovendien

sija sij ontwikkeld en hebban v&&& ia Hederland rel&tiea, vaar sij «at
betraft nieuwe teelten te rade kannen gaan. Bovendien lesen s£J de Hederlandae vakbladen en houden zioh goad op de hoogte «at nieuwe ontwikkeiinge:
in Nederland.

lemiffe

Se grond in dit gebied is een wij aware rïvierafsetting (rivierdal
Ml aan hoog kalkgehalte an een goede etruktuur, aiet aleapgevoelig. Bat

hoge k&lkgehalte is afkoaatig van da ondergrond en van afspoeling, lat
rivierdal ligt nl. in een kalkplatd&u.
Bat bedrijf van da heer Quaak, dat wij basoohtea» ia een gemengd

bedrijft groot 450 ha waarvan 350 ha bouwland en 100 ha vochtig grasland
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net 100 koeien» daarnaast 15.000 » «waar gestookt* warenhuisan. lm lf52
2
bouwde hij een grote wiïloftrekkerij en in 1954 5000 a warenhuis eveneeaa
in hoofdzaak voor het trekken van witlof onder «tro «et een boderaverwarffling. Bit is sleohts één Jaar gedaan. Daarna is hij gahaal overgestapt
op da koakoauserteelt. Mt voorjaar werd er door de ftrws Boera aa Vrijland
9
10»000 a waraahais bijgaset alsaade een aoderne verwaraingainstallatie.
lat koakoawergawaa stond er goad versorgt bij* Val tradaa nogal
wat saadkoppen op aa aan trachtte dit tegen te gaan door in de goten vaa
hat warenhuis wat H.C.H. aam ta brengen. Be arbeid werd voor aan groot
daal (snoeien • inpakken) door vrouwea verrieht« Men had voldoende arbeida
krachten beaohikbaar.
Sa opbrengst vaa redalijk. Vorig Jaar werd 19 kg per plaat geoog»t
en aa had aan tot an aat aai 8 kg per plant weg» Opgeaerkt «ij hierbij
2
dat het nieuwe ooaplex van 10.000 a pas ia da 2e waak van aaart waa ga*
plant. Ba afsat vond ia Parijs plaats* Be produkten werden aat aaa vraeht*
wagen hiarhean vervoerd, waar aan tuaeea-persooa da produkten verdeelde
©var 55 coaaisaionnaira. Mt kostte ook 10 i> vaa da opbrengst. Hat ver
voer aaar da Balisa «ou 2 frank par kg kostaa*

Oaf aanvankelijk da afset van koakoaaars wel wat moeilijkheden»
thans worden ia het ssisoea per dag 5 ton aaar da Parijae Ballas gebracht
en grif verkocht. Bit is wal aam bewijs voor da groeiende belangstelling
voor dit produkt.
Ook bij de door ons beaoohte faallies Van Xeapea ea Vaa Malle
warea reeds behoorlijk« grote en aog betrekkelijk nieuwe glasopatanden,
gebouwd door Boars aa Vrijland» aaawesig (alk +, 50 ara), lij Vaa Keapea
waa waar een groot warenhuis in aanbouw aa ook fan Melle had plaaaaa
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ow 4« «aak mitr uit ta

Ook kat fait dat hat mit da laadbomw-

produkt«« Ai«t t« baat flag «m rada» os kat «la* ait ta kraidaa.OOk op

I«m kadrijvaa aa&kta da kottiMMaargavaaaaa Ai« iß fakraari waraa geplant,
aaa goada iaâmk*
Dank si| da batrakkalijk gret# opaat kau «r op 4«»« kadrijvaa i»U**

»aal mtwûm «ttifkt. ta kat aajaar word«« boks voer aaa 2« kaar koakoisaara
geteeld. in bat wiatarkalfj&ar wordt oadar feat glaa ook val ala gataeld at
witlof gatrokkaa.

In dit kogar galagaa daal van Frankrijk via.it da tuinbouw val op
heiland tarraia plaata. Ia kat algaaaaa ia ar van klaiaa badrijvaa apraka»
Hat aaatal tuiadars vaa 4 200 an 4# gaaamalijka opparvlakta tuinbouw 150 lui*
©9 vaal kadrijvaa it 900 - 1200 a2glaa aaavaaig* aoaa plat-glaa, aoaa
ata&ad glas* Hot ataaad glas wordt wal varwarad »at waraalaehtvarvaralng
(hataluahtkaehel). s* waa alaofcta a«lv|§i©t glaabadrijf. Ir ia «al aaa
taadaaa o* kat glaa mit ta kraidaa, dook galdgekrak mm klar raasaand warkaa

Saa daal va» kovaagaaoaad

glaaopataad wordt gabrulkt voar kat

talan ma bloaaaa. lat batraft da groent©taait mm kat hiar opvallend» dat "
naaat da koakoa®er ook da toaaat it«f to aidera ala koofdgewaa wordt getaal*» Ba koakoaaarteelt oadar staandglaa vindt ar mindar aog plaata. Br
vordt geoaget vanaf april. Ook kiar viel kat »9 dat ran Hederl&ndae rasaen
gebruik werd gemaakt (Spotte* » Green Spot). Op da voilegrond road ook
koBkoaaerteelt plaat*• lat betrof korte dikka koakoaaora aat awarte
yikkala (type •*» ««« grava aiigark). Ala oadar verwarmd glaa tossataa

vordea gataald begint da oogst 15 «ai» Jaiat da» sou ar op da aarkt aog
raiate «ija voor glaatoaataa. Bij toaataa oadar koad glaa vordt gaoogat
vanaf kalf juni.
Bi4 kat kaaoak aaa da kleinsra bedrijven bleek ook dat da afaat
op da plaateelljke aarkt vaa iageateld. Zo koa aaa ia aaa glaaopataad.
aeardar« gawaaaaa tegelijk aaatraffaa* Vroege produitten vaa grotara kabedrijven warde» ook val «aar Parija gaataard. faaait lualvilla ward aalfa
val aa*r IMitaland gaf«portaard»
la kat algaaaaa aaakta da tuinkouv ia dit gakiad aaa «iader grootae
2
iadrak* iaa groot glaabadrijf aat 0000 m varvarad ataaad glaa. vormde kierep
op aaa mitaoaderiag. Ir varaa aodaraa kaaaaa (Boskaeeea) ia gebruik. la
aerate kaaaaa varaa door Boa gebouwd doek latar k*d aaa aa nagebouwd aa
vaa doorlopaada aoklaektiag vooralen» Ir vaa vaa gakaaard glaa gebruik
geaaakt, katvalk daar »aar da kalva prija koa t te waa vlak glaa. Voor 6000 a
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$lm* va« #on atookiaatallati« dl« 1.000.000 K.eal. k&a lev«*«» 1» gebraik.
Het gehele to&rljf mm va» #«« infiltratie^ste«» vooralen. 9« tmat w*e
l»i«r hoofdgeva«. in het winterhalfjaar was Ivm k««r «1* geteeld «n in
iaaart var«a de i«Mt*n aitg®plant al. Ünio «n PlaMvt. Sit la*tat« i« «ea
M««k im« l«t verpakken voad plaata door vu d« vrueht«n Um laagj« p«r
kiatj« MM» t« bren«®n. sleohta «aa kleia d««l van h«t glm mm voet da
koakoiwaerteelt in gebruik. 1» Jmli «ou opaieav worden. g«pla»t osadat in
juli-aaguataa da prija va» dit produkt tooh ta laag ia» Kon vond tv«« ka«#

•la m Hm kaar toe»tea telen beter êmm tv«« kaar koskeaauer« tal««.
tenslotte aij veraeld dat op dit bedrijf «rota oppervlakten vaterk«ra werden getaald «a dat tavaa« ««a a««r grote forrollenkwekerij aanweai# vaa*
Coaolaaiaa.

1. lat klia*at ia Koord Fraakrijk ia «aaahikt vaar da taiabouw oadar
gla«» dit epeoiaal laag« do kuat vaar h«t aantal ar«» soan««ohijii »iet

onbelangrijk hoger ia daa i» fa»ld«ijk.
t«, Ba ligging t.o.v. belangrijke conaaaptiegebieden ia êvmmm
gu*«tlg en ook hei vervoer hi«# naar toe'ia» g«»i«a da v«rk«er»weg»nt g««n

problae».
!•. $« kwaliteit va» da frond ia s««r verschillend. Vsuak v«rd d«
koakosaaerteelt op «ia of »eer sieapige grondas aa»g«troff«», flaataelijk
«oht«r vama v«l go«d doorlaehte gurmtêmm aa*tw«sig.
A. 9« hoofdgewaaae» onder gla» ia h«t «oaerhalfjaar aija koakoaaer
••m, toaaat aa ia hat winterhalfj&ar «la. 9« tomaat a««at t.e.v. de koakoat»

«** ««n beaobeidea plaat» ia. Ook da toekoaataogelljkhede» voer de
ko«ko»»er schijnen dank ai4 ««a «t«rk toeaoaeade vraag naar dit prodakt
gunetig ta aija.
5. öe positie va» de glastoaaat ia ia I.Frankrijk «dader gunstig
i.v.a. vollefroadatoaatea mit I.Afrika «a 2.frankrijk. 9« uitbreiding
van d« groenteteelt oad«r «la» door d« indlviiuèle tuinder vordt geread
daar g«br«k aan vakbekwaamheid M.| tainders «a voorllehtingsdienst, gebwk
aan «ea goed afaetaysteessa» het «oeilijk kunnen fiaaneieren van 4« gla«©fstanden, bogt bouwkosten en hoge kostprijs vas hat g»te«ld« prodakt.
6. B« groot«t« uitbreiding vaa de groenteteelt (koakoaiaerieelt)
oad«r gla» viadt flaata bij onderaeaeade landbouwers di« d« besohikking

hebbes «v«r voldoend« geldmiddelen m ia korte tijd grot«, beter rendabele
glasbedrijven kaaaen «tiaht«».

