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- 1 WOORD VOORAF.
Dit onderzoek, naar de ontwikkeling en de ontwikkelings
mogelijkheden van de tuinbouw in IJsselmuiden, is verricht
in opdracht van de"Coöp. Groenten- en Fruitveiling Kampen
en Omstreken" te IJsselmuiden.
Het Gemeentebestuur steunde deze opdracht door een deel
der kosten voor haar rekening te netnen.
Ten behoeve van het onderzoek werd in overleg met de
opdrachtgever een "Commissie van Advies" ingesteld. Als
voorzitter hiervan fungeerde de Voorzitter van het Veilingbestuur terwijl de leden der commissie bestonden uit een
vertegenwoordiger van B. en W. van IJsselmuiden, de Rijkstuinbouwconsulent en de directeur der Veiling. De commissie
is vier maal bijeen geweest ter bespreking van delen van het
rapport en heeft hiermee op haar wijze bijgedragen tot de
samenstelling ervan.
Bij de verzameling der gegevens werd voor de enquête
bijzondere medewerking verkregen van het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Overijssel, dat ook op andere wijze
waardevolle bijstand verleende.
Het Rapport kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen
het E.T.I.O. en het L.E.I. Het onderzoek naar de structuur
en het ontwikkelingspatroon van de tuinbouw in IJsselmuiden
werd verricht door de in Overijssel gestationeerde
medewerker van de afdeling Streekonderzoek van het L.E.I.
Ir. P. van der Linden. De mogelijkheden van financiering
werden onderzocht door drs. B. Schoonbeek van de
Bedrijfseconomische afdeling van het E.T.I.O.
Van de zijde der bij het onderwerp betrokken functiona
rissen werd een bijzonder prettige medewerking ondervonden,
terwijl de tuinders grote bereidheid toonden tot het ver
strekken van inlichtingen.

- 2I N L E I D I N G .

1. Aanleiding tot het_onderzoek.
In de gemeente IJsselmuiden bestond bij de tuinders, hun organi
saties en bij het gemeentebestuur een zekere mate van onzekerheid
ten aanzien van de ontwikkeling van de tuinbouw. Dit betrof niet
zozeer de tuinbouw zelf en de productiewaarde ervan als wel de ont
wikkeling van het aantal tuinders.
Velen maakten van nabij mee, dat slechts weinigen onder de
tuinderszoons ervoor voelden in de tuinbouw te gaan of te blijven
werken.
Zo ontstond het verlangen beter geïnformeerd te zijn omtrent
deze ontwikkeling om na te kunnen gaan welke consequenties een en
ander in de toekomst zal kunnen hebben voor de tuinbouw in IJssel
muiden. Naar aanleiding daarvan zal men kunnen nagaan welke maat
regelen eventueel nodig zijn om de ontwikkeling van de tuinbouw in
IJsselmuiden in de goede richting te kunnen doen verlopen.
2. Doel en probleemstelling.
Het doel van het onderzoek kan dan ook aldus worden omschreven :
het verwerven van die gegevens en inlichtingen, die nodig
zijn om een duidelijk beeld te verkrijgen van de ontwikke
ling van het aantal tuinders in IJsselmuiden.
Hieruit werd als hoofdpunt voor de probleemstelling van het
onderzoek het volgende afgeleid :
1. Hoeveel tuinbouwbedrijven zullen in IJsselmuiden in de
(naaste) toekomst kunnen worden bezet door zoons van de
huidige tuinders ?
In aansluiting hierop diende het tweede deel der probleemstelling
te zijn :
2. Welke factoren zullen de adspirant-tuinders ervan kunnen weer
houden zich te zijner tijd metterdaad te vestigen, dan wel
deze vestiging kunnen belemmeren of verhinderen ?
Aangezien een belangrijk deel der nieuwe vestigingen plaats zal
moeten vinden in de Koekoekspolder, werd het volgende punt als aan_
vulling op (2) opgenomen in de probleemstelling :
3» Welke bezwaren en moeilijkheden ontmoeten de tuinders, die
zich in de Koekoekspolder gaan vestigen ? Zijn ze van alge
mene of individuele, permanente of tijdelijke aard ?
De resultaten die reeds tijdens het onderzoek naar voren kwamen
waren van dien aard, dat de probleemstelling moest worden uitge
breid teneinde het doel van het onderzoek te kunnen bereiken.
k. Welke factoren zijn bepalend voor het al of niet stijgen van
het aantal tuinders in IJsselmuiden in de naaste toekomst ?

- 3Bij de opdrachtgevers bestond eveneens de wens geïnformeerd
te worden over de mogelijkheden van financiering van tuinbouw
bedrijven en tuinderswoningen« Dit met het oog op eventuele acti
viteiten ter bevordering van de tuinbouw in IJsselmuiden.
Gezien de afwijkende aard van dit deel der opdracht zijn de
financieringsmogelijkheden geheel afzonderlijk behandeld in Deel B
van het rapport.
3, Opzet van het onderzoek.
Voor het verkrijgen van het merendeel der gegevens werd een
enquête ingesteld onder de hoofden van bedrijven met tuinbouw.
Als zodanig golden diegenen, die in 1961 bij de Provinciale VoedselCommissaris stonden geregisteerd als gebruiker van tuingrond.
Het enquête - formulier is in bijlage aan dit rapport toegevoegd.
In totaal stonden 185 gebruikers van tuingrond geregisteerd.
Bij het bezoeken van hen bleek, dat er 21 de tuinbouw niet (meer)
beroepsmatig uitoefenden of slechts een onbetekenende oppervlakte
(bv. 3 are) exploiteerde. Deze categorie werd voor het onderzoek
van geen belang geacht.
Het aantal bedrijven, dat in aanmerking kwam, nam verder af
doordat één bedrijf in feite buiten de gemeente IJsselmuiden bleek
te liggen en er k samenvoegingen waren "onder firma".
Het aantal te enquêteren bedrijven bedroeg daardoor uiteindelijk
I59 stuks. Van deze bedrijven weigerde één bedrijfshoofd zijn mede
werking te verlenen, terwijl een zestal bedrijfshoofden ondanks
herhaalde pogingen niet bereikbaar bleek, zodat het aantal geënquê
teerden tenslotte 152 bedraagt.
Doordat op 9 van de bedrijven 2 bedrijfshoofden aanwezig waren,
zijn in totaal van lél bedrijfshoofden gegevens verkregen.
Gezien het zeer hoge slagingspercentage (96 %) is het verantwoord
de uit de enquête verkregen gegevens, zowel kwalitatief als kwanti
tatief als representatief te beschouwen voor de gehele tuinbouw in
de gemeente IJsselmuiden.
De overige gegevens werden verkregen uit de literatuur en door
gesprekken met meerdere tuinders en functionarissen. Hierdoor kon
een beter inzicht worden verkregen in de verhoudingen en de achter
gronden van de ontwikkeling.
k. Het huidige onderzoek en de "Sociaal-Economische Schets van
de gemeente IJsselmuiden" daterend van 1956.
In 1956 werd door het E.T.I.O. en het L.E.I. gezamenlijk rap
port uitgebracht over een onderzoek naar de sociaal-economische
structuur van de gemeente IJsselmuiden. De aanleiding tot dat onder
zoek was voornamelijk gelegen in het gemeentelijk uitbreidingsplan
en de daaraan verbonden problemen, zoals het eventuele "verdrijven"
van een aantal tuinders.
In verband met de algemene doelstelling van het onderzoek kon
destijds worden volstaan met een aantal gegevens die van het C.B.S.
konden worden betrokken. Hoewel ook hierbij werd uitgegaan van de
voor het gebruik van tuingrond geregistreerden, zijn de uitkomsten
der onderzoekingen niet zonder meer vergelijkbaar.

_ 4 In tegenstelling tot het vorige, kon bij het huidige onderzoek name
lijk duidelijk worden vastgesteld wie betrokken waren bij het gestelde
probleem. Derhalve dient vergelijking van kwantitatieve gegevens met
enige reserve te geschieden. Dit is eveneens het geval voor vergelij
kingen van kwalitatieve aard, al geldt het bezwaar hiervoor in mindere
mate.
Waar dit gewenst en verantwoord is, zullen de gegevens van het
onderzoek uit 1956 gesteld worden naast die van het onderhavige.

5.
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Rapport.

Het rapport bestaat uit twee delen.
In Deel A wordt de sociaal-economische structuur van de tuinbouw in
IJsselmuiden (anno 1961) geanalyseerd in de hoofdstukken I, II en III.
In IV worden de op de analyse gebaseerde verwachtingen betreffende
het aantal tuinders in de toekomst weergegeven.
Vervolgens worden de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden
van de tuinbouw in IJsselmuiden aan de orde gesteld. Hierbij is vooral
aandacht besteed aan de vestiging van tuinders (V) en de tendenties
zoals die uit de ontwikkeling in het jongste verleden naar voren komen
(VI). Dit deel van het rapport wordt afgesloten met een beschouwing
over het belang dat personen en instellingen hebben bij uitbreiding
van de tuinbouw in IJsselmuiden (VII).
Onder (2) werd reeds vermeld dat in Deel B de mogelijkheid van
financiering van tuinbouwbedrijven en tuinderswoningen wordt behandeld.
In dit geheel op zichzelf staand deel van het rapport, wordt in het
eerste hoofdstuk nagegaan welke financieringsvormen in de tuinbouw be
staan, hoe die tot stand komen en welke voorwaarden en verplichtingen
hieraan verbonden zijn.
In de hoofdstukken II en III worden de mogelijkheden en moeilijk
heden besproken van financiering van de woning van de tuinders, ter
wijl in IV de procedure van toewijzing van woningen (bouwvolume) in
het kort is weergegeven.
Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk -een schematisch overzicht
gegeven van de theoretisch maximaal mogelijke credietverlening ten
behoeve van de woning en de verschillende bedrijfsonderdelen met de
daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen.
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- 6 I. DE BEDRIJVEN MET TUINBOUW.

1. Het grondgebruik.
De Gemeente IJsselmuiden ligt in het westelijk weidegebied van
Overijssel. Uit het feit, dat in i960 ruim 9^ % van de oppervlakte
cultuurgrond uit grasland bestond, moge blijken, dat deze indeling
volkomen terecht is. Slechts 2,5 % der cultuurgrond was in gebruik
als bouwland. Van de 5.638 ha was 3,1 % tuingrond. Aldus de gegevens
van het C.B.S. uit de Mei-telling i960. Bij de door het L.E.I. medio
1961 ingestelde enquête werd gevonden, dat de oppervlakte tuingrond
(gemeten maat) iets groter was dan die volgens genoemde Mei-telling,
namelijk 198,67 ha in totaal, waarvan 6,23 ha buiten de Gemeente
IJsselmuiden (o.a. in de N.O.P.). Bij de "echte" land- en tuinbouw
bedrijven was in totaal 195,30 ha tuingrond in gebruik.
De verdeling van deze oppervlakte over de verschillende delen der
gemeente is weergegeven in tabel A. 1. De betekenis van de Koekoeks
polder komt hierin duidelijk tot uiting.
Tabel A. 1.

De ligging van de tuingrond.
Oppervlakte tuingrond in ha

Koekoekspolder
Zwijnsleger en de Hägens
Rest der gemeente
N.O.P.
Overige

102,^9
23,52
63,06
4,90
1,33

TOTAAL

195,30

:

BRON : L.E.I. 1961.
Naar oppervlakte bezien, neemt de glasteelt nog slechts een
kleine plaats in, namelijk 4,3 % van de totale oppervlakte tuingrond
Het merendeel hiervan betreft thans staand glas (2,6 %). Voor het
trekken van witlof (verwarmd) is 8.500 m2 in gebruik, dit is 0,k %
van de oppervlakte tuingrond. In de Koekoekspolder komt naar verhou
ding veel staand glas en weinig platglas voor.
2» De bedrijven.
2i__l_;_jÄ^nJtal.
Om een indruk te verkrijgen over de plaats, die de tuinbouw in
agrarisch IJsselmuiden inneemt, geven wij in tabel A» 2 een overzicht
van de ontwikkeling van het aantal grondgebruikers in de gemeente.

Tabel A. 2

- 7 Tabel A. 2»

Grondgebruikers in IJsselmuiden.
19^7

1955

1959

Tuinders
Landbouwers ^
Landarbeiders
Niet-agrariërs

180
396
5
30

17^
416
7
32

1^3
395
7

TOTAAL

611

629

599

5k

BRON : C.B.S.
l) met minstens 1 ha oultuurgrond.

In dit overzicht komen twee facetten duidelijk uit :
a» Het aantal grondgebruikers dat zichzelf tuinder acht, is aanmerke" lijk gedaald in de laatste jaren,
b. Het grondgebruik door mensen die hun hoofdberoep buiten de land
en tuinbouw uitoefenen, is in die periode sterk gestegen.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat zich in feite een minder sterke
verschuiving van grondgebruikers heeft voorgedaan, maar dat eerder
de classificatie "tuinder" bij de registratie een scherper omschreven
en nauwer begrensd geheel is geworden.
Anderzijds bleek bij de enquête, dat het aantal gebruikers van
tuingrond met een hoofdberoep buiten het bedrijf beperkt bleef tot
8 personen i Dit blijkt ook uit tabel A. 3. In deze tabel zijn alle
geënquêteerde bedrijven (dus bedrijven met tuinbouw) opgenomen en
weergegeven naar oppervlakte en het hoofdberoep van het bedrijfshoofd.
Tabel A. 3»

De geënquêteerde bedrijven.

Grootteklassen
in ha

Totaal
aantal

kleiner dan 0,50 ha
0,50 1
1
2
2
3
3
5
5
- 10
10 ha en groter
TOTAAL

A

23
21

17
20

20
21
15
11

19
17
13
11

152

131

kl

J>k

In de beroepsgroep
C
B

D

_
1
5

6

_

-

-

2

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

12

8

1

k

BRON î L.E.I. 1961.

De zogenaamde beroepsgroepen zijn als volgt samengesteld
Beroepsgroep A
"

B

Zelfstandige land- en/of tuinbouwers.
Idem met een nevenberoep in of buiten de
land- en tuinbouw.
Grondgebruikers die meer dan de helft van hun
tijd buiten het eigen bedrijf besteden.

D

Gepensioneerden en rustende land- en tuinbouwers
met enig grondgebruik.

- 8 2.2. Bedrijfsvorm.
Hierbij rijst onmiddellijk de vraag welke bedrijven en welk deel
ervan nu werkelijk tuinbouwbedrijven zijn« Welnu, in grote lijnen
kan worden gezegd, dat er van de 152 A/D bedrijven met tuinbouw 114
vrijwel zuivere tuinbouwbedrijven zijn, terwijl er 15 tuinbouwbedrij
ven zijn, die bovendien grasland in gebruik hebben (of enig bouwland)
en 23 veehouderijbedrijven waarop ook aan tuinbouw wordt gedaan. De
maatstaven, die bij deze indeling zijn toegepast komen hierop neer,
dat in de eerste categorie de bedrijven voorkomen, waarop meer dan
70 % van de arbeidstijd wordt aangewend voor tuinbouw, in de tweede
categorie is dit 50 - 70 % en in de laatste minder dan 50 %,
In de hieronder volgende tabel A. k is een indeling gegeven naar
de bedrijfsvorm van de bedrijven met tuinbouw. Het betreft hier alleen
de A en B bedrijven.
Tabel A.

Bedrijfsvormen van de A en B bedrijven.

Bedrijfsvorm

Zonder
melkvee

Zonder glas
Alleen plat glas
Met staand koud glas
Met staand warm glas
TOTAAL

;

Met melkvee

Totaal

3
50
^3
10

19
18
-

22
68
^3
10

106

37

lk3

-

BRON : L.E.I, 1961
Uit deze gegevens blijkt duidelijk, dat op die bedrijven waar
melkvee wordt gehouden, de vorm waarin de tuinbouw wordt bedreven,
aanmerkelijk minder intensief is (hoogstens plat glas) dan op de
zuivere tuinbouwbedrijven. Dit neemt echter niet weg, dat op de helft
van de bedrijven zonder melkvee evenzeer een minder intensieve vorm
van tuinbouw voorkomt. Van de 37 bedrijven met melkvee worden er op
20 minstens 10 koeien, op 11 tussen 5 en 10 koeien en op de 6 overige
bedrijven tussen de 1 en 5 stuks melkvee gehouden.
2c 3«

Bedrijfsoppervlakte.

Het is opvallend, dat de minder intensieve tuinbouwbedrijven
gemiddeld een kleinere oppervlakte tuingrond exploiteren dan de
bedrijven met intensievere tuinbouw. Zo is uit tabel A. 5 duidelijk
af te lezen, dat de bedrijven met staand glas bijna tweemaal zoveel
tuingrond bewerken als bedrijven zonder glas of met alleen plat glas,
onafhankelijk van het al of niet houden van melkvee. Hierbij speelt
de ligging van het bedrijf uiteraard ook een rol. Zo is bijvoorbeeld
de oppervlakte van de tuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder groten
deels bepaald door het beleid van Domeinen, En zoals tabel A. 6 ook
aangeeft, de bedrijven die geheel in de Koekoekspolder liggen komen
vooral voor bij het type met staand glas.
Tabel A. 5

-9 Tabel A^ 5«

Oppervlakte tuingrond per bedrijf.
Gemiddeld per bedrijf

Bedrijfsvorm
Zonder glas
Alleen plat
Plat glas +
Staand glas
Staand glas

0,92 ha

1,01

glas
melkvee
- koud
- warm

0,9^
1,8o

1,81

GEMIDDELD

1,25 ha
"

BRON :

2.

;

-

L.E.I. 1961

Ligging van woning en bedrijf.

Tabel A. 6. Ligging der verschillende typen bedrijven met tuinbouw.
(A + B).
!

V7
Bedrijfsvorm

0

N

E

Zwijnsleger
en Hägens

Koekoeks
polder
Met

Zonder

N

D

I

N
Overig
IJsselmuiden

Met

Totaal

Zonder

Grond in do Kookookspolder
Zondor glas

4

2

-

9

7

22

Alloen plat glas

5

2

2

19

22

50

Platglas + molkvoo

2

-

-

10

6

18

Staand glas koud

11

4

8

12

8

43

Staand glas warm

2

-

1

2

5

10

24

8

11

52

48

143

TOTAAL
BRON : L.E.I, 1961,

In totaal liggen er in de Koekoekspolder 38 bedrijven met tuin
bouw. Van de bedrijfshoofden wonen er echter nog pas
Van deze
bedrijven behoort rond 65 % tot het type met staand glas. Voor de
overige bedrijven bedraagt dit ca *+1 %.
Onder I. 1, bleek reeds, dat meer dan de helft van de tuingrond
van IJsselmuiden in de Koekoekspolder ligt. Uit tabel A. 6 blijkt nu,
dat
van de 1^3 tuinders tuingrond in de Koekoek in gebruik hebben.
Van hen hebben er 38 hun gehele bedrijf in deze polder liggen. Er zijn
dus nog k6 tuinders, die een deel van hun bedrijf op "het oude land"
of in het Zwijnsleger hebben en een deel in de Koekoekspolder. Voor de
8 bedrijfshoofden uit het Zwijnsleger zal dit nauwelijks een groot
bezwaar geacht kunnen worden, gezien de betrekkelijke geringe afstand.
Bij de huidige opvattingen van Domeinen zal de tuingrond in de Koekoeks
polder voor deze groep mensen steeds pachtgrond moeten blijven (l-j;arig
contract), met alle onzekerheden van dien.

Sk

- 10 Uit een en ander blijkt wel, dat het in de tuinbouw in IJsselmuiden veel voorkomt, dat de woning niet op het bedrijf staat (in
de Koekoekspolder alleen al in 14 van de 38 gevallen), terwijl
bovendien in een groot aantal gevallen een belangrijk deel van het
bedrijf op meer of minder grote afstand van de woning ligt. Dit is
voor een economisch verantwoorde besteding van de arbeidstijd zowel
als voor een nauwgezette intensieve bedrijfsvoering een nauwelijks
aanvaardbare situatie.
In de meeste gevallen betreft de verafgelegen grond pachtgrond,
maar er zijn ook bedrijven waarvan de tuingrond in eigendom op
grote afstand van de woning ligt. Zo bleek op 6 bedrijven de eigen
tuingrond tussen 1 en 3 km ver te liggen, terwijl deze afstand voor
6 andere bedrijven nog meer dan 3 km bedroeg. Bij de gepachte tuin
grond zijn afstanden van 2 - 4 km veel voorkomend. Dat deze veraf
gelegen percelen niet steeds de beste verzorging op het beste tijd
stip kunnen krijgen is vanzelfsprekend, zeker gezien de toestand der
wegen, die de afstand in tijd nog vergroot.
Wanneer slechts een gedeelte van het bedrijf op een zekere afstand
van de tuinderswoning ligt, kan hiertegen in de practijk vaak weinig
worden ingebracht. Anders is het wanneer het gehele bedrijf op grote
afstand van de woning ligt, zoals in de Koekoekspolder op 1*+ bedrij
ven het geval is. De helft van deze bedrijfshoofden heeft echter het
plan op het bedrijf te gaan wonen. Het zijn over het algemeen de
jongere bedrijfshoofden tot ca 50 jaar. Dat ze nog niet in de polder
wonen komt doordat het huis nog in aanbouw is, nog op de bouwvergunning
wordt gewacht of doordat de financiering nog niet rond zit dan wel het
bedrijfshoofd nog niet getrouwd is. Het argument "eerst een kas, dan
een woning" werd slechts een enkele keer aangevoerd.
Waarom gaan die andere ^5 gebruikers van tuingrond in de Koekoeks
polder daar nu niet wonen, terwijl de voordelen daarvan toch wel ieder
duidelijk zullen zijn. Dit laatste wordt slechts in één enkel geval
betwijfeld, doordat een tuinder meent, dat de "oude grond" beter is
dan de tuingrond in de Koekoekspolder. Bij een 1^-tal is in feite geen
sprake van een probleem, omdat ze zichzelf te oud achten om naar de
polder te trekken; ze zijn allen op één na boven de 55 jaar. Hetzelfde
is het geval bij een tweetal bedrijven waar verreweg het grootste deel
van de grond bij huis ligt. Voor 5 bedrijven geldt dat verplaatsing
van de woning economisch niet verantwoord zou zijn om buiten de tuinbouwsfeer gelegen redenen. In 3 gevallen was het wonen in de Koekoeks
polder voor de vrouw te weinig aantrekkelijk.
De meeste van deze redenen gelden dus slechts voor enkele personen
of gezinnen. Voor een groot deel, nl. voor 20 tuinders, blijkt het
nadeel dat ze op een flinke afstand van hun grond in de Koekoekspolder
wonen minder zwaar te wegen dan de voordelen van hun huidige woning
waarin ze nu goed en/of goedkoop wonen, al dan niet in een eigen huis.
Het is opvallend, dat tot deze groep ook 6 van de 7 tuinders behoren,
wier bedrijf geheel in de Koekoekspolder is gelegen.
Het zijn dus motieven in de gezinshuishouding die bij deze groep
prevaleren boven de motieven van de bedrijfshuishouding. In hoeverre
hier de economische zijde de overhand heeft - volgens opgave in 7 van
de 20 gevallen (goedkoop wonen) - of dat sociale factoren de hoofdrol
spelen (in 13 gevallen zegt men "nog goed te wonen") is niet na te gaan.
Wel is het een ruim verbreide opvatting, dat het wonen in de Koekoeks
polder weinig aantrekkelijks heeft.

- 31 De huidige outillage aan wegen, openbare verlichting en dergelijke
is daar zeker niet vreemd aan.
Overigens spelen de kosten van een nieuwe woning hierbij uiter
aard ook een rol, vooral omdat men zelf niet zulke hoge eisen stelt
aan de woning als bijvoorbeeld de bouwcommissie.

2. 5«

Verkaveling.

Het aantal kavels per bedrijf is over het geheel genomen niet
ongunstig. Zoals in tabel A. 7» te zien is, heeft bijna 2/3 der
bedrijven 1 of 2 kavels in gebruik. Hier staat echter tegenover,
dat er toch nog 9 bedrijven tussen 1 en 2 ha zijn, die minstens 3
kavels hebben.
Tabel A. 7•

Verkaveling der bedrijven.

Bedrijfsoppervlakte in ha
kleiner dan 0,50 ha
0,50 - 1 ha
1
- 2 ha
2
3 ha
3
- 5 ha
5
- 10 ha
10 ha en groter
TOTAAL

Aantal bedrijven (A/D)
k a v e 1 s
a a n t a 1

Totaal

b

1

2

3

23
21
*fl
20
21
15
11

14
10
20
2
1

7
11
12
12
5
1
1

2

3
5
3
1

1
2
7
3
5

1
3
8

152

^7

k9

22

18

16

'6

5 e.m,

k
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Bij deze cijfers zijn uiteraard ook de kavels gras- en bouwland
inbegrepen. Het zijn dan ook vaak de gepachte kavels grasland die
de aantallen kavels doen toenemen.
In het voorgaande vermeldden wij reeds, dat de afstand van de
kavels tot de woning van de tuinder de aandacht vraagt. In het
hierbij gaande staatje blijkt er duidelijk verband te bestaan tus
sen de grootte der kavel en de afstand tot de woning.
Tabel A. 8.

Grootte der kavels in eigendom, naar afstand tot de
woning.

Oppervlakte der
kavels

% op afstand
minder!km
dan

1 km en
verder

kleiner dan 50 are
50
- 75 are
75
- 100 are
1
2 ha
2
3 ha
3 ha en groter

95
92
91
82
75
67

5
8
9
15
17
33

TOTAAL

87

11

- -
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Afstand
niet bekend
-

3
8
-

2

- 12 De grotere kavels blijken verhoudingsgewijs dus vaker verder
weg te liggen dan de kleinere, Enerzijds is dit gunstig omdat op
een grotere eenheid de afstand tot de woning minder drukt. Ander
zijds ongunstig omdat een groter deel van het bedrijf op grotere
afstand van huis ligt.
2« 6.

Eigendom en pacht.

Lang niet alle tuinders in IJsselmuiden hebben grond in
eigendom. Een aanzienlijk gedeelte (41 %) blijkt alle grond te
moeten pachten. Daarnaast is er een groot deel der tuinders dat
voor een deel van het bedrijf met pachtgrond moet volstaan. In
tabel A. 9 is hiervan een overzicht gegeven. Hierbij dient men
in het oog te houden, dat alle in gebruik zijnde cultuurgrond,
dus ook gras- en bouwland, is inbegrepen.
Tabel A. 9»

Aantal bedrijven naar het percentage grond in eigen
dom (A/D).
% van de grond in eigendom
0

Bedrijven met gras
land incl. bouwland
Bedrijven zonder
grasland
TOTAAL

1-29

30-69

70-99

100

Totaal

21

5

16

3

7

52

k2

7

27

2

22

100

63

12

^3

5

29

152
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Hieruit blijkt wel, dat er geen grote verschillen voorkomen
tussen de bedrijven met en zonder grasland waar het de pacht-/
eigendomsverhouding betreft, We kunnen slechts stellen, dat van
de "zuivere" tuinbouwbedrijven een groter deel alle cultuurgrond
in eigendom heeft,, een weinig opzienbarende conclusie dus.
Deze conclusie wordt tot op zekere hoogte bevestigd door de
verschillen in de eigendoms-/pachtverhoudingen tussen tuingrond
en gras- en bouwland. Van de 196 ha tuingrond is namelijk 55 % in
eigendom bij gebruikers terwijl van de 28l ha overige cultuurgrond
slechts 25 % van de gebruikers is, Het Zwijnsleger kent het hoogste
percentage eigen tuingrond (8^ %) en de Koekoekspolder het laagste
(*f8 %).
In het kader van dit onderzoek is het van belang te vermelden,
dat de eigendom van grond in verreweg de meeste gevallen (6l) ver
kregen werd nadat men was begonnen met de grond te pachten» Daar
naast werden na verloop van tijd andere meer of minder grote kavels
aangekocht wanneer men daartoe in de gelegenheid was en dit voor
het bedrijf gewenst was.

- 13 Terwijl dus bij de grond de juridische gebruiksvorm duidelijk
wijst in de richting van eerst pachten en na verloop van tijd kopen
- in dit opzicht sluit het huidige beleid van Domeinen vrij nauw
keurig aan bij de historische ontwikkeling - blijkt bij de "inven
taris" (hiermee wordt in hoofdzaak bedoeld staand glas, regeninstal
laties, trekkers e.d.) de directe eigendom gebruikelijk te zijn. In
55 van de 62 gevallen waar een bedrijfsinventaris, volgens de hier
voor gegeven omschrijving aanwezig was, werd deze direct in eigendom
verkregen. Slechts in 2 gevallen werd de "inventaris" aanvankelijk
gepacht of gehuurd en daarna overgenomen.
De derde factor van "het bedrijf" die een belangrijk juridisch
aspect heeft, is de tuinderswoning, al dan niet met schuur. Hoe is
de eigendomssituatie daar ? Welnu, 77 % der zelfstandig wonende
tuinders woont in een eigen huis en dus nog minder dan 1/k van hen
in een huurhuis of pachterswoning. Van de eigen-huis-bewoners heeft
omstreeks 1/5 deel het thans bewoonde huis eerst gehuurd en daarna
gekocht, in een aantal gevallen van de ouders. Van de andere eigen
huis-bewoners hebben er verscheidene eerst in een ander, veelal
huurhuis gewoond om daarna het thans bewoonde te kopen, al dan niet
in combinatie met cultuurgrond.
Hoewel dus het eigen huis, de eigen tuinderswoning zeker het doel
blijkt dat de tuinder voor ogen staat, wordt dit in zeer veel geval
len slechts na verloop van tijd bereikt, nadat het bedrijf voldoende
revenuen heeft afgeworpen of na overlijden van de ouders, waardoor
het gehele bedrijf inclusief woning, door vererving in eigendom over
gaat aan de erfgenaam-gebruiker.
Bij al deze onderdelen van "het bedrijf" blijkt dus steeds de
eigendomssituatie doel te zijn. Voor wat de grond betreft lukt het
slechts enkelen op eigen grond te beginnen. De woning wordt in het
merendeel der gevallen in eigendom verkregen na kortere of langere
tijd. De beperkende factor is hier veelal het benodigde eigen kapi
taal en de ligging ten opzichte van het bedrijf.
De inventaris tenslotte is het bedrijfsmiddel dat, gezien de aard
ervan, niet of slechts in uitzonderingsgevallen gepacht en gehuurd
kan worden. Koop is dus in feite de enige mogelijkheid om er over te
kunnen beschikken.
Voor het kopen van de grond, inventaris en/of woning, waren in de
meeste gevallen niet voldoende eigen vlottende middelen beschikbaar.
De koop werd dan echter mogelijk door het aangaan van een lening
of het geven van een hypotheek.

- Ik II. DE BEDRIJFSHOOFDEN.

De inhoud van dit hoofdstuk is geheel gericht op het verkrijgen
van een voldoend gefundeerde basis voor het opstellen van beschou
wingen, kwantitatief zowel als kwalitatief van de mogelijke ontwik
kelingen in de komende periode. Hiertoe was het noodzakelijk om ogen
schijnlijk minder belangrijke facetten nader te onderzoeken om een
juiste of zo juist mogelijke beeldvorming te verkrijgen.
1. Samenstelling der groep bedrijfshoofden.
In het vorige hoofdstuk bleek reeds, dat we te maken hebben met
152 bedrijven. Dat dit niet zonder meer inhoudt, dat we ook met 152
bedrijfshoofden van doen hebben, blijkt uit tabel A. 10.
Tabel A. 10.

De bedrijfshoofden.

Grootteklasson
in ha

Aantal
bedrijven

Met 1 bedrijfshoofd
man

minder dan 0,50
0,50
1

23
21

22
21

1

41
20
21
15
11

37
19
18
13
10

152

140

2
3
3
5
5
- 10
10 ha cn moor
2

-

TOTAAL

vrouw

Met 2 mannel.
Totaal aantal
bedrijfsho ofde n bcdrijfshoofden

1

-

-

-

1

-

3
1
2
2
1

23
21
44
21
23
17
12

3

9

161

-

1
-
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Er is namelijk een negental bedrijven met twee bedrijfshoofden.
In een aantal gevallen bestaat een officiële maatschap, in de andere
werkten de twee bedrijfshoofden, meest broers, "broederlijk" samen.
In enkele gevallen betreft het een passief samengaan, doordat de
broers gezamenlijk het ouderlijk erfdeel bewerken. Het komt echter
eveneens voor, dat bewust en actief wordt overgegaan tot de vorming
van een maatschap, iets wat in het Westen des lands vrij veelvuldig
gebeurt, maar in deze contreien beperkt plaatsvindt. Hierbij dient
nog wel te worden opgemerkt, dat soms op de grotere 2-hoofdige bedrij
ven de één de tuinbouwsector en de ander de landbouw (veehouderij)
voor zijn rekening neemt, uiteraard met wederzijdse bijstand. Twee
van de drie vrouwelijke bedrijfshoofden zijn weduwe.
In het vervolg zal in dit hoofdstuk het totaal aantal bedrijfs
hoofden worden gehanteerd (l6l). Indien deze echter met het bedrijf
in verband worden gebracht is alleen het jongste bedrijfshoofd op
genomen (I52), In een aantal gevallen zijn alleen de hoofden van A
en B bedrijven in beschouwing genomen, wat eveneens leidt tot een
totaal aantal van 152 bedrijfshoofden. Waar nodig zal worden vermeld
op welke groep de gegevens zijn betrokken.

- 15 2. Neven- en hoofdberoepen van B en C tuingrondgebruikers.
Alvorens nader in te gaan op de gehele groep gebruikers van
tuingrond, willen we nader bezien welke beroepen de B en C tuin
grondgebruikers uitoefenen naast hun bedrijf. Van de 20 bedrijfshoofden in deze categorieën (12 B en 8 C) zijn er 5 werkzaam in
loondienst in land-- en tuinbouw, terwijl er 4 een aan de landbouw
verwant beroep hebben, deels zelfstandig, in de dienstenverlenende
sector. In ambacht en middenstand treffen we nog 5 tuingrondgebrui
kers aan, terwijl een 6-tal valt in de categorie "overige beroepen".
Nagenoeg de helft van de B en C tuingrondgebruikers is dus naast hun
bedrijf werkzaam in direct of indirect met de land- en tuinbouw in
verband staande beroepen.
3. Leeftijdsopbouw.
De leeftijdsopbouw van de groep tuinders kan ons een voorlopige
indruk geven van de plaatsvindende ontwikkeling. In het gebied IJsselmuiden is de kern van de tuinbouw geleidelijk van het „oude centrum,
via het Zwijnsleger naar de Koekoek verschoven. Het is daarom nuttig
de leeftijdsopbouw nader te bezien per deel van de gemeente. Dit is
geleurd in tabel A. 11.
Tabel A. 11.

De leeftijdsopbouw der bedrijfshoofden (A/D) in
proc enten.
W

Leeftijden

Koekoekspolder

O

N

E

Zwijnsleger
en de Hägens

N

D

I

N

Overig IJsselmuiden
zonder
met

TOTAAL

Grond in de Koekoekspolder
joüßor dan 25 jaar
25 - 34 jaar
35 - 44
"

-

11

_

-

1
14
24
24
24
13

36
28
16
16
4

26
42
21

13
25
23
30

-

9

9
20
24
22
25

Totaal aantal
bedrijfshoofden

25

19

53

55

152

Gcmidd. leeftijd

38,1

47,2

49,3

53,7

47,1

45

- 54
"
_ 64"
65 jaar e.o.

53

-
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Uit deze tabel blijkt, dat voor het totaal de verdeling over de
leeftijdsklassen zeer regelmatig is, met een "aanloop" tot 35 jaar
en een "afloop" na het 6ke jaar. De gelijkmatige verdeling over de
tussenliggende jaargroepen houdt in feite echter een naar verhouding
sterkere vertegenwoordiging in van de groep oudere bedrijfshoofden
in IJsselmuiden. De oudere jaren zijn immers reeds enigszins uit
gedund door overlijden en voortijdige bedrijfsbeëindigingen. Op
vallend is, dat deze leeftijdsopbouw meer overeenkomt met de situatie
in de weidegebieden in Nederland dan met de tuinbouwgebieden. 1)
l) Zie : "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw",
Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage, 1959.

- 16 In de tuinbouwgebieden is het percentage jonge ondernemers namelijk
hoger en het percentage oudere bedrijfshoofden lager.
Wanneer we de verschillende gedeelten der gemeente bezien, blijkt
dat met name in het oude tuinbouwgebied veroudering plaatsvindt.
In de Koekoekspolder daarentegen zijn de jonge tuinders verre in de
meerderheid. Dit blijkt ook wel uit de gemiddelde leeftijd die voor
deze gebieden resp. 51,6 en 38,1 jaar bedraagt.
Een ander facet, dat de aandacht vraagt, is het verschil in leef
tijd en leeftijdsopbouw tussen diegenen, die buiten de Koekoekspolder
(en Zwijnsleger) wonen en wel of niet grond in deze polder in gebruik
hebben. Het zijn juist die leeftijdsgroepen die daar grond gebruiken,
die of zelf kunnen denken aan verplaatsing van het bedrijf of op
groeiende zoons hebben. Voor de toekomstige ontwikkeling van de tuin
bouw in de Koekoekspolder kan dit van grote betekenis blijken te zijn.
Beroepscontinuïteit.
Terwijl landelijk gezien een sterke mate van beroepscontinuïteit
(prospectieve beroepscontinuïteit) bestaat in de landbouw, is dit
voor de tuinbouw geenszins steeds het geval. In de Zuid-Hollandse
tuinbouwgebieden zijn er vele tuinders, wiens vader een ander beroep
uitoefende. Hieruit blijkt dan, dat de beroepsgroep der tuinders in
die gebieden "open" genoemd kan worden. Dit wil zeggen, dat het veel
voorkomt, dat zoons van niet-tuinders of niet-agrariërs tuinder wor
den. In tabel A. 12 is dit gegeven voor de tuinders in IJsselmuiden
neergelegd.
Tabel A. 12.

Beroepen van de vaders der bedrijfshoofden.
Landbouwer

L e e f t ij d

of
veehouder

jonger dan 25 jaar
25 35 45 55 65 jaar

34
44
54
64
e.o.

"
"
"
»

TOTAAL

Veehouder

Tuinder

+

+

tuinder

landTuinder

veehouder

1

3
7
5
5

5
6
8
11
5

1
16
25
14
14
7

4

22

35

77

«

-

-

l.

2
1
-

9

«

of
tuinarbeider

Setagrarisch
beroep

-

1

-

-

4
0
7

-

1
-

2
3

•

-

20

Totaal

2
23
40
39
37
20
161
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Uit deze tabel blijkt nu, dat in IJsselmuiden tot op zekere
hoogte van een "open" beroepsgroep kan worden gesproken, hoewel
zeker niet in die mate als bv. in Aalsmeer. De tuinders in IJssel
muiden staan ook in dit opzicht tussen de landbouw en de WestNederlandse tuinbouw in. De verklaring hiervoor ligt als het ware
in de eerste 3 kolommen van de tabel : de tuinders in IJsselmuiden
staan voor een groot gedeelte met één voet in de landbouw (veehoude
rij) en met één voet in de tuinbouw. Ook in het vorige hoofdstuk
kwam dit reeds tot uiting. Bij de jongere tuinders zal dat in mindere
mate het geval zijn al blijkt dit niet uit deze tabel.

- 17 Wel is hier duidelijk zichtbaar, dat het accent steeds zwaarder
komt te liggen bij de tuinderszoons. Dit is geenszins verwonderlijk,
aangezien het aantal "echte" tuinders vroeger uiteraard kleiner was
dan tegenwoordig. Voor de ontwikkeling van het tuinbouwgebied kan
het echter zowel een voordeel als een nadeel zijn. Een voordeel,
doordat ervaring als het ware geërfd wordt of meegegeven, een nadeel
doordat diegenen die met ervaring van de vader zijn belast, veelal
minder gemakkelijk op modernere teeltwijzen en bedrijfsvoering over
gaan.
In het algemeen kan men eveneens stellen, dat naarmate de landof tuinbouwer een hogere graad van onderwijs genoten heeft, hij eer
der open zal staan voor modernisering van de bedrijfsvoering.
Hierbij zij echter wel vooropgesteld, da< dit geen "Wet van Meden
en Perzen" is •'

5. Voortgezet onderwijs.
Ter oriëntatie is in de tabel A. 13 een overzicht gegeven van
de door de bedrijfshoofden genoten hoogste vorm van voortgezet
onderwijs. Heeft men bijvoorbeeld naast de algemene cursus een
speciale cursus gevolgd, dan is dus alleen de algemene cursus opge
nomen. Deze tabel geeft daardoor geen inlichtingen omtrent de be
langstelling voor bijvoorbeeld de speciale tuinbouwcursussen.
Tabel .4. 13«

nietgcon
AGRARISCH
ONDERWIJS
d a g ondereijs
c u r s u s onderwijs
agrarisch voortgezet
speciale
dag
onderwijs
lagere landbouwschool tuinbouw ;,lg. landb. cursus
onderwijs
of
tuinb. cursuï
of
vakschool
of
onbekend
alg. tuinb. cursus
lagere tuinbouwschool

Leeftijd

jonger dan 25
2 5 - 3 4
3 5 - 4 4
45 - 54
55 - 64
65 jaar 0.0.

Voortgezet onderwijs van bedri jfshoofden.

jaar
•
"
"
"

TOTAAL

4
1
1

6

2
4
4
2

12

15
28
23
13
5
84

Totaal

-

-

-

-

2

1
2
1

-

5
12
22
14

2
23
40
39
37
20

4

2

53

161

•
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Minder dan een derde deel der tuinders heeft dus geen voortgezet
onderwijs gevolgd. Ze vallen vrijwel allen in de hogere leeftijds
klassen. Bij de jongere tuinders kunnen we een duidelijke stijging
constateren van het percentage dat agrarisch dagonderwijs volgde of
de tuinbouwvakschool bezocht. Een zeer verheugende situatie. Dat er
geen jonge tuinders zonder voortgezet onderwijs zijn is vanzelfspre
kend gezien de vestigingseisen; het volgen van dagonderwijs is echter
het gunstigste voor de ontwikkeling van de tuinders.

- 18 6. Beroepsloopbaan.
Hoe zijn de tegenwoordige tuinders op het bedrijf gekomen, wat
deden ze voordat ze zelfstandig werden ? De beroepsloopbaan geeft
aan in hoeverre de tuinders in het vak hebben gewerkt, thuis of
elders, dan wel in een beroep buiten de land- en tuinbouw. Welnu,
er blijken slechts 5 van de 152 A en B bedrijfshoofden niet in
land- of tuinbouw te hebben gewerkt voordat ze zelfstandig werden.
Liefst 125 tuinders hebben alvorens zelfstandig te worden, thuis
meegewerkt, terwijl er kk van hen op andere bedrijven hebben gewerkt.
In totaal 17, dus iets meer dan 10 % der tuinders heeft (ook) buiten
de land- en tuinbouw gewerkt in een al-dan-niet daaraan verwant
beroep (meest niet).
In tabel A. 1^ is een overzicht gegeven van de beroepen, waarin
de bedrijfshoofden (eventueel achtereenvolgens) werkzaam zijn ge
weest alvorens zelfstandig te worden. Ter verduidelijking diene,
dat de cijfers boven de kolommen staan voor :
1

=

thuis meewerkend in land- of tuinbouw

2

=

in loondienst in land- of tuinbouw

3

=

werkzaam buiten de land- en tuinbouw.

Zo betekent dus dat diegenen, die bijvoorbeeld voorkomen in
kolom "3 - 1"» eerst buiten de land- en tuinbouw hebben gewerkt
en daarna op het ouderlijk bedrijf meewerkten, om vervolgens zelf
standig tuinder te worden.
Tabel A. 1^.

Beroepsloopbaan der A en B bedrijfshoofden.
« «= S B e a s s b

1- 2

1

2

jonger dan 25 jaar
25 - 34
35
44
45 - 54
55 - 64
65 jaar e.o.

2
11
24
25
20
12

3
5
5
6
1

3
1
«-c»
3
2

TOTAAL

94

20

14

Leeftijd

2- 1

-

1-2-1

3

1-3

-

-

».

2
3

1
1
1
1
1

5

5

-

-

1

-

3
1
1
-

2

5

-

1

-

3- 1

3-2

Overig

Totaal

-

-

-

-

-

2
19

1

1
1

2

-

-

-

3

2

ssss-se«sssaSBB's =

1
1
-

2

38
38
36
19
152
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Opvallend is het grote aantal dat alleen thuis heeft meegewerkt
alvorens zelfstandig te worden. Het is als het ware de meest eenvou
dige vorm waarin de beroepscontinuïteit zich voordoet. Ze komt in
alle leeftijdsklassen naar verhouding vrijwel evenveel voor. Dit is
bepaald niet het geval met diegenen, die buiten de land- en tuinbouw
hebben gewerkt; die komen hoofdzakelijk voor in de oudere leeftijds
klassen. Het aantal beroepen dat door de bedrijfshoofden vóór het
zelfstandig worden werd uitgeoefend, is zeer beperkt. Zo hadden er
119 slechts 1 beroep, 26 hadden 2 beroepen, terwijl er slechts 7
zijn die 3 of meer beroepen uitoefenden. Een eenvoudige, over het
algemeen rechtlijnige gang van zaken dus.

- 19 7« Leeftijd van zelfstandig worden.
De leeftijd waarop de laatste beroepswisseling, het zelfstandig
worden dus plaatsvond, is gemiddeld ruim 29 jaar. Verreweg het meren
deel der A en B bedrijfshoofden werd zelfstandig tussen zijn 25e en
35e jaar (101 van de 152), terwijl er 96 vó6r hun 30e jaar eigen baas
waren. Hiermee was de gemiddelde leeftijd wel lager dan in 1957 werd
gevonden voor de land- en tuinbouw in Nederland (30,8 jaar) maar hoger
dan voor de Nederlandse tuinbouwgebieden werd gevonden (28,7 jaar). ^
Ook hier bevinden de IJsselmuidense tuinders zich tussen de tuinbouw
in het algemeen en in het Westen in het bijzonder en de situatie in
de landbouw» In tabel A. 15 is de leeftijd van zelfstandig worden uit
gezet tegen de huidige leeftijdsopbouw.

Tabel A. 15»

Leeftijd van zelfstandig worden van A en B bedrijfshoofden.

Leeftijdsklassen

Aantal
bedrijfshoofden

Gemiddelde leeftijd van
zelfstandig worden

jonger dan 25 jaar
29
3 aar
25
jaar
30
34

2
10
9

22,5

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

16
22
21

29.4
32,0

17

22

14

27.5
28.9
28,9

19

31.2

152

29.3

35
4o
45

-

50

-

55
60

-

39
44
49
54
59
64

65 jaar e.o,
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Bij deze tabel dienen in wezen de leeftijdsklassen beneden 35 jaar
en boven 65 jaar buiten beschouwing te blijven. De jongere jaarklassen
zijn immers nog niet, de oudste niet meer volledig. Binnen dit raam
valt dan op te merken, dat de hogere gemiddelde leeftijd van zelfstandig
worden in de leeftijdsklassen 40-44 en 4-5-49 jaar in hoofdzaak het
gevolg is van de oorlogs- en direct na-oorlogse omstandigheden in IJsselmuiden. Bedrijfsaanvaarding kon eerst verscheidene jaren na de Tweede
Wereldoorlog plaatsvinden. De naar verhouding lage leeftijd van zelf
standig worden in de leeftijdsklasse der 50-54-jarigen hangt samen met
de crisisjaren tussen 1930 en 1935i toen verscheidene jongeren voor
zichzelf begonnen, deels onder dwang van de werkgelegenheidssituatie,
deels door de toen geboden mogelijkheden.
l) Zie noot op blz, 15.

- 20 8, Overnemen van bedrijven.

Het zelfstandig worden betekent in de agrarische wereld over het
algemeen in eerste instantie overnemen van een bedrijf en dan veelal
van de (schoon)ouders of familie. In tabel A. 16 is een en ander
weergegeven voor IJsselmuiden en daarbij vergeleken met gegevens over
agrarisch Nederland en de Nederlandse tuinbouwgebieden
Het ver
schil in de jaren van de gehouden enquête maakt betrekkelijk weinig
uit en kan worden verwaarloosd.
Tabel A. 16,

Overgenomen bedrijven (A en B).
aantal
geé'nqueteerde
bedrijfshoofden

Ouders

% overgenomen van
Schoon Overige
Vreemden
ouders
familie

% nieuw
ontstaan

IJsselmuiden

143

31

4

5

33

27

Nederlandse tuinbouw
gebieden

862

26

2

5

33

34

6234

32

10

8

31

19

Nederlandse land- en
tuinbouv/gebieden
BRON

L.E.I. 1957 en 1961.

Uit dit overzicht wordt duidelijk, dat de tuinbouw in IJssel
muiden zich op dit gebied nagenoeg geheel gedraagt als de andere
tuinbouwgebieden. Slechts op enkele punten wijkt deze er iets en
dan nog weinig van af. Het blijkt echter wel, dat in 73 % der ge
vallen en dat is dus duidelijk meer dan in andere tuinbouwgebieden,
het zelfstandig worden slechts via overname van een bedrijf kon
plaatsvinden.

9. Ervaring van bedrijfshoofden.
Voordat ze zelfstandig werden heeft bijna 18 % van de A en B
bedrijfshoofden practijk opgedaan buiten de Gemeente IJsselmuiden.
Van deze 27 man werkten er 9 in een aangrenzende gemeente, 8 elders
in Overijssel en nog 10 buiten Overijssel. Naar verhouding komen er
onder de bedrijfshoofden van de bedrijfstypen met staand glas meer
met ervaring van buiten IJsselmuiden voor dan in de andere bedrijfs
typen. Zij werkten vooral ook buiten Overijssel in de tuinbouw, met
name in de westelijke tuinbouwgebieden.
Een groot deel van deze tuinders met buiten-gemeentelijke ervaring
in de tuinbouw is ook geboortig van buiten IJsselmuiden, zodat uit
eindelijk nog minder dan 10 tuinders van IJsselmuidense herkomst
ervaring opdeden buiten de eigen gemeente. Bij de jongeren is dit
bepaald niet gunstiger dan bij de ouderen. Zo heeft bijvoorbeeld
van de 18 bedrijfshoofden in de Koekoekspolder die daar hun eerste
bedrijf exploiteerden, er niet één voordien ervaring opgedaan buiten
de gemeente. Dit is helaas zotfel in de hand gewerkt door het grondverkoopbeleid van Domeinen, als door geleidelijk stijgende schaarste
aan personeel.
l) Zie noot op blz. 15.
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Het is een logisch gevolg van de ontwikkeling door de jaren heen,
dat een groot deel der huidige bedrijfshoofden, voordat ze het tegen
woordige bedrijf gingen exploiteren werkte op een bedrijf (al dan
niet zelfstandig) dat een minder intensief karakter had. Dit geldt
vooral voor diegenen, die tegenwoordig een bedrijfstype met staand
glas beheren. Van de 16 bedrijven van dit type in de Koekoek en het
Zwijnsleger, hadden slechts k bedrijfshoofden voordien gewerkt op
een bedrijf met staand glas. Hun ervaring hiermee dienden zij dus
hoofdzakelijk op het eigen bedrijf op te doen» Het ligt voor de
hand, dat dit voor de naaste toekomst gunstiger komt te liggen,
doordat steeds meer bedrijven overgaan op staand glas. Dit zal tot
gevolg kunnen hebben, dat ook diegenen, die voordat ze zelfstandig
worden niet buiten de gemeente ervaring kunnen opdoen in de Inten
sievere tuinbouw, hiervoor terecht zullen kunnen in de eigen gemeente.
Voor een verdere verruiming van het inzicht in de moderne bedrijfs
voering in de tuinbouw zal men echter veelal niet zo dicht bij huis
kunnen blijven.

- 22 III.

DE ZOONS.

De huwelijken der bedrijfshoofden in de tuinbouw zijn dooreengenomen rijk gezegend met kinderen. Van de l6l bedrijfshoofden waren
er in 1961 nog 14 ongehuwd, terwijl er 15 zonder kinderen waren.
Gezien de leeftijden zal het merendeel van hen vermoedelijk ook
kinderloos blijven. Het gemiddelde kindertal van de gehuwde tuinders
bedraagt 4,6. (Dit is 0,2 hoger dan in de Nederlandse tuinbouwgebie
den en liefst 0,8 hoger dan voor alle land- en tuinbouwers in Neder
land
). Het aantal grote gezinnen is dan ook niet klein. Zo hebben
55 tuinders meer dan 5 kinderen, terwijl er 8 gezinnen zijn met 10
of meer kinderen. Hoewel het bijzonder moeilijk is om iets over de
jonge gezinnen te zeggen, aangezien deze niet voltooid zijn en dus
voor uitbreiding vatbaar, is de indruk verkregen dat ook deze een
groot gezin voorstaan, zij het ook minder groot dan de vorige gene
ratie.
Alle tuinders CA/D) tezamen hebben 67^ kinderen, waarvan 328
zoons. Er zijn 200 zoons van 12 jaar of ouder.
1. Leeftijdsopbouw.
In de onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw weergegeven van
de IJsselmuidense tuinderszoons, vergeleken met de zoons van land
bouwers en tuinders in Nederland.

Grafiek 1. Leeftijdsopbouw der tuinderszoons (A + B)
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- 23 Hieruit blijkt wel, dat er, met êên duidelijke uitzondering,
weinig verschil bestaat. Deze uitzondering kan echter van groot
belang zijn of worden voor de tuinbouw in IJsselmuiden.
Het betreft de bezetting in de leeftijdsklassen van 15 - 19 jaar
en die in de jongere jaren, maar vooral die van 10 - l4 jaar. Juist
in de klasse 15 - 19 jaar zien we een gering aantal zoons. Dit hangt
uiteraard samen met de tijd, waarin zij geboren zijn, nl. de jaren
19^1 - 19^6. Direct na deze periode ving een geboortegolf aan, die
voor IJsselmuiden kennelijk extra hevig was na het extra diepe dal.
Het grotere aantal nieuwe vestigingen van jongere tuinders (zie
Hoofdstuk II) was hier uiteraard niet vreemd aan. Een feit is echter,
dat op dit moment het aantal tuinderszoons dat een beroep heeft ge
kozen naar verhouding laag is, tegen een betrekkelijk groot aantal
"aankomende zoons". De beroepskeuze van deze, "aankomende zoons" zal
dan ook van groot belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de
tuinbouw in IJsselmuiden.
2. Beroepen.
In tabel A. 17» is aangegeven welke beroepen de tuinderszoons
thans uitoefenen.
Tabel A. 17.

Beroepen van tuinderszoons (A + B) van 12 jaar en
ouder.
Aantal

Bedridfstypo

zoons

Niet zelfstandig
in de tuinbouw

Thuis

In loondienst

Zelfstandig
tuinder

Beroep
buiten de
tuinbouw

Studerend

Zonder glas

33

10

1

2

13

7

Plat glas

70

10

4

6

39

11

Plat glas +
koeien

28

5

-

6

13

4

Staand glas
koud

52

21

-

4

18

9

Idem warm

15

3

-

2

4

6

198

49

5

20

87

37
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We zien hierbij dus, dat meer dan de helft (5^ %) der zoons die
een beroep uitoefenen dit doen buiten de tuinbouw.
Het is opvallend, dat alleen bij de intensieve bedrijfstypen het
aantal zoons in de tuinbouw groter is dan het aantal buiten de tuin
bouw. Hierbij steekt het bedrijfstype met alleen plat glas sterk af»
Het aantal zoons, dat werkt als tuinarbeider is klein. Vier van hen
zijn nog geen 30 jaar.
Gezien het grote aantal zoons dat buiten de tuinbouw werkt, is
het interessant na te gaan in welke beroepen zij zijn terecht gekomen.
In de hier volgende tabel A. 18 is hiervan een overzicht gegeven.

- 2k Tabel A. l8.

Leeftijd

Beroepen van tuinderszoons buiten de tuinbouw (A + B).

Totaal
aantal

12 - 14 jaar
1 5 - 1 9 jaar
2 0 - 2 4 jaar
2 5 - 2 9 jaar
30 - 34 jaar
35 - 39 jaar
40 jaar e.o.

9
20
21
19
11
7

TOTAAL

87

_

In de
landbouw

_

Aan land
en tuinbouw
verwant

Zelfstandig
in niddenstand,
anbacht,
handel

Administratief,
onderwijs,
eredienst

Technisch
beroep

Ovorige
geschoolde
beroepen

1
1
2

4
2
2

1
12
4

-

-

-

1

1

3
3
2
3
1

-

-

-

-

5

9

18

12

Ongeschoolde
beroepen

_

-

3
4
3
1

1
1
2
3
2
2

11

11

-

-

1
7
7
3
3
21
ssatcessB
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Hieruit blijkt nu, dat de ouderen onder deze buiten de tuinbouw werkende
zoons vooral werkzaam zijn in de landbouw of daaraan verwante beroepen en
in de beroepen voor ongeschoolden. De jongeren hebben daarentegen veelal
een vak gekozen. Vooral de technische kant heeft hun belangstelling, maar
ook in de administratieve sector treffen we vooral de jongeren aan. Dat
verscheidene der ouderen in de landbouw werken is begrijpelijk, gezien de
bedrijfstypen die in IJsselmuiden voorkomen.
Anderzijds blijkt het eveneens verklaarbaar te zijn waarom de jongeren
een wat hoger geclassificeerd beroep uitoefenen dan de ouderen. Dit hangt
nl. nauw samen met het gevolgde voortgezet onderwijs (zie tabel A. 19)«

Tabel A. 19«

Voortgezet onderwijs van buiten de tuinbouw werkende
tuinderszoons (A + B).
s es es b = fc

Leeftijd

15 - 19 jaar
2 0 - 2 4 jaar
25 - 29 jaar
30 - 34 jaar
35 - 39 jaar
40 jaar e.o.
TOTAAL

A G R A R I S C H
dagonderwijs
Cursussen
tuinbouw- landbouw Alg. tuinbouw Alg, landbouw
cursus
cursus
onderwijs onderwijs

-

-

8

-

1
5
9
8
4

2

27

-

2
-

s = c = a a
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1961,

Geen

MLet
bekend

11
7
87

-

-

2
1

1

1

-

-

-

1
2

1

23

7

8

11

-

4
-

1
2
2
2

TOTAAL

9
20
21
19

-

-

« S B B s: ts

2
2
4

8
9
5
1

«

2
5
1

"ttET-AGRARISCH
d a gCursus
onderwijs

- 25 We treffen hier het niet agrarisch dagonderwijs vooral aan bij
de jongeren. Bij de ouderen, die buiten de tuinbouw werken, blijkt
de algemene tuinbouwcursus het meest gevolgde voortgezet onderwijs
te zijn. Dit is dan ook een verklaring voor de beroepen die thans
door deze tuinderszoons worden uitgeoefend.
3. Afvloeiingspatroon.
Het is mogelijk deze lijn verder te volgen door na te gaan hoe
veel tuinderszoons eerst in de tuinbouw hebben gewerkt en daarna een
ander beroep hebben gekozen. Deze zogenaamd "secundair afgevloeide"
tuinderszoons zullen dus, indien de voorgaande verklaring van het
verband onderwijs - huidig beroep klopt, vooral moeten voorkomen
onder de ouderen. De jongeren zullen dan vooral direct na de school
jaren buiten de tuinbouw zijn gaan werken ofwel "primair zijn afge
vloeid".
In de tabel A. 20 blijkt dit inderdaad het geval te zijn.
Tabel A» 20,

Het afvloeiïngspatroon.

Leeftijd

Totaal buiten
tuinbouw

Primair
afgevloeid

Secundair
afgevloeid

15 - 19 jaar
20 - 2k "
25 - 29 "
30 - 3*+ "
35 - 39 "
bO jaar e.o.

9
20
21
19
11
7

9
l*f
6
2
2
1

6
15
17
9
6

TOTAAL

87

J>k

53
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Het zijn dus vooral de secundair afgevloeide zoons die de lager
geclassificeerde beroepen buiten de tuinbouw uitoefenen, nadat zij
of geen of niet op het huidig beroep gericht onderwijs hebben ge
volgd. Het percentage secundair afgevloeiden (6l %) is gelijk aan
wat in I957 voor de tuinbouwgebieden in Nederland werd gevonden,
maar hoger dan dit percentage voor geheel agrarisch Nederland (5^ %)•
Hierbij kan nog worden gezegd, dat 33 van de 53 secundair afgevloei
den, dus ruim 62 %.,de tuinbouw verlieten in de periode tussen 1951
en i960. Daarbij zien we, dat de leeftijd van (secundair) afvloeien
stijgt (grafiek 2). Dit is weer een gevolg van het toenemen van de
primaire afvloeiing, waardoor minder jongeren in de tuinbouw komen
te werken.

Grafiek 2.

- 26 -

Grafiek 2. De gemiddelde leeftijd waarop men secundair
afvloeide
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k. Agrarisch onderwi.js.
In het vorige hoofdstuk werd reeds gewezen op de betekenis van
het voortgezet onderwijs voor tuinders. Het is dan ook van belang
na te gaan hoe dit ligt bij de tuinderszoons in IJsselmuiden en dit
te vergelijken met het onderwijs der bedrijfshoofden en de situatie
in Nederland.
In tabel A. 21. is van een en ander een overzicht gegeven.
Tabel A. 21.

Agrarisch onderwijs van de in de tuinbouw werkende
zoons (A + B).
Met agrarisch
onderwijs

Agrarisch dagonderwijs in %
van alle agrarisch onderwijs

Zoons IJsselmuiden

85

36

Idem Nederlandss tuinbouw
gebieden 1)

82

50

Idem agrarisch Nederland ^

77

60

Bedrijfshoofdon IJsselmuiden

66

17

BRON s L.E.I. 1961.

Hieruit blijkt, dat het totale percentage aan agrarisch onderwijs
overeenkomt met dat van de Nederlandse tuinbouwgebieden» Dat het iets
hoger is, kan samenhangen met het feit dat het landelijke onderzoek
ruim k jaar geleden werd uitgevoerd.
l)' "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw",
L.E.I., 's-Gravenhage, 1959.

- 27 Opvallend is echter, dat het aandeel van het dagonderwijs in IJsselmuiden toch wel bijzonder laag is. Een gedeeltelijke verklaring ligt
wel bij de plaats van de dit gebied bestrijkende lagere tuinbouwschool
(Zwolle), Afgezien daarvan, is de neiging tot het volgen van tuinbouwdagonderwijs naar verhouding wel gering, ook bij de jongeren. Zo volg
den er bijvoorbeeld van de 13 in de tuinbouw werkende zoons van 15 19 jaar slechts 5 de lagere tuinbouwschool. Er is wel een verbetering
te constateren ten opzichte van de bedrijfshoofden» Met de jonge bedrijfshoofden is er echter vrijwel geen verschil. Dit laatste nu is
minder hoopgevend voor de naaste toekomst.

5» Adspirant-tuinders«
Het is natuurlijk niet uitgesloten, dat er bij het zelfstandig
worden een zekere selectie plaatsvindt, zodat uiteindelijk toch een
positieve ontwikkeling het gevolg is. Het is immers zo, dat hoewel
gewoonlijk wordt aangenomen, dat alle in de tuinbouw (niet zelfstan
dig) werkende zoons potentiële bedrijfshoofden zijn, zeker niet
steeds al deze zoons tuinder willen worden.
Bij de enquête voor dit onderzoek is dan ook geïnformeerd naar
de plannen van de zoons, of zij tuinder willen worden of niet.
Ditzelfde is gedaan voor de studerenden, terwijl omtrent hen, die
buiten de tuinbouw werken, gevraagd werd of zij terug zouden willen
naar de tuinbouw om een eigen bedrijf te gaan exploiteren.
In tabel A. 22. is het resultaat van een en ander opgenomen,
gesteld naast het aantal bedrijven in de verschillende bedrijfstypen.
Bij deze gegevens dient te worden opgemerkt, dat alleen de duidelijke
uitspraken zijn geregistreerd. Twijfelgevallen en weet-niet-ers zijn
dus niet opgenomen onder diegenen, die "in ieder geval" zelfstandig
tuinder willen worden.
Tabel A. 22«

Bedrijfstype

Tuinderszoons die zelfstandig tuinder willen worden
(A + B).
Zoons die positief willen

Aantal niet

Mogelij k

Aantal

thans niet
zelfstandig
in tuinbouw

thans
buiten
tuinbouw

zelfstandig

potentiele

bedrij

in tuinbouw

opvolgers

thans
Studerend

Totaal

zonder uitspraak

ven

Zonder glas

-

2

1

3

9

12

22

Plat glas

3

7

1

11

7

18

50

Plat glas +
koeien

-

3

3

6

2

8

18

Staand glas
koud

2

21

2

25

-

25

43

Staand glas
warm

1

2

-

3

1

4

10

ALLE typen

6

35

7

48

19

67

143
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- 28 Het spreekt vanzelf, dat aan deze cijfers geen al te definitieve
waarde mag worden gehecht. Ze geven echter een beeld van de situatie
en een indruk van de orde van grootte van het aantal tuinderszoons
dat een duidelijke belangstelling heeft voor een eigen bedrijf in de
komende periode,. Opvallend is wel, dat de zoons van tuinders met
glas-bedrijven meer voor de tuinbouw voelen dan zoons afkomstig van
andere bedrijfstypen, Dit blijkt zowel uit het naar verhouding grote
aantal van hen, dat in de tuinbouw werkt of wenst te werken als uit
het feit, dat alle niet-zelfstandig in de tuinbouw werkenden (zie
tabel A. 17) van deze groep ook zelfstandig tuinder willen worden.
We zouden hieruit de conclusie kunnen trekken, dat het moderne
tuinbouwbedrijf een grotere aantrekkingskracht op de jongeren heeft
dan de andere typen.

- 29 IV.

ONTWIKKELING VAN HET AANTAL BEDRIJVEN.

Teneinde een indruk te kunnen verkrijgen omtrent het aantal
tuinbouwbedrijven dat op basis van de huidige omstandigheden voor
de naaste toekomst kan worden verwacht, is het enerzijds nodig het
aantal adspirant-tuinders te kennen, terwijl er anderzijds behoefte
bestaat aan een nader inzicht over het aantal bedrijven, dat beschik
baar zal (kunnen) komen. In het eerste deel van dit hoofdstuk zullen
de adspirant-tuinders ter sprake komen, in aansluiting op het vorige
hoofdstuk, terwijl daarna de eventueel beschikbare bedrijven worden
behandeld. Confrontatie van deze gegevens leidt tot een raming van
het te verwachten aantal bedrijven in de komende periode.

1» Adspirant-tuinders.
In hoofdstuk III werd in tabel A. 22 een overzicht opgenomen van
de adspirant-tuinders en de aanwezige potentiële opvolgers. Daarbij
bleek, dat het bedrijfstype met staand glas naar verhouding verreweg
de meeste adspirant-tuinders voortbrengt. Dit belangrijke facet zal
zeker nog nader ter sprake komen.
Het spreekt vanzelf, dat de leeftijdsopbouw van de adspiranttuinders evenzeer een belangrijke rol zal kunnen spelen bij de toe
komstige ontwikkelingen. Daarom is in tabel A. 23 deze leeftijds
opbouw gegeven zowel voor de werkelijke adspirant-tuinders als voor
diegenen, die krachtens hun werkkring mede in aanmerking zouden kun
nen komen voor een eigen bedrijf.
Tabel A. 23«

Leeftijdsopbouw adspirant-tuinders (A + B).

Adspirant-tuinders

Potentiële
adspirant-tuinders

^0 jaar e.o.

6
11
15
10
5
1
-

22
13
8
2
1

TOTAAL

k8

67

12
15
20
25
30
35

-

1^ jaar
19 "

2k

»

29

"
"
"

3k

39

7

Ik
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Bij deze gegevens dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt.
In de eerste plaats is het aantal zoons boven 30 jaar sterk uit
gedund, doordat het aantal bedrijfshoofden met zulke teoons niet
groot is. Bovendien is de groep van 25 - 29 jaar sterk verminderd,
doordat reeds 7 zoons uit deze groep zelfstandig werden. Wat kan
onder deze voorbehouden uit deze reeks worden geconcludeerd ?

- 30 In de eerste plaats blijkt, dat het aantal op een eigen bedrijf
wachtende oude tuinderszoons ( 35 jaar e.o») gering is. In de tweede
plaats blijkt er wat beroepskeuze betreft tussen de leeftijdsklassen
van 20 - 2k en 25 - 29 jaar geen wezenlijk verschil te bestaan.
Voor de beoordeling van de groep der 15 - 19-jarigen dienen we
rekening te houden met het feit, dat in het vorige hoofdstuk werd
geconstateerd, dat het aantal zoons in deze categorie naar verhou
ding klein is (Grafiek 1). De beroepskeuze van deze zoons week in
feite weinig af van de oudere zoons maar door hun geringer totale
aantal werd ook het aantal adspirant-tuinders in deze groep kleiner
dan in de andere groepen.
Hoewel nu voor de 12 - lA—jarigen volstaan moet worden met een
zeer voorlopig cijfer, is de beroepskeuze, of vermoedelijke beroeps
keuze van de jongens uit deze groep toch wel duidelijk anders gericht.
Deze groep zal in eerste instantie naar verhouding aanmerkelijk minder
adspirant-tuinders voortbrengen dan de andere leeftijdsklassen.
Hierbij zij volledigheidshalve opgemerkt, dat de definitieve keuze
van het beroep uiteraard nog in het verschiet ligt, maar dat het
gevolgde voortgezet onderwijs toch wel duidelijk wijst in een nietagrarische richting. Er bleken nl. slechts 8 van de 27 12 - l4-jarigen die nog studeren, agrarisch dagonderwijs te volgen, waarvan de
helft tuinbouwonderwijs.
Uit een en ander kan worden geconcludeerd, dat in IJsselmuiden
voor overnemen en eventueel stichten van bedrijven ^2 adspiranttuinders en 60 potentiële adspirant-tuinders aanwezig zijn onder de
tuinderszoons van 15 jaar en ouder.
In hoofdstuk II zagen wij reeds (tabel A« 12), dat niet uitslui
tend tuinderszoons of zoons van exploitanten van tuingrond uiteinde
lijk tuinder werden. In totaal bleek omstreeks 15 % der bedrijfshoofden van origine niets te maken te hebben gehad met tuinbouw. Ander
zijds bleken deze bedrijfshoofden vooral voor te komen in de oudere
leeftijdsgroepen. Rekening houdend met deze laatste factor lijkt het
ons verantwoord aan te nemen, dat voor de komende periode rekening
moet worden gehouden met ca 5 adspirant-tuinders buiten de groep der
tuinderszoons, zijnde daarvan ca 10 %,
Het aantal adspirant-tuinders waarmede rekening kan worden gehou
den bij de komende ontwikkeling stijgt hiermee tot k7• Voor het na
gaan van de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het aantal tuinbouw
bedrijven zal dit aantal mede de basis vormen der berekeningen.
2« Bedrijven die ter beschikking komen.
2. 1.

Bestaande bedrijven.

Om na te gaan welke bedrijven of hoeveel bedrijven met tuinbouw
in de komende 15 jaar vrij zullen komen voor adspirant-tuinders,
doordat het huidige bedrijfshoofd zich terugtrekt of overlijdt, dienen
zowel de A en B als de C en D bedrijven in de beschouwing te worden
betrokken. De C en D bedrijven vragen immers evenzeer om een opvolger,
tenzij het bedrijf nauwelijks een bedrijf te noemen is of om een andere
reden niet langer als bedrijf blijft bestaan (uitbreidingsplan).

- 31 De berekening heeft dus betrekking op alle 152 bedrijven met tuin
bouw en gaat er van uit, dat dooreengenomen die bedrijven een nieuw
bedrijfshoofd nodig zullen hebben, waarvan het huidige bedrijfshoofd
thans 50 jaar of ouder is. Over 15 jaar (1976) zullen deze, indien in
leven, allen minstens 65 jaar zijn, een leeftijd waarop men in de
meeste gevallen zich zal terugtrekken van het bedrijf» Hoewel er een
aantal van hen langer zal willen blijven tuinieren, is dit voor onze
berekening geen bezwaar, omdat andere tuinders, thans jonger dan 50
jaar, vó6r hun 65e levensjaar hun bedrijf zullen verlaten. Wij mogen
hierbij aannemen, dat deze twee groepen elkaar in aantal weinig zullen
ontlopen-, zodat de uitkomst der berekening de werkelijkheid op rede
lijke wijze zal benaderen.
Op
van de 152 bedrijven is het jongste bedrijfshoofd minstens
50 jaar, zoals ook blijkt uit het staatje in tabel A# 2k,
Tabel A. 2k, Bedrijven met (jongste) bedrijfshoofd van minstens
50 jaar (A/D).

Leeftijdsklasse (jongste) bedrijfshoofd
- 5k jaar
- 59 jaar
60 jaar
65 jaar e<o.
50
55

6k

TOTAAL

Aantal bedrijven
18

22
l*t
20
7b
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Niet al deze 7*+ bedrijven komen in de eerste 15 jaar in aanmerking
voor opvolging. Er zijn nl. 9 bedrijven waarvan het bedrijfshoofd
kinderen heeft die jonger zijn dan 12 jaar. Het is niet aannemelijk,
dat deze bedrijven vóór 1976 van bedrijfshoofd zullen veranderen.
Bovendien is er een bedrijf bijgeteld, dat in feite geen bedrijf is
te noemen en als zodanig niet zal voortbestaan na het uittreden van
het huidige bedrijfshoofd.
Tenslotte liggen 12 van de 7^ bedrijven in hun geheel in het uit
breidingsplan van de Gemeente IJsselmuidén. Deze bedrijven vervallen
als mogelijkheid voor adspirant-tuinders.
Van de 152 bedrijven zullen er tot 1976 vermoedelijk dus 52 wisse
len van bedrijfshoofd.
De 12 bedrijven die geheel in het uitbreidingsplan liggen, maken
deel uit van de 22 bedrijven die nog over zijn van de *f0 die in 1956
betrokken waren bij het uitbreidingsplan. Van de overige 10 bedrijven
hebben er 7 ook grond buiten het plan in gebruik, terwijl de resterende
3 bedrijven deze naam nauwelijks verdienen. Zij zullen naar alle waar
schijnlijkheid uit zichzelf verdwijnen.
Door de enquête werd een indruk verkregen op welke bedrijven de
opvolging in feite al geregeld was of waar deze min of meer voor de
hand lag. Zo bleek op 32 van deze 52 bedrijven de vermoedelijke op
volger aanwijsbaar met meerdere of minder grote zekerheid. In tabel
A. 25 is daarvan een overzicht gegeven naar de leeftijd van het
bedrijfshoofd.

- 32 Tabel A. 25»

Bedrijven waarop de opvolging is geregeld.
\

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Cb
1
1 Ö
1
H*
1
1 Cb
1
1 H
u
1 0
1
i >
1
1tf
1
1 0
1
1
1
1
1
1
i
1
1
1

Leeftijdsklasse
(jongste) bedrijfshoofd
50 - 5^ jaar
55 - 59 jaar
60 - 64 jaar
65 jaar e.0.
TOTAAL
BRON

s

bekend

niet bekend

k

2

7
10
9
6

3
11

32

20
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Het is daarin opvallend, dat naar verhouding het aantal bedrijven
waarop omtrent opvolging niets is te zeggen, zo groot is bij de oudste
groep van bedrijfshoofden. De oorzaak hiervan is vooral gelegen in het
feit, dat rond de helft van deze oudere bedrijfshoofden geen kinderen
heeft. Het is vooral deze categorie bedrijfshoofden die langer "aan
blijft", In tabel A. 26 is aangegeven wat de redenen zijn van het niet
aanwijsbaar zijn van een opvolger. Hierbij komt dus het geen kinderen
hebben even sterk naar voren als de omstandigheid, dat geen der zoons
in de tuinbouw werkt of wil werken. Hoewel dit laatste hoofdzakelijk
voorkomt op de extensieve tuinbouwbedrijven zijn er toch enkele geval
len bij, waarbij ook op de intensieve tuinbouwbedrijven, met staand
glas, geen der zoons belangstelling heeft voor het ouderlijk bedrijf.
Tabel A. 26.

Bedrijven zonder opvolger.
Aantal

Geen kinderen of geen zoons

8

Ongehuwd

2

Alle zoons buiten tuinbouw

8

Pacht vervalt

2

TOTAAL
BRON s

20
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Resumerende kan worden gesteld, dat in de periode tot 1976 van de
bestaande bedrijven met tuinbouw er 52 vermoedelijk van bedrijfshoofd
zullen wisselen door uittreden van het huidige bedrijfshoofd.
Op 32 van deze bedrijven zal een zoon, schoonzoon of neef het
bedrijf voortzetten. De overige 20 bedrijven zullen beschikbaar komen
voor die adspirant-tuinders, die thans nog geen bepaald bedrijf in
het vooruitzicht hebben. Zij zullen dus een bestaand bedrijf kunnen
overnemen van vreemden.

- 53 2.2.

Hieuw te stichten bedrijven.

In het tweede hoofdstuk (zie tabel A. 16) zagen we reeds, dat
van de thans bestaande bedrijven een aanzienlijk deel tot stand
kwam door een geheel nieuw bedrijf te stichten. De grond ervoor
werd verkregen door samenvoeging van losse percelen of doordat een
stuk van een groter, eventueel landbouwbedrijf werd gekocht of
gepacht. De grootste rol speelde hierbij wel de grond in de Koekoeks
polder, waar na 19^5 meer dan 30 nieuwe tuinbouwbedrijven werden
gesticht.
Hoewel de ontwikkeling van deze stichting van bedrijven in het
verleden een niet te verwaarlozen facet is, is het voor dit onder
zoek vooral van belang na te gaan hoe de situatie thans is.
2.2.

1. Aanwezige gronden.

In de Gemeente IJsselmuiden was de tuinbouw aanvankelijk gecon
centreerd in het oude tuinbouwgebied rond en in de kern van het dorp
IJsselmuiden. Zij heeft zich vervolgens uitgebreid tot het Zwijnsleger en daarna de Koekoekspolder. De uitbreiding vond plaats door
het omzetten van landbouwgronden in tuinbouwgronden voor zover deze
daarvoor geschikt en verkrijgbaar waren.
Door uitbreiding van het dorp IJsselmuiden ging en gaat weer
tuinbouwgrond verloren.
De enige mogelijkheid voor uitbreiding van het areaal tuinbouw
gronden vormen de gronden, die geschikt zijn voor tuinbouw maar in
gebruik zijn voor landbouwdoeleinden, voornamelijk weidebouw. Deze
potentiële tuinbouwgronden zijn in het oude gebied van de kern van
IJsselmuiden nagenoeg niet meer aanwezig. In het Zwijnsleger zijn
nog percelen, die geacht kunnen worden tot potentiële tuinbouwgrond
te behoren, hoewel niet van de allerbeste kwaliteit.
Resteert de Koekoekspolder waar reeds meer dan 100 ha als tuin
grond in gebruik is, maar die vrijwel geheel (ca 350 ha) bestaat
uit potentiële tuingrond. Weliswaar stellen de randgebieden, o.m.
tengevolge van de sterkere kwel, hogere eisen aan te nemen cultuur
technische maatregelen, vooral aan de drainage, maar in principe kun
nen zij potentiële tuingronden worden geacht.
Zoals we reeds zagen, is van de ca 350 ha reeds ruim 100 ha in
gebruik als tuingrond. Van de resterende 250 ha grasland wordt ca
I90 ha verpacht door Domeinen, terwijl de overige ca 60 ha in parti
culiere eigendom is. Van deze 60 ha is meer dan de helft potentiële
tuingrond le klasse
Voor het stichten van nieuwe tuinbouwbedrijven is in totaal
ca 3OO ha aanwezig, zijnde de hiervoor genoemde 250 ha grasland en
ca 50 ha tuingrond, die door Domeinen aan 46 tuinders in pacht is
uitgegeven. Uitbreiding der tuinbouw is uiteraard beperkt tot de
maximaal ca 250 ha grasland.
Wat zijn de mogelijkheden om deze potentiële tuingrond te benutten
voor het stichten van nieuwe bedrijven ?

1)

Rapport Stichting voor Bodemkartering 1958.
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2.2. 2.

J,k

-

Grasland in eigendom bij landbouwers.

Gezien de grote behoefte die bij veehouders bestaat aan grasland,
is het niet waarschijnlijk, dat een boer een deel van zijn bedrijf
zal verkopen zolang hij dit bedrijf voert. De mogelijkheid is echter
aanwezig, dat de boer bij beëindiging van het bedrijf, indien geen
opvolger aanwezig is, de grond verkoopt als tuingrond. De opbrengst
van de grond zal dan immers hoger kunnen zijn dan bij verkoop als
grasland. Een belemmering hiervan kan worden gevormd door de waarde
der bedrijfsgebouwen. Zodra echter de grondprijzen vrij zijn, behoeft
dit geen bezwaar meer te zijn.
Een andere mogelijkheid is, dat erfgenamen van een overleden
boer-zonder-opvolger, de grond als tuingrond van de hand zullen
willen doen. In beide gevallen speelt dus de factor "hogere waarde
als tuingrond" de grootste rol. In welke mate verkoop van deze
gronden aan tuinders zal plaatsvinden, is evenwel op geen enkele
wijze te benaderen. De mogelijkheid blijft echter aanwezig.
2.2. 3»

Grond in beheer bij Domeinen.

Voor een eigenaar-verpachter is de exploitatie van grond in de
Koekoekspolder economisch bezien weinig aantrekkelijk. De bijzonder
hoge waterschapslasten die op deze gronden drukken, zijn nauwelijks
te dekken uit de pachtopbrengst. Het merendeel der gronden is thans
per ha belast met f.1^5,— per jaar, terwijl dit tarief in de naaste
toekomst zeker nog zal moeten worden verhoogd. Tenzij speculatieve
overwegingen zouden bestaan ten aanzien van de grondprijs in de toe
komst, is het dus aannemelijk dat de Staat om economische redenen
- voor zover deze een rol spelen - deze gronden zal willen verkopen.
Dat niet alleen het economische facet van belang is, is duidelijk.
Bij de verkoop der gronden wordt dan ook zowel een structuur-, een
economisch-, als een sociaal beleid gevoerd.
Het structuurbeleid is er in de eerste plaats op gericht om van
de polder Koekoek een modern tuinbouwcentrum te maken. Door de grond
te verkopen in kavels tot ca It ha, dwingt Domeinen de tuinder
kopers een intensief tuinbouwbedrijf op te zetten. Een aanwijzing
dat in deze richting iets is bereikt, is het feit, dat in de Koekoek
op 5^ % der bedrijven warenhuizen voorkomen, terwijl dit voor de rest
der gemeente 3^ % bedraagt. In hoeverre dit toe te schrijven is aan
het gevoerde beleid van Domeinen blijft echter een open vraag, aan
gezien meerdere factoren (o.a. de leeftijd der bedrijfshoofden en
de gezinssamenstelling) een belangrijke rol spelen.
Het economisch beleid bestaat grotendeels hierin, dat het voor
tuinbouw geschikte grasland alleen wordt verkocht als tuingrond.
De gevolgen hiervan zijn tweeledig. De grond brengt als tuingrond
de maximale prijs op en krijgt een hogere intrinsieke waarde. De
grotere economische draagkracht van de tuinbouwgrond maakt hierdoor
de financiële situatie van het (door de Staat gesteunde) Ftfaterschap
weer iets gunstiger.
Naast een structuurbeleid ten aanzien van de tuinbouw, voert
Domeinen een sociaal beleid met betrekking tot de pachters van gras
land, de veehouderij. Hoewel Domeinen enerzijds de tuinbouw wel wil
bevorderen, wenst zij anderzijds de belangen van haar grasland
pachters niet te schaden.

- 35 Hoewel Domeinen toestemming heeft verkregen van de Grond- en Pachtkamer tot verpachten voor zeer korte periode (één seizoen) meent
Domeinen toch, dat de pachters in feite een moreel recht hebben op
verlenging van de pacht. Wel komt het voor, dat de pachter een ander
perceel of kavel krijgt toegewezen. Op de onderhoudstoestand van de
percelen heeft dit een bepaald ongunstig effect. Een en ander heeft
tengevolge, dat het grasland in feite eerst dan vrijkomt voor de
tuinbouw, indien de vorige pachter zelf de pacht beëindigt» Dit kan
o.m. gebeuren door zijn overlijden en/of bedrijfsbeëindiging zonder
dat een zoon hem opvolgt. Het gevolg is, dat de potentiële tuingrond
slechts zeer geleidelijk vrijkomt voor de tuinbouw. In dit opzicht
is dan ook geen sprake van een actieve stimulering van tuinbouw in
de Koekoekspolder door Domeinen. Het is een zeer geleidelijke gang
van zaken, die gemakkelijk de indruk wekt van "lijdzaam" te zijn.
Desondanks blijkt in de practijk echter vrijwel iedere, volgens
Domeinen "serieuze" aanvraag voor het kopen van tuingrond te zijn
gerealiseerd.
Het hiervoor aangegeven beleid, de opvatting dat de gronden in de
Koekoekspolder in de eerste plaats beschikbaar dienen te komen voor
tuinders uit IJsselmuiden en het feit dat men speculatie volledig
wil uitsluiten, hebben geleid tot een zeker, overigens ongeschreven
stelsel van voorwaarden en bepalingen, waaraan de adspirant-koper in
het algemeen dient te voldoen. Deze voorwaarden en bepalingen spelen
geen zelfstandige rol, ze zijn niet meer dan een middel om tot het
doel te geraken. Daardoor kunnen ze met een zekere soepelheid worden
gehanteerd.

In het kort kunnen de punten als volgt worden geformuleerd :
1« Verkoop vindt slechts plaats aan de toekomstige gebruiker.
2. De adspirant-koper dient reeds pachter te zijn van tuingrond
_ in de Koekoekspolder.
3« De adspirant-koper moet wonen in de Gemeente IJsselmuiden.
De adspirant-koper dient een serieuze gegadigde te zijn.
5« De adspirant-koper mag geen grondspeculatie voor ogen

hebben.

6* De adspirant-koper moet voldoende vakbekwaam zijn.
7. De oppervlakte tuingrond bedraagt per bedrijf niet meer dan
ca 1-J ha.
8, De grond mag niet binnen 15 jaar worden verkocht aan derden.
Als bewijs voor het voldoen aan de onder k en 5 genoemde voor
waarden wordt de verklaring geaccepteerd, dat men voornemens is
binnen een bepaalde termijn (gewoonlijk 2 jaar) een woning of waren
huis te bouwen op de betreffende kavel. Deze verklaring wordt opge
nomen in het contract en bindend gesteld onder een dwangsom van
f. 1.000,— per jaar dat de koper "in gebreke" blijft.
De onder 8 genoemde bepaling kan nadelig zijn voor de koper,
omdat deze bepaling de verkoopwaarde van het bedrijf drukt en daar
mede o.m, de hypothecaire mogelijkheden beperkt.

- 56 In het voorgaande werd gesteld, dat het verkoopbeleid van Domeinen
o.ra. tengevolge van het sociale beleid een "lijdzaam" karakter draagt.
Hier staat tegenover, dat Domeinen momenteel doende is de pachter van
een weidebedrijf in de Koekoekspolder van 15,5 ha "over te plaatsen"
naar een bedrijf in N.W.-Overijssel, waardoor deze grond zal kunnen
vrijkomen voor nieuw te stichten tuinbouwbedrijven.-*•' Hoewel dit een
alleenstaand geval betreft, is het een aanwijzing, dat de wil tot een
actief en positief verkoopbeleid ten gunste van de tuinbouw aanwezig
is.
Anderzijds is het duidelijk, dat de aan de adspirant-koper te
stellen voorwaarden weliswaar speculatie nagenoeg uitsluiten, maar
een voortvarende ontwikkeling van de tuinbouw in IJsselmuiden even
zeer beperkingen opleggen. Dit geldt met name voor de onder 2 en 3
genoemde bepalingen en voor de te leveren bewijsvoering voor de onder
4 en 5 gestelde voorwaarden. Bovendien zou voorwaarde 1 een belemme
ring kunnen zijn voor eventuele plannen tot stimulering van de ontwik
keling van de tuinbouw in de Koekoekspolder.
Sedert 19^8 is door Domeinen ruim 51 ha tuingrond verkocht voor
het stichten van 32 tuinbouwbedrijven. Voor het jaar 1961 was de
verkoopprijs van de tuingrond in de Koekoekspolder door de Grondkamer
gesteld op f. 2.200,— per ha, een voor de koper zeer aantrekkelijke
prijs. Men dient hierbij echter wel te bedenken, dat deze prijs stijgt
tot f. 5.250,— per ha, indien men de waterschapslasten kapitaliseert
(à kï/h
Op grond van het verkoopbeleid zoals dat thans door Domeinen wordt
gevoerd en rekening houdend met de leeftijden, de bedrijven en de
samenstelling der gezinnen van de graslandpachters, kan een raming
worden gemaakt van de in de naaste toekomst voor de tuinbouw vrij
komende oppervlakte grasland. Een dergelijke, zeer voorzichtige raming
voert tot de verwachting, dat in de periode 1961 - 1966, dus over 5
jaar, ruim 10 ha grasland beschikbaar zal komen door pachtbeëindiging.
Deze oppervlakte, die aan omstreeks 7 tuinders de gelegenheid zal
kunnen bieden een bedrijf te stichten in de Koekoekspolder, zal naar
alle waarschijnlijkheid kunnen worden uitgebreid met de 15»5 ha poten
tiële tuingrond, die hiervoor reeds ter sprake kwam.
Voor de komende 5 jaar zijn dus waarschijnlijk de mogelijkheden
aanwezig voor uitbreiding van de tuinbouw in de Koekoekspolder met
ca 26 ha tuingrond. Dit betekent, dat het aantal tuinbouwbedrijven
aldaar met ongeveer 17 zal kunnen toenemen.
Het is nauwelijks mogelijk een raming op te stellen voor de periode
van 1966 - 1971» door de aard van het door Domeinen gevoerde beleid.
Redelijkerwijze kan echter worden aangenomen, dat dit in die periode
wederom minstens 10 ha zal zijn. In die richting bestaan nl. thans
reeds aanwijzingen voor meer dan de helft van die oppervlakte.

l)

Zie naschrift.
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3» 1.

Mogelijkheden voor bedrijven.

In IV. 2. kon worden vastgesteld, dat niet alle bestaande
bedrijven met tuinbouw als zodanig zullen blijven bestaan. Zo werd
vastgesteld, dat vóór 1976 12 bedrijven zullen komen te vervallen,
doordat ze in het gemeentelijk uitbreidingsplan liggen. Van een twee
tal bedrijven moet worden gezegd, dat ze nadat het huidige bedrijfshoofd de bedrijfsvoering beëindigt, niet langer als bedrijf zullen
blijven bestaan. Eén dezer bedrijfshoofden zal waarschijnlijk vóór
1976 het bedrijf beëindigen.
Van de thans bestaande bedrijven zullen er dus 13 afvallen, zodat
er, normaal gesproken, van de 152 bedrijven in 1961, in 1976 nog 139
over zullen kunnen zijn.
Hiervoor bleek reeds (blz. 36), dat er in de Koekoekspolder moge
lijkheden zullen zijn voor de stichting van nieuwe tuinbouwbedrijven.
Voor de eerste 5 jaar werd dit aantal geschat op 17, terwijl voor de
tweede 5 jaar zeker ruimte voor 7 bedrijven beschikbaar zal kunnen
komen. Op grond van deze ontwikkeling en het (sociale) beleid van
Domeinen is het verantwoord om aan te nemen, dat ook in de periode
I97I - I976 ruimte beschikbaar zal komen voor 7 bedrijven. Bovendien
is het aannemelijk, dat tengevolge van het meer actief beleidsgedeelte, het economisch beleid van Domeinen, ook in de periode 1966 1976 een extra oppervlakte potentiële tuingrond voor de tuinbouw zal
worden vrijgemaakt. Een oppervlakte van wederom 15 ha is hierbij
mogelijk te achten. De aldus beschikbaar komende tuingrond in de
Koekoekspolder zal voldoende kunnen zijn voor de stichting van
tuinbouwbedrijven.
Indien nu voor de thans bestaande bedrijven opvolgers aanwezig
zullen zijn waar dit nodig is, en er voldoende tuinders en/of adspirant-tuinders belangstelling hebben voor het opzetten van een nieuw
bedrijf in de Koekoekspolder, dan zal het aantal tuinbouwbedrijven
in de Gemeente IJsselmuiden in het jaar 1976 tot l8o kunnen zijn
gestegen.
Aangezien de gehele groei zal plaatsvinden in de Koekoekspolder,
zal het aantal bedrijven in deze polder kunnen stijgen van 38 in
I96I tot 79 in 1976.
3» 2» Tuinders en adspirant-tuinders in IJsselmuiden.
Voor zover het de beschikbaarheid van tuingrond betreft, zal
het aantal bedrijven dus kunnen uitgroeien tot l80 in 1976.
Realisering van deze stijging zal echter slechts mogelijk zijn,
indien er zowel voor de vrijkomende bestaande bedrijven als voor de
nieuw te stichten bedrijven voldoende belangstellenden, dus voldoende
adspirant-tuinders aanwezig zijn.
In IV. 1. bleek, dat voor de periode tot 1976 rekening kan worden
gehouden met een aantal van 47 adspirant-tuinders die zelfstandig
zullen worden. Het betreft hier degenen, die in 1961 minstens 15 jaar
waren.
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Confrontatie.

Tot 1976 zal op 52 van de bestaande bedrijven een opvolger nodig
zijn. In deze periode zal bovendien de mogelijkheid aanwezig zijn
voor het stichten van kl bedrijven in de Koekoekspolder. Wanneer de
bestaande mogelijkheden voor tuinbouw zullen worden benut, zullen
tot 1976 93 bedrijven een (nieuw) bedrijfshoofd nodig hebben.
Confrontatie van de mogelijkheden en het aantal in de Gemeente
IJsselmuiden aanwezige adspirant-tuinders levert op, dat tot 1976
in IJsselmuiden een tekort zal ontstaan van k6 bedrijfshoofden.
Wanneer wordt aangenomen, dat onder deze omstandigheden de 12 - Ha
jarige adspirant-tuinders eveneens vóór 1976 zelfstandig worden, op
jongere leeftijd dus, dan bedraagt het te verwachten tekort nog 38.
Dit betekent voor de tuinbouw van IJsselmuiden, dat bij de heer
sende omstandigheden, het huidige verkoopbeleid van Domeinen, en de
thans bij de jeugd bestaande animo voor het tuindersvak, het aantal
bedrijven niet slechts niet toe zal nemen, maar zelfs zal dalen.
Theoretisch zal het aantal tuinbouwbedrijven in IJsselmuiden dan ook
kunnen afnemen tot 1^2 bedrijven in het jaar 1976»
In de practijk zal echter kunnen blijken, dat het aantal bedrijven
minder sterk afneemt of tijdelijk zelfs iets toeneemt. Dit kan bij
voorbeeld het gevolg zijn van overdracht van een gedeelte van het
bedrijf (bv. in de Koekoekspolder) van de nog jonge vader aan de
zoon, op betrekkelijk jeugdige leeftijd. De zoon kan dan eventueel een
bedrijf stichten in de Koekoekspolder, terwijl dé vader zijn bedrijf
voortzet op de nabij de woning gelegen tuingrond» Gezien het grote
aantal tuinders dat tuingrond in de Koekoek in gebruik heeft maar
elders woont, mag deze vorm van uitbreiding van het aantal bedrijven
(door splitsing en stichting) niet uit het oog worden verloren.
Het aantal adspirant-tuinders dat in deze periode (tot 1976) zelf
standig wordt, zal dus groter kunnen worden doordat zij op jeugdiger
leeftijd zelfstandig (kunnen) worden. Dit zal zeker in de hand worden
gewerkt door de relatief grotere mogelijkheden om een eigen bedrijf
te verkrijgen.
Het hiervoor berekende in 1976 te verwachten aantal bedrijven (142)
dient dus als een minimum aantal te worden beschouwd. In hoeverre
vraag en aanbod elkaar zullen beïnvloeden, is niet nauwkeurig vast te
stellen. Wanneer we echter aannemen, dat hierdoor 10 tuinders extra
zelfstandig zullen worden is hiermede zeker de maximale potentie aan
tuinders van de Gemeente IJsselmuiden bereikt. Dit betekent, dat bij
de thans heersende en bekende omstandigheden, het aantal tuinbouw
bedrijven in IJsselmuiden in het gunstigste geval ongeveer gelijk zal
kunnen blijven. Dit houdt tevens in, dat tegen 1976, indien de in het
voorgaande besproken omstandigheden en voorwaarden niet veranderen,
potentiële tuingrond in de Koekoekspolder, voldoende voor het stichten
van ca 28 tuinbouwbedrijven, of in losse pacht vrordt verhuurd als
tuingrond voor veelal extensieve teelten, of grasland blijft.
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1. Mogelijkheden van vestiging.
In hoofdstuk II kwam reeds ter sprake dat de bedrijven door de
tuinders op verschillende manier verkregen kunnen worden :
door overname van de ouders, van vreemden of door stichting van
een nieuw bedrijf. Uiteraard komen ook combinaties hiervan voor.
In hoofdstuk IV zijn de tot 1976 te verwachten vrijkomende be
drijven aangegeven.
Het betreft :
a. 32 bedrijven over te nemen van de vader ;
b. 20 bedrijven over te nemen van vreemden ;
c. A-l bedrijven die gesticht kunnen worden in de Koekoekspolder.
Gezien het betrekkelijk kleine aantal thans bekende en te verwachten
adspirant-tuinders in IJsselmuiden, zou men kunnen veronderstellen
dat de adspirant-tuinders een redelijk vrije keuze hebben in te aan
vaarden of te stichten bedrijven. Dit gaat grotendeels op voor de
categorie (b) hoewel door het beperkte aantal de keus nooit erg groot
zal zijn. Voor de categorie (c) kan van keuze nauwelijks worden ge
sproken aangezien men daarvoor nagenoeg geheel is aangewezen op de
Domeingronden in de Koekoekspolder. De voorwaarden waaraan voldaan
moet worden voor vestiging op deze gronden (zie IV 2.2), beperken
de keuzemogelijkheden nog verder,
2. Financiering.
Het is geheel afhankelijk van de aard van het bedrijf en de wijze
waarop dit wordt verkregen, welke vorm van financiering zal worden
gekozen. In de meeste gevallen zal immers bij overname van de vader
contant geld een kleinere rol spelen dan bij overname van vreemden.
Hierbij zij nog aangetekend dat overnemen van gebruik van pacht
grond uiteraard minder consequenties heeft voor de kapitaalbehoefte
dan de koop ervan.
Het is vanzelfsprekend dat een opengrondsbedrijf een geringere
investering vraagt dan een glasbedrijf. Het al of niet aanwezig zijn
van een oud (of nieuw) woonhuis is eveneens een factor van belang.
Steeds zal er dus kapitaal, in enigerlei vorm, voorhanden moeten zijn
om zelfstandig een bedrijf te kunnen gaan voeren. Dit komt nog extra
duidelijk tot uiting ingeval van vestiging in de Koekoekspolder op
(voormalige) Domeingronden. Men is dan immers verplicht op korte
termijn (2 jaar) behoorlijk te investeren, hetzij in kassenbouw, het
zij in een woning.
De bedragen die omgaan bij vestiging variëren uiteraard naar de
aard van het bedrijf. Ze lopen op het ogenblik uiteen van ca.
f. 35*000,— voor een opengrondsbedrijf met nieuwe woning tot rond
f. 55.000,— voor een volledig geoutilleerd tuinbouwbedrijf met
1000 m2 staand glas.

- ko 2.1. Financiering tot nu toe.
In het verleden is de gang van zaken veelal zo geweest, dat men
begon met het pachten van tuingrond, huur van een woning en geleide
lijk trachtte het bedrijf op te bouwen en uit te breiden naargelang
de financiële middelen dit toestonden. Voor de woning was men nog
bereid om daarop een hypotheek te geven maar het bedrijf werd als
regel met eigen geld gefinancierd.
Het werken met vreemd geld uit leningen en dergelijke werd en
wordt vaak ook nu nog als een schuld gevoeld, een schuld waar men zo
vlug mogelijk en ten koste van alles vanaf moet zien te komen. Dit
is begrijpelijk wanneer we de crisisjaren voor ogen houden. Geleend
geld dient in steeds doorlopende termijnen afgelost en betaald te
worden. Eigen geld dient evenzeer rendabel te zijn maar men hoeft
in slechte jaren niet bevreesd te zijn voor de betaaldag. Bedrijfs
economisch of "financieel-economisch" maakt het niet het minste
verschil of met eigen dan wel met vreemd geld wordt gewerkt. In de
prive-sfeer van het gezinsinkomen is dit natuurlijk wel het geval.
In deel B van het rapport wordt in details ingegaan op de ver
schillende mogelijkheden die er tegenwoordig zijn om voor de finan
ciering van een bedrijf of van bedrijfsonderdelen gebruik te maken
van vreemd geld. Ook de werking van het Borgs tellings fonds en het
Waarborginstituut voor de Tuinbouw passeert daarbij de revue.

2.2. Tuinders, Borgstellingsfonds en Waarborginstituut.
In dit verband zij opgemerkt dat de houding van de tuinders in
IJsselmuiden ten aanzien van deze instellingen getuigt van een zeker
dualisme. Enerzijds wil men gaarne gebruik maken van deze instellingen
maar men heeft er anderzijds bezwaar tegen om de vertegenwoordiger
ervan in staat te stellen, zich een oordeel te vormen omtrent een
eventueel door deze instellingen te dragen risico. De voornaamste
oorzaak hiervan is wel dat men de bedrijfsresultaten volledig open
moet leggen voor collega-tuinders (commissieleden).
Het is opvallend dat de tuinders de vragen bij de enquête in het
algemeen zeer waarheidsgetrouw hebben beantwoord maar het al of niet
gebruik gemaakt hebben van Borgstellings fonds en/of Waarborginstituut
in vrij veel gevallen maar in het midden lieten. Van de tuinders
gaven er nl. slechts 15 op van deze instellingen gebruik te hebben
gemaakt, terwijl dit er naar ons van bevoegde zijde werd verzekerd,
meer dan 25 zijn geweest.
Het is niet uitgesloten dat deze houding ten aanzien van de
financiering van het bedrijf, dus het zeer moeizame overwinnen van
de weerstand tegen vreemd geld en de daarna nog bestaande neiging
tot ontkenning ervan, vele tuinders ervan heeft weerhouden de ont
wikkeling van de tuinbouw van opengrond naar glasteelten te volgen.
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, zijn er tekenen die
erop wijzen dat een verandering daarvan gaande is.

- kl 2.3» Credietwaardigheid.
Wanneer het om bedragen gaat van 25 - 50.000 gulden dan is het
vrij zeker dat een jonge tuinder dit geldt niet uit eigen zak op
tafel kan leggen. In het gunstigste geval kan zijn vader hem het
geld ervoor verstrekken. Normaal gesproken zal het echter zo zijn
dat deze hoogstens een deel van het benodigde bedrag aan zijn eigen
bedrijf zal kunnen onttrekken, zodat ook dan een aanvulling zal
moeten worden gezocht voor het benodigde kapitaal. In dat geval gaat
de credietwaardigheid, de crediet "kracht" een grote rol spelen.
Dan zal blijken dat vooral de jongeren die geen eigen geld op de
bank hebben staan in een zwakke positie verkeren, ook al zegt de
vader toe hem te zullen helpen. Het zijn vooral degenen die in de
periode voordat zij zelfstandig werden enig kapitaal, groot of klein,
wisten te vormen uit hun verdiensten, die sterk staan bij de aan
vraag voor een lening. Zij hebben immers getoond besef te hebben voor
de noodzaak van de beschikbaarheid van eigen kapitaal op het moment
dat zij zelf een bedrijf zouden gaan exploiteren. In dit verband zij
er danook op gewezen dat het uitbetalen van loon aan meewerkende
zoons geen zaak is van gebrek aan vertrouwen tussen vader en zoon,
maar eerder van een nuchter vooruitzien. Dat hieraan in IJsselmuiden
nog wel het een en ander ontbreekt kan zonder meer worden gesteld.
Bij de enquête is gebleken, dat van de tuinderszoons-adspiranttuinders boven de 20 jaar ongeveer 1/5 meent het toekomstige bedrijf
voor minstens 1/k met eigen geld te kunnen financieren. De helft
heeft er echter niet het minste idee van hoe de financiële kant van
het zelfstandig worden zal kunnen of moeten worden geregeld. Onder
hen is een groot deel dergenen die "toch op vaders bedrijf komen".
Voorlichting op dit terrein zal in een, overigens niet altijd
gevoelde, behoefte voorzien.

3. Andere factoren.
Er zijn uiteraard vele factoren die een rol spelen bij het be
sluit zich op een bepaald bedrijf of plaats te vestigen als tuinder.
In deze paragraaf zullen wij ons echter bepalen tot factoren die
van belang zijn bij de stichting van een bedrijf in de Koekoekspolder.
Het is een onderwerp dat in dit rapport zeker aandacht verdient.
Stichting van nieuwe bedrijven is immers beperkt tot een zeer
bepaald gebied en slechts mogelijk onder stringente voorwaarden.
Deze voorwaarden, de gevolgen ervan en de omvang van het beschik
bare areaal zijn reeds ter sprake gekomen. Wij willen ons daarom
hier beperken tot die factoren die vestiging in de Koekoekspolder
al dan niet aantrekkelijk maken.
a. voordelen.
1. Het is mogelijk, zij het onder vergaande voorwaarden hier
tuingrond te kopen, tegen redelijke prijzen (zie blz. 35 e.v.)
2. De grond kan geschikt tot zeer geschikt worden geacht voor
tuinbouw.
3. De opzet is, van het geheel een gesloten complex tuinbouw
te maken waarvan o.m. op de waterbeheersing een gunstige
invloed is te verwachten.

-

k2

-

b. nadelen,
1. Hoge waterschapslasten doordat de Koekoek een polder is met
sterke kwel»
2. De voor tuinbouw ter beschikking komende grond is door vorige
gebruikers (veehouders) veelal uitgeboerd tengevolge van het
door Domeinen gevoerde pachtbeleid,
3. De verbinding van de Koekoekspolder met de Veiling is ongunstig
(tijdrovend transport).
De vorm van een deel der percelen (langgerekt) levert in de
herfst en in regenrijke perioden moeilijkheden op bij het in
tern transport.
5. Veel onkruid, mede veroorzaakt door de huidige vermenging van
grasland met intensieve en extensieve tuinbouw,
6. De opdrachtige grond is in het voorjaar laat voor diep-wortelende gewassen (vroeg voor oppervlakkig wortelende gewas
sen ).
7. Als grootste bezwaar moet worden genoemd dat de Koekoeks
polder bijzonder slecht is ontsloten. De toestand der wegen
is ontstellend slecht, ze zijn niet toegankelijk voor zwaar
verkeer. Hierdoor kan bijvoorbeeld de brandstof voor verwar
ming van kassen slechts in kleine (dus dure) hoeveelheden
worden aangevoerd. Materiële schade en slijtage aan transport
middelen zijn groot. De kwaliteit der tuinbouwproducten wordt
zowel bedreigd door het stuiven der wegen als door het
hobbelend en schokkend transport. Ontbreken van verlichting
maakt het toch al moeilijk begaanbare wegennet in het donker
gevaarlijk, waardoor de dreiging van een sociaal isolement
van de bewoners van de polder wordt versterkt.
Hoewel de hiervoor genoemde voor- en nadelen op zichzelf genomen
juist zijn, dienen hierbij enkele aantekeningen te worden gemaakt.
ad a 3. Bij het huidige tempo van ontwikkeling kan het nog lang
duren voor het geheel een gesloten tuinbouw-complex is,
ab b 2. Voor een redelijk intensieve tuinbouw kan een bedrag van
f. 1^5,— per ha geen wezenlijk bezwaar zijn.
ad b 3. Plannen voor verbetering (ontsluiting via Oosterholt)
zijn in voorbereiding.
ad b 7. De gemeente zal de onderhoudsplicht van het Waterschap
overnemen. De wegen worden verbreed en verhard. De
financiële kant ervan zal voor de ingelanden vermoede
lijk resulteren in een baatbelasting.
Het zijn vooral de persoonlijke omstandigheden waaronder de
adspirant-tuinder overweegt zich in de Koekoekspolder te gaan vesti
gen die in hoge mate beslissend zullen zijn. Hierbij is o.a. het
huisvestingsprobleem (trouwplannen) een factor van betekenis
gebleken.
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VI. ONTWIKKELINGSLIJNEN IN DE TUINBOUW VAN IJSSELMUIDEN.
In de voorgaande hoofdstukken werd vooral de kwantitatieve ont
wikkeling van mensen in en bedrijven met tuinbouw in beschouwing
genomen. De in dit hoofdstuk te behandelen aspecten zijn veelal
los van elkaar staande invloeden, die kenmerkend en grotendeels
bepalend zijn voor de kwalitatieve ontwikkeling van de tuinbouw in
IJsselmuiden.
1. Tuinders en tuinderszoons.
1.1. Bedrijfshoofden.
Er is sedert 1953 een duidelijke verandering opgetreden in de
samenstelling van de groep bedrijfshoofden. Het betreft met name
de leeftijdsopbouw. In tabel A. 27 is deze zowel voor 1 9 5 3 a l s
voor I96I weergegeven.
Tabel A. 27. De ontwikkeling der leeftijdsopbouw van de tuinders
(in procenten).
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Bronnen : 1) C.B.S. - 1953
2) L.E.I. - enquête 1961
Wat hierbij vooral opvalt zijn de veranderingen in de leeftijds
klassen boven 65 en beneden 35 jaar. De verjonging die hier heeft
plaats gevonden doordat een aantal jongeren de plaats van ouderen
heeft ingenomen, is echter ten dele teniet gedaan doordat de leef
tijdsklasse 55 - 64-jarigen in omvang toenam. Dit hangt weer samen
met de doorschuiving van de in 1953 naar verhouding grote groep
^5 - 5^-jarigen. Indien deze laatste groep zich, naar de algemene
tendens bij de zelfstandigen in de middenstand, de land- en de tuin
bouw, op jongere leeftijd zal terugtrekken uit de beroepsbevolking,
dan zal de verjonging zich ook in de komende periode verder voort
zetten.
1)

"IJsselmuiden", een economisch-sociografische sohets.
L.E.I. en E.T.I.O. ; Zwolle 1956«

- kk Het effect van de verjonging der groep bedrijfshoofden op de
tuinbouw zelf, is vooral terug te vinden in de technisch en eco
nomisch beter aan de tijd aangepaste benadering van de bedrijfsopzet en de bedrijfsvoering door de jonge tuinders. Het betere
onderwijs dat de meeste jonge bedrijfshoofden hebben genoten
(tabel A. 13) is hier zeker mede aan debet.
Ook bij een normale ontwikkeling, dus zonder verandering van de
leeftijdsopbouw, treden regelmatig jonge bedrijfshoofden toe, die
daarmee het algemene peil van de bedrijfsvoering omhoog brengen.
In IJsselmuiden is echter sprake van een versterkte impuls door de
grotere invloed van de in betekenis toegenomen en toenemende groep
jonge tuinders.
1.2. Tuinaerszoons.
De beroepskeuze van de zoons is in het laatste decennium aan
grote veranderingen onderhevig geweest. Dit kwam ten dele reeds
ter sprake in
In grafiek 3 is het afvloeiïngspatroon, dat dus een beeld geeft
van de oorspronkelijke en de definitieve beroepskeuze, grafisch
weergegeven, in procenten per leeftijdsklasse.

Grafiek 3« Afvloeiingspercentages per leeftijdsklasse.
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- 45 De meest kenmerkende lijn voor het veranderen van de beroeps
keuze van de tuinderszoons in IJsselmuiden is die der primaire
afvloeiing. We zien daarbij dat de keuze van de oudere zoons vroeger
voor slechts 10 % direct op een beroep buiten de tuinbouw viel.
Rond de vijftiger jaren wijzigde deze keuze van het eerste beroep
zich zo drastisch, dat van de thans 20 - 2^-jarigen reeds 36 % en
van de 15 - 19-jarigen meer dan de helft (53 %) na de lagere school
direct een beroep buiten de tuinbouw koos. Vanzelfsprekend boet
daardoor de secundaire afvloeiing sterk aan betekenis in voor de
jongere leeftijdsgroepen. Terwijl van de 30 - 3^-jarigen nog ruim
60 % secundair afvloeide, beliep dit voor de 20 - Zb-jarigen nog
slechts 1^ %, terwijl dit naar alle waarschijnlijkheid hoogstens
nog tot ca 30 % zal kunnen stijgen. Voor de 15 - 19-jarigen zal dit
waarschijnlijk niet boven de 10 % uitkomen.
Het is opmerkelijk, dat wanneer we nagaan welk deel der tuinderszoons uit de verschillende leeftijdsgroepen uiteindelijk in de tuin
bouw zal werken, dit voor allen, met betrekkelijk kleine afwijkingen,
schommelt rond een derde deel. De stijging van de primaire afvloeiing
wordt dus geëlimineerd door de daling in de secundaire afvloeiing.
Dit betekent dus, dat de definitieve beroepskeuze niet of nauwelijks
verandert. Dit betekent eveneens dat, dooreengenomen, de tuinderszoons die nu in de tuinbouw werken en gaan werken, inderdaad in de
tuinbouw willen. Hierdoor zal o.m. de aan het vakonderwijs en verdere
opleiding bestede energie in veel grotere mate dan voorheen (zie
tabel A. 19) direct aan de tuinbouw ten goede zal komen. Het is ook
in andere opzichten duidelijk, dat de tuinbouw vooral gebaat is door
diegenen die er metterdaad voor voelen en bewust de tuinbouw kiezen
als hun werkkring. In dit opzicht kan men in IJsselmuiden dan ook
zeker spreken van een positieve selectie ten aanzien van de tuinbouw.
Een ander aspect van de gewijzigde beroepskeuze betreft de arbeidsbezetting op de tuinbouwbedrijven. Doordat voorheen verreweg de meeste
tuinderszoons na de school in de tuinbouw gingen werken, hetzij thuis,
hetzij elders, was de arbeidsbezetting op vele bedrijven aan de ruime
kant. Dit bleek ook in 1956, tijdens het door het L.E.I. en het
E.T.I.O. ingestelde onderzoek nog het geval te zijn.^Het aantal in
de tuinbouw werkende zoons is sedertdien dermate gedaald, dat daarvan
thans nauwelijks meer sprake kan zijn.
De verbeterde beroepskeuze heeft dus eveneens een sanerend effect
gehad op de arbeidsbezetting, waardoor ruimere mogelijkheden ontston
den om een hoger arbeidseffect, een hogere arbeidsproductiviteit te
bereiken.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de ommezwaai bij de keuze van
het eerste beroep tengevolge heeft:
dat er een gunstige selectie optreedt van diegenen die in de
tuinbouw gaan werken en
dat de vermindering van het aantal (tijdelijk) in de tuinbouw
werkende tuinderszoons in de individuele sfeer tijdelijke
daling van de arbeidsproductiviteit voorkomt en daarmee in
het algemeen het bereiken van een hogere arbeidsproductiviteit
bevordert.
l)

Zie noot op blz. 43.
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2. De bedrijven.
2.1. Bedrijfsvormen.
Kenmerkend voor de ontwikkeling van het tuinbouwgebied IJsselmuiden zijn de veranderingen die zijn opgetreden in de bedrijfsvorm.
In dit gebied is de grondvorm van het tuinbouwbedrijf gemengd, tuin
bouw en veeteelt. Hoe verder de ontwikkeling voortschrijdt, des te
verder vindt ontmenging van het grondgebruik plaats tot tenslotte de
tuinbouw alleen wordt uitgeoefend op bedrijven met uitsluitend tuin
grond.
Op welk punt van deze ontwiki-celingslijn verkeert IJsselmuiden
thans? Tabel A. 28 geeft hierop het antwoord, terwijl daaruit tevens
een indruk van het tempo van deze ontwikkeling wordt verkregen.
Tabel A. 28. Ontwikkeling der bedrijfsvormen in IJsselmuiden
(in procenten).
19531}

196l2^

Zuivere tuinbouwbedrijven

52

66

Tuinbouw bedr. met enig grasland

21

9

Gemengde tuinbouw en veehouderij bedr.

16

10

Veehouderij bedr. met enige tuinbouw

11

15

100

100

T o t a a l :
Bronnen : 1) Rapport zie noot blz. ^3«
2) L.E.I. - enq. 1961»

De ontmengingis dus reeds ver gevorderd en vindt plaats in een
flink tempo, gezien de verschillen tussen 1953 en 196l. Vanuit dit
gezichtspunt is de tuinbouw in IJsselmuiden in volle ontwikkeling.
2.2. Bedrijfstypen.
De ontwikkeling vindt niet alleen plaats naar de globale aard van
het grondgebruik - tuingrond of grasland - maar zeker niet minder
naar de wijze waarop tuingrond wordt benut. Deze bepaalt dan ook het
bedrijfstype. IJsselmuiden kent vrijwel alle bedrijfstypen, voorzover
het de groententeelt betreft, van extensief opengronds - tot stookbedrijf.
In grafiek k is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de
verschillende bedrijfstypen. Hierbij zijn de bedrijven gegroepeerd
naar de periode waarin het bedrijfshoofd zich cp het bedrijf vestig
de. In iedere kolom is de procentuele verdeling over de verschillen
de bedrijfstypen in de bepaalde groep weergegeven, links ten tijde
van de vestiging op het bedrijf, rechts zoals deze bedrijven thans
zijn.
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Uit deze grafiek blijkt onder meer, dat alle groepen van bedrijven,
ongeacht hun vestigingsperiode er thans een intensievere bedrijfsvoe
ring op na houden. In alle groepen is namelijk het percentage bedrij
ven zonder glas sterk gedaald. Het percentage bedrijven niet hoogstens
plat glas, is weliswaar nog aanzienlijk, maar aanmerkelijk afgenomen
doordat thans op 35 % der bedrijven staand glas, al dan niet verwarmd,
aanwezig is.
Alle groepen bedrijven, de één iets sterker dan de ander, nemen dus
deel aan deze ontwikkeling naar een hoogwaardiger tuinbouw. Zo waren
er in 1953 nog slechts 15 bedrijven met een warenhuis, in 1961 waren
er dit 53» waarvan 10 met een volledige stookinstallatie. In een deel
der warenhuizen wordt thans bijverwarmd met heteluchtkachels. Deze
vorm kan worden beschouwd als een waardevolle aanloop voor de overgang
op een gehele verwarmingsinstallatie.
Dat de ontwikkeling naar het type glastuinbouw thans in volle gang
is, blijkt mede uit het feit dat van de 31 in de laatste 5 jaar ver
leende vergunningen voor de bouw van een warenhuis er liefst 12 in
1961 werden uitgegeven.
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Samenvattend kan worden gesteld, dat in IJsselmuiden het bedrijfstype met staand glas zeer sterk in opkomst is, thans reeds
meer dan 1/3 deel der bedrijven uitmaakt en, bij voortduren van
de huidige on tv;ikke ling, binnen afzienbare tijd het overheersende
bedrijfstype zal zijn.
2.3. Bedrijfsvoering.
Op de bedrijven, die overgingen tot een ander bedrijfstype,
veranderde de bedrijfsvoering. Dit was evenzeer het geval op vele
bedrijven die weliswaar niet van type veranderden,maar het teelt
plan intensiveerden.
Zo werd op vele bedrijven door uitbreiding van het aantal op
eenvolgende teelten en wijziging der samenstelling ervan een
betere arbeidsverdeling mogelijk. Deze resulteerde zowrel in een
gelijkmatiger arbeidsfilm als in een vergroting van het deel van
het jaar waarin op het bedrijf dagelijks voldoende werk aanwezig
is voor de beschikbare arbeidskracht.
Deze wijzigingen in het teeltplan waren evenals de overgang naar
andere bedrijfstypen slechts mogelijk door het doen van investe
ringen. In het ene geval wellicht voor een beregeningsinstallatie
in het andere bijvoorbeeld voor een warenhuis. Ze verschillen
echter gewoonlijk in karakter. Door de omvang van de investeringen
is het namelijk bij verandering van bedrijfstype slechts zelden
mogelijk deze geheel tot stand te brengen met eigen middelen, in
tegenstelling tot bedrijfsverbeteringen binnen een bedrijfstype
waar dit vaker mogelijk is. Bij de ontwikkeling zoals die in
IJsselmuiden heeft plaats gevonden is dan ook in toenemende mate
gebruik gemaakt van vreemd kapitaal. Hoewel de tuinders ook in het
verleden vreemd geld aantrokken, was dit vrijwel steeds voor een
woning en slechts zelden voor het bedrijf.
In de laatste 10 à 15 jaar is men er toe overgegaan ook voor de
bedrijfsvoering gebruik te maken van vreemd kapitaal. Het belang
van deze omschakeling van alléén eigen geld op het mede gebruik
maken van vreemd geld, is evident voor de verdere ontwikkeling van
de tuinbouw in IJsselmuiden. De ontwikkelingslijn wijst immers
duidelijk op voortzetting der uitbreiding van de glastuinbouw.
Gelet op de veranderingen die ten aanzien van het kapitaalgebruik in de afgelopen periode hebben plaats gevonden, lijkt het
waarschijnlijk dat de bedrijfsvoering aan de haar op dit punt te
stellen eisen zal kunnen voldoen.

3. Productie en Afzet.
3.1. Productie.
In VI.2 werd onder meer gesteld, dat door wijziging der bedrijfs
voering een gelijkmatiger arbeidsverdeling kon worden bereikt, over
een groter deel van het jaar. Een dergelijke wijziging zal ook in de
spreiding van het aanbod van tuinbouwproducten tot uiting komen.
Daarom zijn in grafiek 5 de maandaanvoercijfers opgenomen van de af
deling IJsselmuiden van de Coöperatieve Groenten- en Fruitveiling
"Kampen en Omstreken" te IJsselmuiden, voor de jaren 1953, 195? en
1961.
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Grafiek 5» De maandelijkse aanvoerwaarde in procenten van de
jaar-aanvoer.
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De grafiek toont aan, dat de aanvoer in de verschillende maan
den van het jaar tegenwoordig aanmerkelijk minder uiteen loopt, de
toppen zijn afgevlakt. Uit de algehele verschuiving naar links van
de "aanvoerlijn" blijkt duidelijk het effect van de uitbreiding
der glastuinbouw, die immers resulteert in een vroegere aanvoer
der producten in het seizoen. Daarnaast blijft de invloed van de
opengrond's tuinbouw in IJsselmuiden nog vrij groot.
Dit blijkt ook uit het producten-assortiment waarin overigens
de laatste jaren wel veranderingen en verschuivingen hebben plaats
gehad, zoals is te zien in tabel A. 29»
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Gewassen in volgorde der productiewaarde»

in I960
1,
2.
3»
*f.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

p e en
kool
witlof
spinazie
sla
bonen
andijvie
prei
tomaten
komkommers

in 1953
(2)
(3)
(8)
(*0
(5)
(1)
(6)
(7)
•••
•••

BRON : Jaarverslag I960 s Veiling "Kampen en Omstreken".

De grovere groenten namen ook in i960 nog een belangrijke
plaats in» Anderzijds is de opmars der fijnere groenten als witlof,
sla, tomaten en komkommers toch wel kenmerkend. Hierbij dient nog
te worden vermeld, dat de categorie "peen" voor het grootste gedeelte
uit waspeen bestaat.
De ontwikkeling van de tuinbouw in IJsselmuiden vond niet alleen
plaats door verschuivingen in de bestaande verhoudingen, maar ook
in absolute zin. Zo resulteerde deze in een stijging van de produc
tiewaarde van f. 1.17^.000 in 1953 tot f. 2.219.000 in 1961. Wanneer
men daarbij in aanmerking neemt, dat het aantal tuindersaanvoerders
van de afdeling IJsselmuiden in dezelfde periode daalde van 190 tot
173» dan blijkt hieruit dat de gemiddelde omzet per tuinder aanmerke
lijk is gestegen. In cijfers : van f. 6,000,— in 1953 tot f, 12.800,in i96i, dus ruim het dubbele.
Het spreekt vanzelf, dat er een zekere spreiding zal zijn rond
dit gemiddelde.
In grafiek 6 is deze spreiding in beeld gebracht voor de jaren 1953
en 19él.

Grafiek 6.
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Grafiek 6. De tuinders naar de waarde van hun aanvoer.
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Bij deze grafiek merken we op, dat de (vrij constante)
categorie der zeer kleine aanvoerders (0 - 2.000 gld.) eigenlijk
buiten beschouwing kan blijven. Het betreft immers hoofdzakelijk
rustende tuinders en hen die tuinbouw slechts als nevenberoep of
voor bijverdienste bedrijven.
Op duidelijke wijze demonstreert de grafiek het effect van de
structuurverandering van de tuinbouw in IJsselmuiden. Het percen
tage der tuinders met een kleine productie (2.000 - 6.000 gld.)
is tot minder dan de helft ervan gedaald en thans een kwart van
het totaal. Meer dan de helft der tuinders brengt nu voor meer
dan ƒ 10.000,— aan producten naar de veiling.

- 52 3.2. Afzet.
Alle producten van de tuinders in het gebied IJsselmuiden
worden afgezet via de Coöp. Groenten- en Fruitveiling "Kampen en
Omstreken" te IJsselmuiden. Tot 1958 was de gehele aanvoer op
de Veiling uit IJsselmuiden afkomstig, op een klein gedeelte uit
Dedemsvaart na. Toen in 1959 de fruitaanplant en de tuinderijen
in de N.O.P. in productie kwamen, werd hiervan een belangrijk
gedeelte afgezet via de Veiling in IJsselmuiden. Dit betekende
uiteraard een belangrijke versterking van de positie van de
Veiling, waarvan de omzet van 1958 op 1959 roet bijna 80 % steeg.
In i960 maakte de aanvoer van de afdeling N.O.P. reeds bijna ^8 %
uit van de totale omzet. De afdeling IJsselmuiden bleef hier nog
juist boven met ruim ^9 %•
De uitbreiding van het productiegebied en het ledental (uit
de N.O.P.) betekende voor de Veiling niet alleen een grotere
maar ook een regelmatiger over het jaar verdeelde aanvoer, zoals
blijkt uit de in grafiek 5 opgenomen lijn voor I960. Dit is voor
al voor de exploitatie van de Veiling een bijzonder gunstig aspect»
Mede door de uitbreiding van het tuinbouwareaal dat op de
Veiling in IJsselmuiden is georiënteerd, steeg deze op de ranglijst
der Veilingen in Overijssel en staat nu met een aanvoer van
ƒ ^.577.000 (i960) op de eerste plaats, boven de Veiling in
Zwollerkerspel die in i960 een omzet van ƒ 3.233.000 bereikte.
Door de stijging van de aanvoer kon deze niet meer volledig
op de binnenlandse markt worden geplaatst. Het gevolg was dan ook
dat "een deel wel voor export moest worden afgezet", zoals de
Veilingdirectie het stelde in haar verslag over i960. De afzet
voor export was namelijk voor de aanvoerders veelal minder aan
trekkelijk dan de afzet op de binnenlandse markt, onder meer door
dat dezelfde kwaliteiten op de export-markt minder opbrachten.
De export heeft nog geen grote vormen aangenomen, maar is zich
duidelijk aan het ontwikkelen. Zo steeg het aantal exportmachti
gingen van 12 in 1958 met een sprong op 10^ in 1959 en verder tot
I25 in het jaar i960.
De uitvoer was gericht op West-Duitsland, België, Frankrijk,
Engeland en Zweden en bestond vooral uit appelen, maar ook peen,
prei, tomaten en een tiental andere producten. Van de aangevoerde
tomaten werd meer dan de helft (53 %) geëxporteerd.
De overschakeling van consumptieveiling op consumptie- en
exportveiling heeft natuurlijk problemen met zich gebracht, maar
aan de oplossing ervan wordt hard gewerkt. Men vordert gestaag en
optimistische verwachtingen lijken gerechtvaardigd.
Bij deze beschouwingen over het afzetapparaat in IJsselmuiden
hebben wij ons bewust beperkt tot enkele aspecten die aansluiten
bij de strekking van het gehele onderzoek. Het zijn vooral die
punten die een indruk kunnen geven van de waarde van de Veiling
voor de ontwikkeling van het tuinbouwgebied IJsselmuiden.
Mede op basis van de hier belichte facetten kan worden ge
steld dat de constitutie van de Veiling een verdere ontwikkeling
van de Tuinbouw in IJsselmuiden niet in de weg staat maar deze eer
der zal kunnen stimuleren.

- 53 k. Tendenties.
In het kort samengevat, komen de ontwikkelingslijnen uit het
voorgaande op het volgende neer:
Bij de bedri.jfshoofden

voert de ontwikkeling tot een voort
gezette verjonging van de groep ;

Bij de tuinderszoons

leidt de verbeterde beroepskeuze tot
een geringere secundaire afvloeiing
en het verdwijnen van de te grote
ruimte in het arbeidsaanbod ;

De bedri.jfsvorm

is zich duidelijk aan het ontmengen,
de tuinbouw wordt steeds meer als
enig beroep en bedrijf uitgeoefend ;

Het bedrijfstype

ontwikkelt zich in hoog tempo van het
oude opengrondsbedrijf naar het glasbedrijf ;

De bedrijfsvoering

wordt meer aangepast aan de eisen des
tijds, speciaal waar het de kapitaals
voorziening betreft ;

De productiewaarde

is en wordt sterk opgevoerd, terwijl
de aanvoer regelmatiger over het ge
hele jaar plaats vindt ;

De afzetorganisatie

is van consumptie-veiling groeiende
naar een consumptie- en exportveiling«

Wanneer we de tuinbouw in IJsselmuiden van thans vergelijken
met die in het Westland, dan bestaat er een grote achterstand.
Deze was in 1953 echter nog aanmerkelijk groter. Het ontwikkelings
proces heeft dus geleid tot een voortvarende inhaal der achterstand.
Deze ging gepaard met een zekere sanering op verschillende gebieden.
De thans bestaande tendenties, die voortkomen uit de ontwikkeling
in het jongste verleden, wijzen op een verder inlopen van de achter
stand in de komende periode. Het tempo ervan zal voor een belangrijk
deel afhangen van de wijze waarop de ontwikkeling zal worden (beigeleid.

- 5^ VII. MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING.

1. De te verwachten en de wenselijke ontwikkeling»
Wanneer we de te verwachten ontwikkeling van het aantal bedrijven
en tuinders en de vorm, waarin de tuinbouw in IJsselmuiden wordt be
dreven naast elkaar stellen, dan blijkt hieruit dat de toekomst van
de tuinbouw in IJsselmuiden geenszins is gewaarborgd. We zien welis
waar een beduidende vooruitgang in de wijze waarop tuinbouw wordt
bedreven en in de productiewaarde, maar het aantal bedrijven met
tuinbouw neemt af.
Inkrimping van het aantal bedrijven is voor een naar verhouding zo
geïsoleerd gelegen tuinbouwgebied als IJsselmuiden in hoge mate onge
wenst, Dat van de nadelen hiervan in het jongste verleden weinig is
gebleken, is vooral te danken geweest aan de opkomst van de tuinbouw
in de Noordoostpolder. In den lande is het echter de laatste 10 à 15
jaar duidelijk geworden, dat een tuinbouwgebied pas tot welvaart kan
komen als het groot genoeg is. Hierbij dient dan nog te worden opge
merkt, dat de norm, die bepaalt wat al of niet groot genoeg is, welis
waar slechts vaag is, maar met de tijd steeds hoger wordt.
Stilstand der daling en meer nog uitbreiding van het aantal tuinders
is dan ook in hoge mate gewenst.
Ter ondersteuning van voorgaande stelling geven wij hierbij het
effect van een stijgend aantal tuinders op enkele factoren.
a. Doordat een groter assortiment tuinbouwproducten, over het
gehele jaar in grotere partijen wordt aangevoerd, wordt de
Veiling aantrekkelijker voor exporteurs. Dit werkt een voor de
kweker gunstige prijsvorming in de hand.
b. Het dienstenverlenende en het verzorgende apparaat kan beter en
doeltreffender worden geoutilleerd. Loonwerk kan op grotere
schaal in grotere variatie worden aangeboden. De handel zal een
grotere voorraad en sortering goederen als zaden, kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en dergelijke aan kunnen houden.
c. Het kader en functieprobleem is gemakkelijker op te lossen,
doordat er meer voor kaderfuncties geschikte tuinders zijn.
d. Het aantal "pioniers", tuinders die iets nieuw of iets anders
proberen is groter, waardoor de technische vooruitgang wordt
gestimuleerd. Er is meer kans op een snelle toepassing van ter
plaatse gecontroleerde en eventueel aan de locale omstandigheder.
aangepaste vernieuwingen.
Dit overzicht is geenszins compleet, het dient slechts om mede aan
nemelijk te maken, dat een stijging van het aantal tuinders in IJssel
muiden gewenst is.
2» Herkomst van tuinders voor uitbreiding.
Stijging van het aantal tuinders kan op twee, eventueel gecombineer
de manieren plaatsvinden, namelijk door een grotere belangstelling bij
de tuinderszoons in IJsselmuiden en/of doordat tuinders van buiten
IJsselmuiden zich daar vestigen«
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Uit IJsselmuiden.

Om meer adspirant-tuinders uit de groep van tuinderszoons in
IJsselrauiden te kunnen verkrijgen, is het noodzakelijk eerst te
weten waarom niet meer van hen dan thans het geval is» tuinder wil
len worden.
De motieven die hiervoor bij de enquête werden aangevoerd, waren
nogal vaag en soms enigszins misleidend.
Er is echter een indruk verkregen die, aangevuld met op andere
wijze verkregen gegevens, een redelijk betrouwbaar beeld kan geven
van de werkelijkheid.
2*1.

1. Tuinderszoons, die geen eigen bedrijf konden krijgen.

Omstreeks 20 van de 8? buiten de tuinbouw werkende zoons, koos
dat beroep omdat ze geen kans zagen zelf een bedrijf te beginnen.
Een derde deel van hen zou alsnog tuinder willen worden indien
zij daartoe de gelegenheid kregen. Eveneens een derde-deel moest
wijken voor een broer, terwijl nogmaals een derde deel ook al zou
de kans er zijn (geweest), deze vermoedelijk ongebruikt voorbij
(hebben) laten gaan. Deze laatste groep kan verder buiten beschouwing
blijven, omdat die voor de tuinbouw van IJsselmuiden van geen belang
is.
De eerste groep is, per definitie, van groot belang. De tweede
groep verdient evenzeer de aandacht. Het lijkt namelijk mogelijk,
dat uit deze categorie - door goede voorlichting en eventuele ver
antwoorde bijstand - alsnog een aantal tuinders zal kunnen voortkomen.
Dit zal zeker niet voor de gehele groep het geval zijn, maar het is
redelijk om aan te nemen dat de helft van hen hierbij betrokken zal
kunnen zijn.
2.1.

2. Tuinderszoons die "geen zin" in de tuinbouw hadden.

Meer dan de helft der tuinderszoons koos een ander beroep omdat
ze "geen zin" in de tuinbouw hadden. Hierbij is het opvallend, dat
dit motief zo vaak werd geopperd in de jongste leeftijdsklassen.
Het is in het algemeen gesproken een normale gang vân zaken,
wanneer een zoon een ander beroep kiest dan zijn vader.
Zo is het ook vanzelfsprekend dat een deel der tuinderszoons een
ander beroep prefereert boven dat van tuinder, zonder negatieve
gedachten over het "tuinder zijn". Juist door hun instelling vervalt
deze gehele groep voor de mogelijkheden tot uitbreiding van de tuin
bouw. Ruw geschat betreft het de helft tot twee-derde van de gehele
categorie.
Het andere deel bestaat uit diegenen, die als het ware worden af
gestoten door de tuinbouw. Dit kan bijvoorbeeld komen door de aard van
het werk, de duur ervan of de onzekere bedrijfsuitkomsten. Het kunnen
ook de moeilijkheden zijn die zich voor kunnen doen wanneer ze even
tueel zelfstandig zouden willen worden.
Hierbij spelen dus vele factoren een rol, die beslist niet speci
fiek zijn voor IJsselmuiden. Ze komen in al die tuinbouwgebieden voor
waar in de naaste omgeving een gevarieerde werkgelegenheid wordt aan
getroffen en waar de tuinbouw evolueert van de extensieve opengrondsteelt naar glastuinbouw.
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achter hen liggende verleden, waarin de tuinbouw in hun gebied een
armoedig bestaan opleverde en zijn daardoor afgeschrikt. Bovendien
geldt voor de bedrijven met extensieve opengrondstuinbouw dat de
bedrijfsuitkomsten daarvan weinig aanmoedigend zijn. Wanneer men al
inziet dat dit gunstiger ligt op een goed geoutilleerd bedrijf, dan
schrikt men vaak nog terug door de hoge investeringen die daarvoor
nodig zijn.
Het is in dit opzicht tekenend dat, zoals we reeds eerder zagen,
het percentage zoons dat voor de tuinbouw kiest op de moderne glasbedrijven aanmerkelijk hoger is dan op de minder goed geoutilleerde
bedrijven. Dit kan mede gelden als bewijs van de stelling, dat de
slechte bedrijfsuitkomsten van de opengrondsbedrijven een belang
rijk aandeel hebben in het veroorzaken van het gebrek aan adspiranttuinders.
De jongeren worden sterk beïnvloed door hun leeftijdsgenoten van
buiten de tuinbouw. De beschikbare vrije tijd, de vrije zaterdag en
al de veel gehoorde argumenten tegen het werken in land- en tuinbouw,
zijn voor velen doorslaggevend. De voordelen van het vrije werken en
eigen baas zijn kennen ze nog niet, zodat vaak - zonder dat ze vol
doende ingelicht en voorgelicht zijn - hun beroepskeuze al vaststaat:
niet in de tuinbouw.
Voor de eventuele vergroting van de belangstelling onder de tuinderszoons in IJsselmuiden voor de tuinbouw, is voor direct niet veel
te verwachten van de categorie "geen zin". Wel moet het mogelijk
worden geacht om door vroegtijdige voorlichting en andere activitei
ten, het aantal jongens dat zegt "niet in de tuinbouw", te beperken.
Dit zal in de hand worden gewerkt door de voortgaande uitbreiding van
het aantal glasbedrijven. Dat bedrijfstype heeft immers een gunstige
invloed op de beroepskeuze van de tuinderszoons. De belangstelling
van de jongens zal dus vooral moeten worden gewekt voor het "moderne"
en niet voor het huidige "gemiddelde" bedrijf l
Men zal er echter rekening mee moeten houden, dat activiteiten in
deze richting op z'n vroegst over ca 10 jaar tot uiting zullen kunnen
komen in het aantal bedrijven.
2. 1.

3»

Samenvatting.

Samenvattende kan worden gesteld, dat voor de aankomende periode
de resultaten van mogelijke activiteiten onder de tuinderszoons slechts
van beperkte omvang zullen kunnen zijn. Uit de categorie der zoons, die
geen kans zagen een eigen bedrijf te beginnen en daarom een beroep
buiten de tuinbouw kozen, kunnen naar schatting alsnog 10 à 12 tuin
ders worden verkregen. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat hierbij
7 buiten de tuinbouw werkende zoons zijn inbegrepen die een tuinbouw
bedrijf ambiëren en zijn meegeteld onder de adspirant-tuinders bij de
berekeningen omtrent het in de toekomst te verwachten aantal bedrij
ven.
Van de categorie zoons van "geen zin", zullen er wellicht enkelen
zijn die alsnog tuinder zouden willen worden indien de omstandigheden
waaronder zij zelfstandig kunnen worden voldoende gunstig zijn.
Wanneer dit aantal wordt geraamd op omstreeks 5» dan is hiermee wel
het maximaal bereikbare aangegeven.
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dus vermoedelijk niet meer dan ca 10 tuinders extra kunnen opleveren.
Het directe resultaat zal dus niet groot kunnen zijn. Het kan echter
waardevol zijn als aanloop tot een beter resultaat bij die tuinderszoons, die nog niet toe zijn aan hun eerste beroepskeuze.
Bijeengenomen is er dus voor de komende periode ook met extra
activiteiten weinig uitzicht op de zo gewenste toeneming van het
aantal tuinders, door verhoogde belangstelling van IJsselmuidense
tuindersz oons.
2. 2.

Tuinders van elders.

Indien er vanuit IJsselmuiden niet voldoende belangstelling
kan worden verwacht voor de tuinbouw en stimulering ervan pas over
een tiental jaren vrucht zal kunnen afwerpen, dan verdient de moge
lijkheid tot vestiging van tuinders van buiten IJsselmuiden de volle
aandacht.
2. 2.

1. Mogelijkheid van vestiging.

Het is tot op heden voor tuinders van buiten IJsselmuiden te
allen tijde mogelijk zich in de gemeente te vestigen, zolang zij
hiertoe geen tuingrond van Domeinen behoeven te verkrijgen. Het is
hen in theorie vrij een bedrijf over te nemen en er zich op te
vestigen. In de practijk komt het daar echter slechts zelden van
omdat de bedrijven op het "oude land" gewoonlijk zijn voorbestemd
voor zoons, familie of andere nauwe relaties. Vreemden komen daar
niet aan te pas. Hierbij komt dat die bedrijven, waarvoor de hier
voor genoemde relaties weinig of geen belangstelling hebben, ook
voor de "vreemdeling" gewoonlijk weinig aantrekkelijk zijn. Er kan
dus weinig worden verwacht van vestiging in het oude tuinbouwgebied.
Onder de huidige omstandigheden zou vestiging in het nieuwe tuin
bouwgebied, de Koekoek, slechts mogelijk zijn indien particuliere
grondeigenaars (meest tevens de gebruikers) grond aan hen zouden
willen verpachten of verkopen. De bereidheid daartoe kan op goede
gronden als niet of nauwelijks aanwezig worden geacht.
Resteren de gronden in beheer bij Domeinen. Bij de thans geldende
voorwaarden dient de adspirant-koper onder meer inwoner te zijn van
de gemeente IJsselmuiden en reeds grond in de Koekoek in pacht te
hebben alvorens voor de aankoop van tuingrond in aanmerking te kun
nen komen. Voor een tuinder van buiten IJsselmuiden is dit in de
praktijk niet te realiseren.
Resumerende kan worden gesteld, dat bij de huidige voorwaarden van
Domeinen voor verkoop van tuingrond in de Koekoekspolder, vestiging
van tuinders van buiten IJsselmuiden nagenoeg uitgesloten is. Daarmee
is de kans op vergroting van het aantal tuinbouwbedrijven vrijwel
nihil.15
2.2.

2.

Aantrekkelijkheid van vestiging in IJsselmuiden voor
tuinders van elders.

Hoewel in het hiervoorgaande bleek dat vestiging onder de huidige
omstandigheden als nagenoeg onmogelijk moet worden beschouwd, lijkt
het juist toch de aantrekkingskracht van IJsselmuiden op tuinders van
elders nader te beschouwen. Het is immers niet uitgesloten dat er in
de toekomst veranderingen zullen optreden in het gevoerde beleid,
indien Domeinen daartoe voldoende termen aanwezig acht.
l)

Zie hot "Naschrift".
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om tuinders van elders aan te trekken, dan treedt het daarmee in con
currentie met meerdere tuinbouwgebieden. In de eerste plaats het ge
bied waaruit de tuinder afkomstig is en voorts al die gebieden waarin
de vestiging van tuinders en uitbreiding der tuinbouw wordt gestimu
leerd, veelal met behulp van gunstige financieringsmogelijkheden.
De aantrekkingskracht van het tuinbouwgebied IJsselmuiden is vooral
hierin gelegen, dat de tuinbouw een gezonde ontwikkeling doormaakt.
Deze wordt gesteund door een goed functionerend afzetapparaat dat voor
de zich uitbreidende productie ook de exportmarkt heeft ingeschakeld.
Voorts zijn er de gunstige aspecten van de vestiging in de Koekoeks
polder, zoals die reeds in V. 3 werden aangeduid.
Daar werden echter ook enkele nadelen aangevoerd, nadelen van een
dergelijke aard, vooral waar het de ontsluiting van de polder betreft,
dat het naar alle waarschijnlijkheid pas zin zal hebben de vestiging
van tuinders van elders in de Koekoek mogelijk te maken en te stimu
leren, wanneer de algemene voorzieningen aan redelijke eisen zullen
voldoen. Dit betekent niet dat men met eventuele activiteiten zolang
zou moeten wachten tot alles gereed is. Men mag echter niet verwachten
dat vóórdien van resultaten van betekenis sprake zal zijn.
2.2. 3« Mogelijk te verwachten "toeloop".
Vooral die tuinders denken over verplaatsing van hun bedrijf,
die van hun grond verdreven zullen worden door wegenaanleg, stads
uitbreiding e.d. Gezien de grote aantallen tuinders in het Westen des
lands en de voortdurende landhonger der steden en wegenbouwers aldaar,
zal men in eerste instantie denken aan tuinders uit het Westen, Deze
tuinders zullen echter weinig lust hebben het grote centrum van de
tuinbouw, met alle daaraan verbonden voordelen te verlaten. Bovendien
streeft men er ook daar naar de tuinders niet te ver weg te laten
trekken. De Veilingen zijn op dit terrein bijzonder actief. In sommige
gevallen kopen zij gronden op van landbouwers en maken die geschikt
voor tuinbouw, waarna ze aan tuinders worden uitgegeven. Het zullen
dus wel bijzondere faciliteiten moeten zijn die een tuinder uit het
Westland zullen kunnen doen besluiten zich buiten het Westen te
vestigen.
Vat hij dit plan op, dan treft hij op meerdere plaatsen in Neder
land, vooral in het Noorden des lands, gebieden aan met tuinbouwontwikkelingsplannen waar hem gunstige vestigingsvoorwaarden worden
aangeboden (ontwikkelingsplan voor de tuinbouw in Groningen, Fries
land, Emmen e.d.).
Wil IJsselmuiden in dit opzicht iets kunnen bereiken, dan zal ook
IJsselmuiden deze tuinders het een en ander moeten kunnen bieden.
Het spreekt vanzelf dat eventuele gunstige voorwaarden ook zullen
moeten gelden voor de eigen tuinders en hun zoons.
Ook buiten het Westen worden regelmatig tuinders van hun grond ver
dreven (IJsselmuiden, Zwolle), In veel gevallen betreft het oudere
tuinders, die geen belangstelling hebben voor een ander bedrijf.
Anderen krijgen de mogelijkheid aangeboden zich in de nabijheid te
vestigen (Heerde, Dalfsen). De categorie die naar een bedrijf elders
uitziet, is niet groot en zeer verspreid over het land.
Bijeengenomen kan men dus zeggen, dat het aantal tuinders dat
geacht kan worden vestiging in IJsselmuiden te willen overwegen,
beperkt is.
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komen, is die der tuinderszoons die elders geen kans zien een bedrijf
op te zetten, en de zoons van landbouwers die tuinder willen worden.
Over het algemeen zullen deze echter over weinig kapitaal kunnen
beschikken. De eventueel in IJsselmuiden te bieden faciliteiten zul
len dan zeker een gemakkelijke credietverlening in moeten houden.
Of de tuinbouw in IJsselmuiden gebaat zal zijn bij dergelijke adspirant-tuinders, kan slechts geval voor geval beoordeeld worden.
Bij het aantrekken van tuinders of adspirant-tuinders zal men
steeds rekening moeten houden met de faciliteiten die elders worden
geboden, wil enige kans op succes bestaan. Indien IJsselmuiden metter
daad het plan opvat vestiging van tuinders te stimuleren, dan zal een
nadere oriëntatie t.a.v. de elders geboden faciliteiten noodzakelijk
zijn.
Overigens is de concurrentie-positie van IJsselmuiden in zoverre
gunstig, dat het geen nieuw te stichten tuinbouwproject betreft met
alle nadelen en onzekerheden van dien, maar een uitbreiding van een
bestaand tuinbouwcentrum.
Over het aantal tuinders en adspirant-tuinders dat van elders zich
in IJsselmuiden zal wensen te vestigen, kan slechts worden gezegd dat
de verwachtingen daaromtrent niet al te hoog gespannen moeten zijn.
Het zal echter in belangrijke mate afhangen van de mate waarin de
nieuwe tuinders tegemoet zal worden gekomen bij"de financiering van
de inrichting van het nieuw te stichten bedrijf.
3. Te verwachten mogelijkheden.
1. Opvoering van het aantal tuinders is op korte termijn slechts
te verwezenlijken door bijzondere activiteiten ten aanzien van
thans buiten de tuinbouw werkende tuinderszoons.
2. Op iets langere termijn kan het aantal worden uitgebreid door
aantrekken van tuinders van buiten IJsselmuiden.
3. De onder (1) en (2) genoemde mogelijkheden zijn voor wat het
aantal betreft beperkt. Een grote stijging is dan ook niet te
verwachten.
k. Voor de verdere toekomst dient reeds thans de aandacht te
worden gericht op de schooljeugd, waardoor mogelijk de beroeps
keuze in de richting der tuinbouw zal kunnen worden beïnvloed.
5. Activiteiten ter bevordering van de glastuinbouw kunnen in
tweeërlei opzicht gunstig werken.
Ie. In directe zin doordat diegenen die thans nog aarzelen,
de stap zullen kunnen en durven te wagen ;
2e. Indirect door de stimulerende invloed, die uitgaat van
de glastuinbouw op de beroepskeuze van de jongeren ten
gunste van de tuinbouw.
6. Het openstellen van de Koekoekspolder voor vestiging van
tuinders van elders kan een stimulerend effect hebben op de
vestiging aldaar van tuinders en hun zoons uit IJsselmuiden.
Een der drijfveren zal daarbij kunnen zijn dat men vreest anders
zijn kansen te zullen verspelen.
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indien
le. het wegennet in de Koekoekspolder en de
verbinding met het nieuwe Veilingcomplex
aan redelijke eisen zullen voldoen en
2e.

de vestiging in de Koekoekspolder ook voor
tuinders van buiten IJsselmuiden mogelijk
zal zijn.

kt Belanghebbenden bij een versnelde ontwikkeling van de tuinbouw
in IJsselmuiden.
Eerder in dit rapport bleek, dat een versnelde ontwikkeling
van de tuinbouw in IJsselmuiden gewenst is. Mede in verband met
eventuele activiteiten ter bevordering van de ontwikkeling, is
het dienstig na te gaan wie en welke instanties belang hebben bij
stimulering van de ontwikkeling van de tuinbouw in IJsselmuiden.

*<•« 1.

De tuinders en hun standsorganisaties.

De schaalvergroting heeft veelal geen directe gevolgen voor
de individuele tuinder, wel indirecte. Zo zal "hun" Veiling hier
van voordeel hebben, terwijl ook "hun" organisaties verder kunnen
uitgroeien. Overigens zijn zij gebaat bij een betere outillage van
de verzorgende en hulpverlenende diensten.
*f. 2 »

De Veiling.

De Veiling heeft een groot belang bij de verruiming van de
aanvoer, die een groter aantal tuinders normaliter met zich brengt.
Dit zal onder meer een steviger basis kunnen opleveren voor de
afzet voor export.
k, 3«

Het Bankwezen.

Stimulering van de ontwikkeling van de tuinbouw betekent
verhoging van de omzet, meer en grotere financi'éle transacties,
zowel met de tuinders, de Veiling en de kopers als met de plaatse
lijke handel en de middenstand. Een en ander geldt vooral, voor de
Boerenleenbanken.
4. 4.

De Gemeente IJsselmuiden.

De gemeentelijke overheid heeft onder meer de behartiging
van de belangen van haar ingezetenen tot taak. Zo dient ook de
medewerking aan het opheffen van de achterstand in openbare voor
zieningen in een deel der gemeente (Koekoek), tot haar taak te
worden gerekend.
Voorts draagt de gemeente verantwoordelijkheid voor de werkgelegen
heid en dient deze waar mogelijk te bevorderen.
Overigens is een welvarende tuinbouw van eminent belang voor de
economie van de gehele gemeente, aangezien handel, middenstand e.d.
delen in de welvaart van de tuinbouw.
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duidelijke taak in het zo mogelijk bevorderen van de ontwikkeling
van de tuinbouw.
*t. 5. De Provinciale Overheid»
Naast het feit, dat de tuinders in IJsselmuiden inwoners zijn
van de Provincie Overijssel en de Provinciale Overheid op grond daar
van reeds de belangen van deze tuinders en daarmee van de tuinbouw in
IJsselmuiden dient te behartigen, heeft de Provincie een duidelijk
zakelijk belang bij een gestimuleerde ontwikkeling van deze tuinbouw.
Deze betreft immers speciaal de Koekoekspolder die deel uitmaakt van
het Waterschap "De Koekoek". De Provincie is financieel (door garan
ties) geïnteresseerd bij dit Waterschap, dat juist financieel nogal
zwak staat. Het is dan ook voor de Provincie van belang te achten,
dat door uitbreiding van de tuinbouw, die vooral in de Koekoek zou
plaatsvinden, de economische draagkracht van de grond aanmerkelijk
stijgt. Een verdere aanpassing van de Waterschapslasten aan de werke
lijke exploitatiekosten van het Waterschap zou dan minder bezwaarlijk
worden, waardoor het budget van de Provincie zou worden ontlast.
kt 6. De Rijksoverheid.
Evenals de Provincie is het Rijk financieel geïnteresseerd bij
het Waterschap "De Koekoek". Op grond van dezelfde overweging als die
van de Provincie zal het voor het Rijk aantrekkelijk zijn de verdere
uitbouw van de tuinbouw in IJsselmuiden te bevorderen.
Een tweede reden om de tuinbouw in de Koekoekspolder verder tot
ontwikkeling te helpen brengen is het feit dat de exploitatie van de
in deze polder gelegen gronden in Rijkseigendom thans verre van ren
dabel is. Behalve de hiervoor genoemde direct geldelijke belangen
van het Rijk kan worden aangevoerd dat met stimulering van de tuin
bouw in IJsselmuiden ook de werkgelegenheid in het gebied van de
Industrie-kern Kampen zal worden bevorderd,
5« S 1 o t s o m.
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek,
dat is ingesteld naar de ontwikkeling van het aantal tuinders en
tuinbouwbedrijven in IJsselmuiden. Daarbij is gebleken dat voor de
toekomst rekening moet worden gehouden met een daling van het aantal
tuinders. Deze daling moet als niet wenselijk worden beschouwd.
Het (bege)leiden, het stimuleren van de ontwikkeling van de tuin
bouw in IJsselmuiden, blijkt te moeten worden beschouwd als een taak
voor de tuinders van IJsselmuiden, hun standsorganisaties en vooral
de Veiling, tezamen met de Gemeentelijke overheid, bijgestaan door
het Bankwezen, met steun en medewerking van de Provinciale en
Rijksoverheid.
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uitbreiding van de tuinbouw in IJsselmuiden valt buiten het kader
van dit onderzoek. Er is echter naar gestreefd die factoren te
markeren en te analyseren die onmisbaar zijn voor het opstellen
van een dergelijk plan.
Met het gereedkomen van dit onderzoek eindigt de taak van de
onderzoeker. Het is thans aan de belanghebbenden de resultaten
van dit onderzoek tot waarde te brengen, opdat het doel zal kunnen
worden bereikt dat de opdrachtgevers bij het entameren van dit
onderzoek voor ogen heeft gestaan :
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FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN.

- 6k FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN IN DE TUINBOUW.

Wanneer wij spreken over financieringsmogelijkheden doelen wij
in het bijzonder op het kunnen aantrekken van gelden van anderen,
aangezien financiering met eigen middelen de behoefte aan deze,
door anderen te verstrekken middelen dienovereenkomstig vermindert.
Alvorens op de bestaande mogelijkheden nader in te gaan, willen
wij eerst enige aandacht wijden aan enkele beginselen, welke bij
de financiering dienen te worden nagestreefd.
Evenals dit bij industriële ondernemingen het geval is, treft
men ook in tuindersbedrijven productiemiddelen (activa) aan, waar
in vermogen ligt opgesloten, dat door middel van afschrijvingen via
de opbrengst der producten moet worden terugverdiend. Dat dit te
rugverdienen voor het ene productiemiddel sneller zal verlopen dan
voor het andere ligt voor de hand. Immers, het in een gebouw geinvesteerde bedrag zal op langere termijn worden terugverdiend dan
een investering in voorraden (b.v. te velde staand gewas).
Het ligt derhalve ook voor de hand, dat de crediettermijnen,
door het bankwezen en andere credietverleners gesteld, nogal van
uiteenlopende aard zijn, afhankelijk van het object waarvoor de
gelden worden gebruikt, en dat de te betalen rente eveneens kan
variëren.
Al naar gelang de omloopsnelheid van het geïnvesteerde vermogen
(d.i. de tijdsduur gelegen tussen het moment van investeren en het
terugverdiend zijn) toeneemt, kan men bij de tuindersbedrijven de
navolgende activa onderscheiden : de grond, de woning, de op
stallen (b.v. kas of warenhuis), de bedrijfsuitrusting (trekkers,
kleinere werktuigen, gereedschappen), de voorraden (zaai- en pootgoed,
meststoffen) en de debiteuren. Ieder van deze z.g. "kapitaalcomponen
ten" heeft zijn eigen financieringsnormen. Zo schept de beschikking
over de grond bij normaal gebruik een eeuwigdurende behoefte aan
investeringsmiddelen, aangezien de grond bij tuindersbedrijven
niet of nauwelijks aan slijtage onderhevig is, zoals dit met
machines etc. wel het geval is, en dus ook niet behoeft te worden
afgeschreven, In principe kan deze grond dan ook het best met eigen
geld worden gefinancierd. Zo deze mogelijkheid niet mocht bestaan,
zal gebruik moeten worden gemaakt van financieringsmiddelen, die
langdurig ter beschikking staan en waarvan dus mag worden aangenomen,
dat zij niet op korte termijn door de geldgever zullen worden terug
gevraagd. Langzaam slijtende productiemiddelen, welke in tegen
stelling tot de grond, geen onbeperkte levensduur hebben, dienen in
principe te worden gefinancierd met tijdelijk ter beschikking staand
vermogen, waarvan de looptijd zoveel mogelijk dient te zijn aange
past bij de levensduur <fer productiemiddelen.
Voorraden zaai- en pootgoed, meststoffen etc., alsmede debiteuren
tenslotte, kunnen naar hun aard het meest rationeel worden ge
financierd met gelden, welke gedurende een periode van minder dan
lén jaar ter beschikking worden gesteld.
Voor zover bij de financiering van langzaam slijtende productie
middelen, zaai- en pootgoed, meststoffen, debiteuren etc. een
constante minimum-behoefte aan financieringsmiddelen bestaat, kan
dit minimum in principe weer het best met eigen middelen worden
gefinancierd.
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Wij zullen thans nagaan welke financieringsvormen er in de
tuinbouw bestaan, welke wegen bewandeld moeten worden om hiervan
gebruik te kunnen maken, voor welke soorten activa zij bestemd zijn
en welke looptijden en rentevoeten aan de verschillende credietvormen ten grondslag liggen.
Vooropgesteld zij, dat het criterium voor de credietmogelijkheden
is gelegen in de aard der zekerheden, welke door de credietnemer
kunnen worden gesteld. Evenals dit in de bankwereld gebruikelijk is,
zullen wij de verschillende zekerheden onderscheiden in hoofd
zekerheden en aanvullende zekerheden.
1« Hoofdzekerheden.
1.1. hypotheken.
Het vrij in eigendom hebben van onroerende goederen als grond,
een woning, een schuur of een warenhuis, schept de mogelijkheid tot
het stellen van een hoofdzekerheid, waartegen hypothecaire
leningen met een lange looptijd kunnen worden aangegaan.
De boerenleenbanken gaan normaliter met het nemen van hypotheken
tot ongeveer 2/3 van de getaxeerde verkoopwaarde, waarbij voor
wat betreft de grondprijzen rekening wordt gehouden met de door
de Grondkamer hiervoor gestelde normen. De looptijd van
hypotheken op grond en woning bedraagt bij boerenleenbanken
25 tot 50 jaar; voor glasopstanden 15 tot 20 jaar. Ter be
oordeling van de looptijd van hypothecaire leningen op kasbouw
wordt - naast de invloed van de technische slijtage op de waarde eveneens de economische slijtage en derhalve de daarmee ver
bonden economische levensduur in de beschouwing betrokken. Van
daar, dat deze laatste looptijden veel korter zijn dan die van
hypothecaire leningen op grond en/of woning.
Het rentepercentage van hypothecaire leningen ligt momenteel on
geveer bij
De mogelijkheid om bij het aangaan van hypothe
caire leningen boven het bedrag van 2/3 der waarde van het onder
pand uit te stijgen, is door de boerenleenbanken niet uit
gesloten. In principe kan n.l. bij deze banken een aanvullende
tweede hypotheek worden gesloten tot 90 %, Deze tweede hypotheek
zal evenwel sneller dienen te worden afgelost dan de eerste,
n.l. in 10 jaar. Bovendien zal hiervoor een extra-tarief worden
berekend, dat gebaseerd is op een overlijdens-risico-verzekering,
te sluiten voor tenminste eenzelfde bedrag als dat van de extra
hypotheek. De extra-premie hiervoor varieert van f. 7?50 tot
f. 9t 25 per f. 1.000,— te verzekeren bedrag per jaar. Deze
premie neemt ieder jaar af, in evenredigheid met het jaarlijks
af te lossen bedrag van de tweede hypotheek.
Naast de mogelijkheid van het verkrijgen van hypothecaire leningen
op onroerende goederen kan opgemerkt worden, dat deze soort lang
lopende leningen eveneens kunnen worden verkregen op zakelijke
rechten op onroerende goederen, zoals opstalrecht en erfpachtsrecht. Deze zekerheden zullen bij de ontwikkeling van de
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hier in dit rapport niet verder op zullen ingaan.
Hierboven werd gesproken over de getaxeerde verkoopwaarde. Aan
gezien niet is te voorzien of en wanneer zich de noodzaak tot (ope
bare) verkoop zal voordoen, blijven de banken bij de waardebepa
ling meestal aan de voorzichtige kant. Veelal wordt de hulp van
deskundigen voor taxaties ingeroepen, wanneer de banken hiertoe
zelf de nodige kennis missen.
Men kan niet stellen, dat de stichtingskosten zonder meer be
palend zijn voor de verkoopwaarde. De ligging, de kwaliteit en
de verkoopbaarheid spelen een grote rol, terwijl eveneens reke
ning wordt gehouden met het feit, dat de noodzaak tot verkoop
zich op een zeer ongunstig moment kan voordoen. Zo wordt de ver
koopwaarde van een woning, bewoond door de eigenaar en gebouwd
met premie en toeslag, als zij courant is en in de gebruikelijke
uitvoering is gebouwd, bepaald op gemiddeld 90 % van de nettostichtingskosten, d.w.z. de stichtingskosten verminderd met de
premie en /of toeslag. De waarde van de grond, welke nooit hoger
kan zijn dan de door de Grondkamer vastgestelde hoogsttoelaatbare
verkoopprijs, wordt bij de aldus gevonden zekerheidswaarde van
de woning geteld. Voor opstallen van goede constructie, welke
geheel of vrijwel geheel nieuw zijn en welke met de gangbare
opvattingen van de techniek in de tuinbouw in overeenstemming
geacht worden te zijn, wordt door de banken een taxatie tot
tenhoogste 2/3 van de stichtingskosten als schatting voor hypothe
caire zekerheid aangenomen. Dit komt derhalve in de practijk
hierop neer, dat een hypothecaire lening hierop tot k/9 of
tot +
% van de stichtingskosten kan belopen,
1.2, borgtocht.
Als tweede hoofdzekerheid ter verkrijging van credieten van boeren
leenbanken kan de borgtocht of garantie worden genoemd. Hierbij
kan onderscheid worden gemaakt tussen persoonlijke en institutio
nele borgtocht. Bij persoonlijke borgtocht stellen ouders,
familieleden of derden zich tegenover de bank garant voor rente en
aflossing op een door een tuinder aangegane geldlening. Deze vorm
van garantie is in het bijzonder van belang bij de vestiging van
jonge tuinders. Het aantal borgen, dat minimaal door de banken
wordt vereist, bedraagt twee. Zij zijn ieder voor zich hoofdelijk
aansprakelijk voor het geheel. Het maximum-bedrag van een lening,
onder deze voorwaarden gesloten, is in het algemeen f, 20,000,—,
De looptijd kan maximaal 20 jaar zijn. De in rekening te brengen
rente kan op 5 % worden aangenomen. Naar ons uit een onderzoek
dienaangaande bleek, is de persoonlijke borgstelling veelal gebrui
kelijk bij de aanschaffing van grond, een warenhuis, platglas,
fraismachines, trekkers etc. In de practijk bedraagt de looptijd
der lening ongeveer 10 jaren.
Ontbreekt de tuinder de mogelijkheid persoonlijke borgen voor zijn
credietbehoefte te interesseren en kan hij daarnaast evenmin
voldoende zakelijke zekerheid stellen, dan kan hij een beroep
doen op institutionele borgtocht. Wij doelen hiermede op het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw en het Provinciale
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ring, als bij overneming van bedrijven kan op het Borgstellingsfonds
(via het Waarborginstituut) een beroep worden gedaan. Hiertoe is even
wel het advies van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst nodig, dat
voor de adviescommissie van het Waarborginstituut de basis vormt van
de door dit instituut aan het Borgstellingsfonds te verstrekken in
lichtingen. Zijn deze gunstig, voor wat betreft de vakbekwaamheid, de
moraliteit en de credietwaardigheid van de aanvrager, en vooral voor
wat betreft de uitkomsten van het bedrijf, dan kan het Borgstellings
fonds zich in principe borg stellen voor 50 % van het benodigde bedrag,
met dien verstande, dat de tuinder zelf op de een of andere wijze de
andere 50 % dient te fourneren, hetzij door middel van eigen geld,
resp. geleend geld van ouders of derden, hetzij met behulp van een
bij de boerenleenbank opgenomen lening, waarvoor in enigerlei vorm
zekerheid kan worden gesteld. Omdat het Borgstellingsfonds wordt
geacht een aanvullende taak te hebben, kan geen borgstelling worden
verkregen in de gevallen, dat de aanvrager zelf voldoende zakelijke
zekerheid op onroerende goederen kan stellen. Voor het verlenen van
een garantie stelt het Borgstellingsfonds zelfs als voorwaarde, dat
de aanvrager, indien mogelijk, ten behoeve van de bank hypotheek
geeft op zijn onroerende bezittingen, terwijl voorts verlangd kan
worden, dat naast de door het Borgstellingsfonds te stellen garantie,
de roerende bedrijfsmiddelen als zekerheidseigendom aan de bank wor
den overgedragen. De looptijd van de op deze wijze gegarandeerde
leningen wordt door het Borgstellingsfonds bepaald ; zij is afhanke
lijk van het object, waarvoor de lening wordt verstrekt. Aan de ga
rantiestelling zijn geen extra kosten verbonden. De banken berekenen
ongeveer
à 5 % rente.
Mocht de garantie van het Borgstellingsfonds niet voldoende zijn
voor de financiering, dan kan de tuinder bovendien nog een beroep
doen op het Provinciale Waarborginstituut voor de Tuinbouw.
Dit is echter eerst mogelijk als het Borgstellingsfonds zich garant
heeft gesteld en de bank met deze garantie plus de zekerheid, welke
de tuinder zelf kan bieden, niet voldoende waarborg kan verkrijgen
voor de te verstrekken lening. Maximaal kan het Waarborginstituut
zich voor 80 % van het niet door het Borgstellingsfonds gegarandeerde
deel der lening borgstellen, waarmede de totale garantie derhalve
op 90 % is te brengen. De resterende 10 % kan door de boerenleen
banken ongedekt worden verstrekt, waarvoor een extra-risicopremie
van
% wordt berekend, boven de normale rente van
à 5 %» De
aflossing van de laatste 10 % behoeft niet versneld plaats te
vinden, doch zij loopt parallel met de looptijd, zoals die door het
Borgstellings fonds en het Waarborginstituut is bepaald.
Het Waarborginstituut gaat eerst dan over tot het zich garant
verklaren voor de maximale ^0 % (80 % van 50 %) van de investerings
kosten, wanneer de tuinder zelf geen enkele zekerheid kan stellen.
Kan hij dit echter wel, dan gaat de garantie van het Waarborg
instituut nooit verder dan 4/5 van het gedeelte van de lening, dat
ongedekt blijft, nadat de garantie van het Borgstellingsfonds en
de door de tuinder zelf te stellen zekerheid in aanmerking zijn
genomen. Het daarna nog ongedekte restant (1/5 van het bedrag nadat
het Waarborginstituut 4/5 heeft gegarandeerd) kan door de bank wor
den verstrekt. Nog opgemerkt moet worden, dat het Waarborginstituut
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% extra-rente over het gegaran
deerde bedrag in rekening brengt. Het komt voor, dat de boerenleen
banken naast deze garanties nog cessie van veilinggelden bedingen.
Practisch alle gevallen in IJsselmuiden en omgeving, waarbij zowel
het Borgstellingsfonds als het Waarborginstituut in het verleden
betrokken zijn geweest, hadden voor zover wij hiervan inzage
hebben gehad, betrekking op de financiering van een warenhuis.
Ter voorkoming van misverstand moet worden opgemerkt, dat het Waar
borginstituut zich niet garant stelt voor leningen, welke ten doel
hebben de grond of een tuinderswoning te financieren. Verwarming,
schuur, kassen etc. komen echter wel voor garantie in aanmerking.
1. 3. pand.
Aangezien het recht van pand inhoudt, dat het pand in de macht
van de pandhouder wordt gebracht, is het voor wat de roerende
bedrijfsmiddelen betreft niet mogelijk, dat deze door een tuinder
als een dusdanige zekerheid aan de boerenleenbank worden verstrekt.
Immers, voor de uitoefening van zijn bedrijf heeft de tuinder
deze bedrijfsmiddelen nodig. Wel kunnen effecten, spaar- en depo
sito-tegoeden en hypothecaire vorderingen in onderpand worden ge
geven. Hierbij dient echter wederom aan enkele voorwaarden te
worden voldaan. Obligaties, uitgegeven door publiekrechtelijke
lichamen, kunnen b.v. voor ongeveer 80 % van de koerswaarde worden
beleend. Zij dienen dan echter aan de beurs genoteerd te staan.
Verzekeringspolissen zijn normaliter bij de boerenleenbank beleenbaar tot + 50 % van hun contante waarde. De rente bedraagt ongeveer
5 %>» In de" overige gevallen, waarin sprake is van beleenbare waarde
papieren - lees effecten - zal de bank deze van geval tot geval
op hun waarde als zekerheid beoordelen.
Bij de verpanding van spaar- en deposito-tegoeden als zekerheid
voor een te verstrekken lening wordt door de banken van de gedachte
uitgegaan, dat het te verpanden tegoed bij voorkeur hoger moet zijn
dan de vordering, waarvoor het als zekerheid dient.
Indien een hypothecaire vordering als onderpand door de bank wordt
aanvaard, kan deze als zekerheid dienen voor een voorschot of
crediet, dat gelijk is aan de grootte van de verpande vordering,
met als maximum 2/3 van de geschatte waarde van het hypothecaire
onderpand.
Alhoewel wij ons ervan bewust zijn, dat de financiering, welke op
het pandrecht gebaseerd is, voor jonge aankomende tuinders niet
vaak zal voorkomen, menen wij er toch goed aan te doen haar te
vermelden, daar de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat ouders,
familieleden of derden op deze wijze bij de financiering van een
tuindersbedrijf kunnen assisteren.
2. Aanvullende zekerheden.
Als aanvullende zekerheden kunnen worden genoemd :
cessie van vorderingen en eigendomsoverdracht.
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2.1. cessie van vorderingen.
Cessie van vorderingen komt in de practijk niet erg veel voor.
Aangezien de tuinders echter regelmatig uitkeringen van de
Veiling ontvangen wegens levering van hun producten, bestaat
de mogelijkheid, wanneer er sprake is van een leveringsplicht voor
de tuinder aan de Veiling, dat de bank deze uitkeringen als zeker
heid accepteert voor een aan te gane geldlening. Vaak draagt deze
vorm van zekerheid een seizoenkarakter, waardoor het voor de bank
ook slechts mogelijk is op grond hiervan kortlopende leningen te
verstrekken, b.v. oogst« en bedrijfscredieten. De vorderingen kunnen
zowel betrekking hebben op bestaande, als op toekomstige bedragen.
Het door de banken te verstrekken credietmaximum bedraagt in de
regel 15 - 25 % van het totaal aan betalingen, dat door de tuinder
'gedurende het laatste oogstjaar van de Veiling werd ontvangen»
Staan van de vorderingen evenwel de bedragen vast, dan kan de bank
hierop een kort crediet geven tot maximaal 60 % van het te vorderen
bedrag» mits deze vorderingen deugdelijk zijn.
2.2. eigendomsoverdracht.
Eigendomsoverdracht tot zekerheid houdt voor de boerenleenbanken
in, dat de bank juridisch eigenaar wordt van de betrokken roerende
inventaris-goederen. Zij geeft echter deze goederen gelijktijdig
wederom in bruikleen aan de voorschot- of credietnemer. Het maximum
bedrag, dat op basis van eigendomsoverdracht kan worden verkregen,
is ongeveer 50 tot 75 % van de verkoopwaarde van de overgedragen
inventaris. In de regel is de looptijd beperkt tot 5^6 jaar wan
neer eigendomsoverdracht van werktuigen plaatsvindt; afhankelijk
van de nieuwheid en de te verwachten technische resp. economische
slijtage voor inventarissen etc. kan zij tot + 10 jaar oplopen.
De rente bedraagt bij een looptijd van 6 jaar en bij 75 % van de
verkoopwaarde (ter bepaling van de grootte van de lening)
%•
Bij 50 % en 6 jaar : 5£ %.
5. Blanco credieten.
Naast de bovenomschreven credieten, waarvoor zakelijke of persoon
lijke zekerheidsstellingen door de boerenleenbanken worden verlangd,
kennen wij ook nog het zgn. blanco crediet, waaraan deze eis van
zekerheid niet wordt gesteld. Het wordt in de vorm van een rekeningcourant-crediet verstrekt. Het blanco crediet, dat voor de over
brugging van een financieringsbehoefte van zeer tijdelijke aard
is, gaat tot maximaal f. 3»000, — ; het zal binnen een jaar moeten
worden afgelost.
Voorzover mogelijk zal de credietnemer zijn bedrijfsinkomsten via
de bank dienen te laten lopen, terwijl hij een risicopremie ver
schuldigd is van -g- % over het uitstaande bedrag, hetgeen in totaal
neerkomt op ruim 5 %»
Bij voorkeur wordt het blanco crediet uiteraard verschaft aan
die tuinders, die reeds enige tijd, hetzij als spaarder, hetzij
als rekeningcouranthouder, hetzij als credietnemer, met de bank
in relatie staan.
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Evenals in iedere andere bedrijfstak kan ook in de tuinbouw op
normale wijze gebruik worden gemaakt van het leverancierscrediet bij
dc aankoop van grond- en hulpstoffen, zaai- en pootgoed etc.
5. De financiering van nieuwe tuindersbedrijven.
Na aldus de voornaamste bestaande financieringsmogelijkheden van
de boerenleenbanken in de tuinbouw in beschouwing te hebben genomen,
dient de vraag te worden gesteld of deze mogelijkheden nu ook
voor tuinders gelden, die zich nieuw in de Koekoekspolder willen
vestigen. Bij het beantwoorden van deze vraag dient onderscheid te
worden gemaakt tussen hen, die reeds in deze omgeving in de tuin
bouw werkzaam zijn (hetzij als medewerkende zoon, hetzij als knecht),
en degenen, die zich van elders in de Koekoekspolder wensen te
vestigen. Een inzicht in de moraliteit, de vakbekwaamheid en de
credietwaardigheid van de laatste groep is voor de plaatselijke
boerenleenbanken uiteraard moeilijker te verkrijgen, dan van die
genen, die plaatselijke bekendheid genieten. Bij het ontbreken van
voldoende zekerheden zal het advies van de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en het Waarborginstituut voor de Tùinbouw in de betref
fende te verlaten provincie dienaangaande dan ook niet ontbeerd
kunnen en mogen worden. Overigens worden aanvragen van jonge
tuinders bij het Borgstellingsfonds /Waarborginstituut van geval
tot geval vrij streng bekeken, waarbij bovendien moet worden opge
merkt, dat in het bijzonder ten aanzien van het Waarborginstituut
geldt, dat de aanwezigheid van een reële basis (b.v. de grond)
gewenst is, voordat men tot garantstelling wenst over te gaan.
Dit natuurlijk afgezien van de normaal te stellen eisen als het
beschikken over een teeltvergunning, het afsluiten van een brand
en glasverzekering etc. Bovendien geldt, dat men ingezetene moet
zijn in de plaats van toekomstige vestiging.
Het is een veel voorkomend verschijnsel, ook in IJsselmuiden, dat
tuinderszoons werkzaam zijn in het bedrijf van hun vader, zonder
dat tussen vader en zoon een firmacontract bestaat. De zoon beschikt
dan vaak niet over eigen middelen, hetzij in de vorm van contanten,
hetzij in de vorm van bedrijfseigendommen. Wil de zoon zelf een
tuindersbedrijf beginnen, dan is hij hierdoor in zijn credietmogelijkheden uiteraard beperkt. Wij hebben sterk de indruk, dat aan
dit aspect van het creëren van zekerheden nog te veel wordt voorbij
gegaan.
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Hebben wij ons in het voorgaande in het bijzonder bezig gehouden
met de financieringsmogelijkheden, zoals die bij de boerenleen
banken bestaan en waarbij onder het hoofd hypotheken eveneens zij
delings de woning ter sprake kwam, thans willen wij nog nadere
mogelijkheden van de woningfinanciering in onze beschouwing betrek
ken.
Tot dit doe.l onderscheiden wij de woningen, zoals gebruikelijk,
in woningwetwoningen, premiewoningen en woningen te bouwen in de
vrije sector.
1. Woningwetwoningen.
Door middel van bijdragen uit 's Rijks kas wordt de bouw van
arbeiderswoningen door gemeenten of woningbouwverenigingen, welke
woningen in huur worden toegewezen, gestimuleerd.
De vraag rijst of in IJsselmuiden voor individuele tuinders of
voor verschillende tuinders gezamenlijk, de mogelijkheid bestaat
tot het door de gemeente of de woningbouwvereniging bouwen van
woningwe twoningen.
Bij de beantwoording van deze vraag stuiten wij op de moeilijk
heid, dat de gemeente en/of de woningbouwvereniging de door Staats
domeinen als tuinbouwgrond aangewezen percelen niet kunnen (kan)
kopen. De verkoop van grond door Staatsdomeinen is een zaak van
beleid; gronden worden slechts aan tuinders uitgegeven, hetzij in
pacht,hetzij bij verkoop.
De pachttermijn is uit sociale overwegingen zeer kort, n.l. 1 jaar,
teneinde waar nodig verschuivingen mogelijk te maken. Zowel bij
pacht als bij verkoop stuiten gemeente en woningbouwvereniging der
halve op het feit, dat zij geen eigenaar van de grond worden, hetgeen
het bouwen van woningwetwoningen, naar men ons bij Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid verzekerde, onmogelijk maakt.
Bij verkoop van grond door Staatsdomeinen aan tuinders wordt
daarenboven overeengekomen, dat deze grond in 15 jaar niet aan
anderen verkocht mag worden en dat zij binnen twee jaar, op straffe
van een boete van f, 1.000,— voor ieder jaar dat men in gebreke is,
hierop een huis of een kas moeten bouwen.
Een ander apartstaand bezwaar - hoewel voor ons moeilijk verifi
eerbaar - is, dat het alleenstaan van de woningen, in plaats van het
bouwen in complexen, zoals veelal gebruikelijk, de stichtingskosten
in verhogende zin bevinvloedt. Hierdoor wordt de kans zeer groot,
dat de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zal weigeren
deze woningen als woningwetwoningen aan te merken, zodat dan derhalve
geen uitkeringen uit 's Rijks kas zullen plaatsvinden.
2. Premiewoningen.
Teneinde het bouwen in de particuliere sector te stimuleren, zijn
door het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid enige
subsidieregelingen in het leven geroepen, vallende onder het zgn.
Premie en Bijdragebesluit Woningbouw.
Premies en jaarlijkse bijdragen worden uit 's Rijks kas toegekend
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persoon zijn). Bij woningen, welke door de eigenaar in huur worden
verstrekt, worden deze faciliteiten evenwel slechts toegekend, indien
de aanvrage betrekking heeft op tenminste 5 woningen. De Minister kan
hiervan evenwel afwijken.
Onder woning wordt mede verstaan het woongedeelte van een woning
met bedrijfsruimte. Door de Minister van Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid worden bij door de eigenaars zelf te bewonen woningen, de
grenzen der stichtingskosten bepaald en bij te verhuren woningen de
maximaal toelaatbare huur.
Onder Stichtingskosten moet worden verstaan het totaal van de
kosten, welke geacht worden voor de eigenaar gemoeid te zijn met
de bouw of het verwerven van de woning, met inbegrip van architec
tenhonorarium, kosten van dagelijks toezicht, renteverlies tijdens
de bouw, leges- en zegelkosten, registratierecht, notaris- en
makelaarskosten, enz. en de grondkosten. De toelaatbare hoogte der
stichtingskosten wordt bepaald naar de gemeenteklasse. Zij bedraagt
voor IJsselmuiden (klasse k) f. 22.000,— voor woningcategorie A en
f. 25.000,— voor categorie B. Worden deze stichtingskosten in de
practijk overschreden, dan wordt de premie verminderd met een bedrag
gelijk aan de overschrijding. Uitgaande van het beginsel, dat de
subsidiemethodiek gericht is op het bevorderen van de bouw van Volks
woningen, is de premie voor woningen in categorie A hoger dan die
voor woningen in categorie B. Naar men ons bij de Directie van de
Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid te Zwolle mededeelde, worden
premieaanvragen voor categorie B-woningen niet meer in behandeling
genomen, zodat het ons in het kader van dit rapport doelmatig voor
komt deze sector geheel buiten beschouwing te laten. In de Premie- en
Bijdragebeschikking Woningbouw i960 komen enkele artikelen of delen
van artikelen voor, welke in het belang van dit onderzoek vermeldens
waard zijn, n.l.:
" art. 2 lid 1.
"
De premies en jaarlijkse bijdragen, bedoeld als boven, worden
" slechts toegekend indien :
"
"
"
"
"
"
"
"

a. de woning of het woongebouw voldoet aan de "Voorschriften",
vervat in de "Voorschriften en Wenken voor het ontwerpen
van woningen (1951)", vastgesteld bij beschikking van de
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 17 Febr.
195I, no. 169^72 (Stert. 1951» 39)j laatstelijk gewijzigd
bij beschikking van 31 Maart i960, Stcrt. i960,
(zo moet
b.v. voor een woning met 7 bedden de oppervlakte tenminste
5^ m2 bedragen) ;

"
"

b. de woningen ingeval van eengezinshuizen gemiddeld tenminste
k woon- of slaapvertrekken bevatten ;

" art. 2 lid 2.
"

De Minister kan van het eerste lid, onder b., afwijken,"

2.1. in huur te verstrekken premiewoningen.
Reeds werd opgemerkt, dat zowel natuurlijke personen als rechts
personen in aanmerking kunnen komen voor de premie en bijdragen.
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verzekeringsmaatschappijen etc., welke de woningen aan de bewoners
in huur verstrekken. In dit geval is echter de huur aan een maximum
gebonden. Voor de gemeente IJsselmuiden, welke gerangschikt is in
klasse
bedraagt deze maximale huur f. 80,— per maand voor wo«ningen, vallende onder categorie A.
Teneinde nu de mogelijkheid van verhuur van premiewoningen tegen
een maximaal toelaatbare huur van f. 80,-- per maand te kunnen be
oordelen, kunnen wij gebruik maken van de navolgende tabel (ontleend
aan de Premie- en Bijdragebeschikking I960.)
Tabel B. 1. Gegevens voor het berekenen van de premie en de jaarlijkse
bijdrage voor te verhuren woningen.

CATEGORIE

A

Berekeningsmaatstaf voor
de jaarlijkse
bijdrage

1 bed of 2 bedden
2 bedden
3 of 4 bedden
5 of 6 bedden
7 of 8 bedden
9 of 10 bedden
11 of meer bedden

Basisbedrag voor de bouw
incl. de normale fundering,
in guldens.
Eengezinshuizen
I50
200
220

2k0

27O
300
330

Toeslagen voor fundering:
paalfundering per meter paallengte. Eengezinshuizen : 1 %
Toeslag voor gemeenteklasse :

5%°

Premie per woning : *f,6 x de jaarlijkse bijdrage.
Uitgaande van de veronderstelling, dat de stichtingskosten, zoals
hiervoor omschreven, b.v. f. 21.000,— bedragen en de paalfundering
5 meter is, komen wij tot een exploitatiebijdrage van het Kijk op
een woning met 7 of 8 bedden tot de volgende becijfering :
Basisbedrag
f. 270,—
Toeslag paalfundering (5 x 1%). . "
13,50
Toeslag naar gemeenteklasse (5%) "
13>50
Exploitatiebijdrage eerste jaar
f. 297,—
De eenmalig uitkeerbare premie bedraagt hiervan het ^,6-voud,
of wel f. I.366,—, De netto-stichtingskosten worden gevonden
door de contante waarde van de exploitatiebijdrage af te trekken
van f. 21.000,—. Uitgaande van een voor het ogenblik aannemelijk
rentepercentage van
en met inachtneming van het feit, dat de
jaarlijkse bijdrage ieder jaar met 3 % afneemt (zie par.2, arti
kel 12, lid 1 van de Premie- en Bijdragebeschikking Woningbouw
I960) en beneden f. 50,-- ophoudt te bestaan, kan de contante
waarde van de exploitatiebijdrage gesteld worden op :
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1.0475

+

288,09.
1,0475

. 65,3^
+ ......... +1,o^75 ^

+

56,^0
l,W5

~

f. 3.118,— (f. 3.150,— ).
De netto stichtingskosten bedragen dus f. 21.000,-- minus f. 3«150,—
en minus de eenmalig uitkeerbare premie van f. I.366,— of wel
f. lö.W'f,-.
Indien de verhuurder voor dit bedrag een 50-jarige annuïteiten*,
lening sluit tegen 4£ %, dan bedraagt de som van aflossing en rente
hierop jaarlijks f. 868,29. De bovendien nog op de exploitatie
rekening drukkende kosten van onderhoud (naar raming f. 125,—),
grond-, straatbelasting en waterschapslasten (geraamd tezamen op
f. 65,—) en de algemene kosten, zoals administratiekosten ( raming
f. 20, — ), en assurantie (raming f. 10,—), doen de exploitatiekosten
tenslotte stijgen met f. 220,— tot f. 1.088,29 per jaar.
Ter dekking hiervan zou een minimale huur van f. 90,69 per maand
moeten worden opgebracht. Aangezien evenwel de maximaal toelaatbare
huur slechts f. 80,— per maand bedraagt, wil het ons voorkomen, dat
de mogelijkheid van premiewoningen, te bouwen door rechtspersonen,
welke woningen in huur aan de toekomstige bewoner (lees tuinder)
worden verstrekt, minimaal zo niet uitgesloten moet worden geacht.
Wordt uitgegaan van minder bedden en een kleinere paallengte, dan
voorden het basisbedrag voor de bouw en dg jaarlijkse bijdrage voortde fundering, alsmede de toeslag voor de gemeenteklasse alle lager
en de hierop gebaseerde premie eveneens. Dit impliceert, dat de nettostichtingskosten zullen stijgen, als gevolg waarvan het jaarlijks
bedrag aan rente en aflossing eveneens toeneemt. Bij gelijkblijvende
overige exploitatiekosten houdt dit in, dat de maximaal op te brengen
huur nog verder in ongunstige zin van de maximaal toelaatbare huur
van f, 80,— per maand gaat afwijken.
Ditzelfde resultaat wordt verkregen als de bruto-stichtingskosten
hoger dan f. 21.000,-- zijn. Terugrekenend, om te zien bij welke
hoogte van de stichtingskosten de huur van f. 80,~ de exploitatie
kosten juist dekt, komen wij op een bedrag van f. 18.564,—, hetgeen
als volgt is becijferd :
Totale exploitatiekosten (is gelijk 1 jaar huur)
(12 x f. 80,—)
overige algemene kosten (als voren)
Resteert voor jaarlijkse kosten aan rente en
aflossing

f. 960,—
"

220,—

f. 740,—

Het bij deze annuïteit behorende kapitaalsbedrag
belo°Pt
.. 7^0
O Ox
SPh7^ ~
Bij: premie en contante
'
waarde jaarlijkse Rijksbijdrage

"

Maximaal toelaatbare stichtingskosten (bruto)

f. 18.564,—

f

•

lk o48

__
—

4.516,—

Ook langs deze weg blijkt wel de practische onmogelijkheid premie
woningen voor verhuur te bouwen. Wij mogen derhalve concluderen,
dat onder de gegeven omstandigheden het bouwen in deze sector niet
te verwezenlijken is, reden waarom wij hierop eigenlijk niet verder
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lijkheid van het verlenen van een gerne entegarantie van 90 % van de
netto-stichtingskosten van door woningbouwcorporaties op te nemen
hypothecaire geldleningen.
In beginsel dienen deze leningen in 50 jaar geheel te zijn afgelost.
De te garanderen leningen mogen tegen marktvoorwaarden worden afge
sloten, De gemeente behoeft voor deze garantstelling geen extrakosten in rekening te brengen. Aan deze mogelijkheid zijn echter
bepaalde voorwaarden gesteld. Zo dient de woningbouwvereniging,
welke de gemeentelijke garantie vraagt, voor 10 % der voor de finan
ciering benodigde geldmiddelen zelf zorg te dragen, terwijl zij daar
enboven bij het aanspreken van haar reserves voor dit doel aan maxima
is gebonden (zie circulaire van het Ministerie van Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid M.G. 6l - 1 dd. 8 Febr. 1961). In bijzondere gevallai.naar het oordeel van de Minister, kan het percentage van 10 lager
worden gesteld en dat van 90 dienovereenkomstig hoger. De omstandig
heden moeten dan evenwel een duidelijke oorzaak aantonen. Aangezien
de gemeente geen extra-kosten in rekening behoeft te brengen, zullen
de exploitatiekosten, zoals hierboven uiteengezet, geen verhoging
ondergaan. In theorie zou het zelfs mogelijk zijn, dat tengevolge van
de gemeentelijke garantie, de geldgever genegen zou zijn genoegen
te nemen met een lagere rente, omdat zijn risicofactor vermindert.
Wij geloven echter niet, dat deze eventuele verlaging dusdanig
in de exploitatiekosten zal doorwerken, dat hierdoor de maximaal
toelaatbare huur een sluitende exploitatie kan opleveren..
Bovendien is voor de bouw van premiewoningen door woningbouwvereni
gingen slechts een zeer geringe toewijzing te verwachten, terwijl de
kans niet is uitgesloten, dat deze regeling binnenkort geheel komt
te vervallen.
2. 2, Door eigenaren te bewonen premiewoningen.
Ter bepaling van de in deze sector verkrijgbare premie maken wij
wederom gebruik van de in de Beschikking van de Minister van Volks
huisvesting en Bouwnijverheid van 31 Maart i960 (Nr.0328751t Stert.
I960, nummer 6*f) opgenomen tabel, waarin door ons de laatste wijzi
gingen zijn doorgevoerd. Evenals bij de te verhuren premiewoningen
het geval was, laten wij ook hier categorie B.buiten beschouwing.
Ook de meer-gezinswoningen hebben wij niet in de tabel opgenomen.
Tabel B. 2. Gegevens voor het berekenen van de premie voor door
eigenaren te bewonen woningen.
CATEGORIE

Berekeningsmaatstaf voor
de jaarlijkse
bijdrage

A.
1
2
3
5
7
9

bed of 2 bedden
bedden
of k bedden 2)
of 6 bedden
of 8 bedden
of 10 bedden
me££ bedden

X) woningen voor alleenstaanden,
2) woningon voor een normaal gezin.

Basisbedrag voor de bouw,
incl. de normale fundering,
in guldens
Eengezinswoning
950
1.200
1.350
1.500
1.750
1.950
2,100

- 76 Toeslagen voor fundering :
paalfundering per meter paallengte. Eengezinshuizen : 1 %,
Toeslag voor de gemeenteklasse :

5%

Naar men ons van de zijde der Nederlandsche Heide Mij. mededeelde,
moeten woningen in de Koekoekspolder worden onderheid. Bodemsonderingskaarten toonden aan, dat de stuitende zandlaag op een diepte ligt,
variërend van { à 2 meter beneden de oppervlakte.
Bij het bepalen van de premie moeten wij wederom van een veronder
stelling uitgaan ten aanzien van het aantal bedden. Nemen wij b.v.
aan, dat dit aantal 5 à 6 bedraagt, dan bedraagt de premie, bij paallengten van 2 en 3 meter :
Basisbedrag
paalfundering 1% per meter
gemeentetoeslag 5 %
totale premie

f. 1.500,—
....."
30,— tot f. ^5»—
"
75i —
....+

f. 1.600,—

Naast deze premie bestaat daarenboven nog de mogelijkheid een
extra-toeslag te verkrijgen uit hoofde van het Besluit Bevordering
Eigen-Woningbezit (Koninklijk Besluit van 26 Mei 1956,Stb. 275).
Artikel 2 van dit Besluit luidt als volgt :
" 1. Uit 's Rijks kas kunnen overeenkomstig door de Minister van
"
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid ten behoeve van de bouw of
"
het verwerven van woningen, waarvoor een premie is toegekend
"
krachtens het Premie- en bijdragebesluit I960, aan meerderjarige
"
personen toelagen worden toegekend, onder de voorwaarde, dat zij
"
de woningen van de aanvang der eerste bewoning af, tenminste 10
"
achtereenvolgende jaren als eigenaar zullen bewonen.
" 2. De
a.
b.
"
"
"
c.
"

toeslag wordt slechts toegekend, indien :
de woning ten minste k woon- of slaapvertrekken bevat ;
de stichtingskosten van de woning een maximale grens niet
overschrijden (gemeenteklasse k : f. 22.000,— voor woningen
in categorie A, respectievelijk het 11-J-voud der toe te
kennen premie);
de aanvraag om toekenning van de toeslag is gedaan door
tussenkomst van een toegelaten bemiddelend orgaan.

" 3« De Minister kan van het bepaalde in het tweede lid, onder
a., overeenkomstig door hem te stellen regelen afwijken. "
Aanvragen om toekenning van een toeslag dienen op daartoe door
de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid beschikbaar gestelde
en bij de gemeente te verkrijgen formulieren door de gegadigden bij
een bemiddelend orgaan te worden ingediend. Dit bemiddelend orgaan
zendt de aanvragen, vergezeld van zijn advies, door aan de gemeente,
welke de stukken aan de Minister doet toekomen door tussenkomst van
de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting en de Bouw
nijverheid in Overijssel.
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1.
2.
3.
4.
5»

Stichting Bevordering Eigen Woningbezit
Stichting Bemiddelend Orgaan Rohyp
Stichting Bemiddelend Orgaan Limburg
Stichting de Eigen Woning
Stichting Bemiddelend Orgaan van de
N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten

(te
(te
(te
(te

Amsterdam)
Amsterdam)
Roermond)
Eindhoven)

(te Assen)

De toeslag wordt door middel van de volgende tabel berekend :
Tabel B. 3« Gegevens voor het berekenen van de toeslag voor door
eigenaren te bewonen woningen.

Berekeningsmaatstaf
voor de toeslag

Toeslag

Basisbedrag voor de bouw,
inclusief de normale fundering f
in guldens
1 of 2
pers.

3 of 4
pers.

5 of 6
pers.

7 of 8
pers.

9 of 10
pers.

fundering

11 of meer
pers.

gemeentoklasse

eengezins
woning

-

a.
bi
0.
di
e.

paalf.
meter
paal

Toeslag

3
5
?
9
11

of
of
of
of
of

4 bedden
6 bedden
8 bedden
10 bedden
meer bedden

700
800
900
1000
1100

800
900
1000
1100
1200

-

-

-

-

1%

1000
1100
1200
1300

-

-

-

11

5 %
1?

1200
1300
1400

-

«•

il

11

1400
1500

«

tl
ft

H
vi

1600

Uitgaande van de ons inziens reële veronderstelling, dat de zich in de
Koekoekspolder nieuw vestigende tuinders veelal pas gehuwd zullen zijn en
ons baserende op de in IJsselmuiden door het L.E.I. gehouden enquête* waarin
o.a. de gezinsgrootte van bestaande tuinders werd gevraagd, nemen wij aan,
dat het aantal bedden in de buurt van 5 tot 8 zal liggen.
De uit 's Rijks kas te ontvangen toeslag bedraagt dan bij een berekenings
maatstaf van 5 of 6 bedden en een aantal personen van 1 of 2 :
basisbedrag
f. 800,—
funderingstoeslag (2 meter àl#).... "
16,—
gemeentetoeslag (5 %)
"
^0,—
f. 856,-Bij 7 of 8 bedden wordt de toeslag

f. 9631 — •

De netto-stichtingskosten worden derhalve als volgt benaderd :
maximaal toelaatbare stichtingskosten
categorie A, gemeenteklasse k
f. 22.000,'
minus bouwpremie
minus toeslag bevordering
eigen woningbezit

Netto-stichtingskosten

f. I.6OO,—
11

850,—

(evt. het
ll^- voud
der premie)

- 78 Opgemerkt zij nog, dat de toeslag slechts wordt toegekend,
indien de aanvrage daartoe is gedaan v66r afloop van een tijdvak
van 6 maanden na het voor bewoning gereedkomen van de woning, en
dat zij eerst wordt uitbetaald, nadat de aanvrager of diens gezin
de woning heeft betrokken.
3. Woningen in de vrije sector.
Ziet de toekomstige tuinder af van de overheidssteun en besluit
hij voor eigen rekening te gaan bouwen, dan vallen derhalve de
onder 2.1 bepaalde exploitatiebijdrage en de premie weg, hetgeen
eveneens geldt voor de onder 2.2 berekende premie en toeslag.
Hij is dan ook niet meer gebonden aan maximale stichtingskosten
maar wel aan allerlei andere bepalingen. Deze woningen zijn n.l,
thans ook in de jaarlijkse woningverdeling betrokken; Rijksgoed
keuring is vereist»

- 79 III. FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE TUINDERSWONING.
Gezien het feit, dat wij bij de bespreking der diverse soorten
woningen tot de conclusie kwamen, dat woningwetwoningen en premie
woningen, welke in huur worden verstrekt, niet in aanmerking komen,
resp. in de practijk niet zijn te verwezenlijken, stellen wij ons
voor deze beide categorieën in dit hoofdstuk buiten beschouwing te
laten en ons derhalve te oriënteren op premie-woningen door de
eigenaar te bewonen en woningen te bouwen in de vrije sector.
1. Premiewoningen door de eigenaar te bewonen.
Ook in deze sector kan de gemeente zich uit hoofde van artikel
7 van het Besluit Bevordering Eigen-Woningbezit garantstellen voor
rente en aflossing op een door de eigenaar op te nemen eerste
hypothecaire geldlening. Voorwaarden hierbij zijn :
1. de garantieaanvrage dient te geschieden door tussenkomst
van een der reeds vermelde bemiddelende organen. De Minister
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft hiertoe aanvraag
formulieren beschikbaar gesteld, welke bij de gemeente ver
krijgbaar zijn. Het bemiddelend orgaan zendt de aanvragen,
vergezeld van zijn advies, door aan de gemeente ;
2. de looptijd der lening mag ten hoogste 30 jaren bedragen ;
3. het maximum van de lening kan niet uitstijgen boven 90 %
van de netto-stichtingskosten ;
k. de eigenaar/bewoner moet de leeftijd van 55 jaren nog niet
hebben bereikt.
De dan nog resterende 10 % der netto-stichtingskosten (in ons
voorbeeld + f. 1.900,--) zal door de aanvrager zelf moeten worden
gefourneerd, hetzij in de vorm van eigen vermogen, hetzij met be
hulp van een persoonlijke borgtocht, pand of eigendomsoverdracht
tot zekerheid voor te sluiten geldleningen of anderszins.
Mochten deze mogelijkheden voor jonge, aankomende tuinders, die
zich zelfstandig willen vestigen, niet openstaan, dan bestaat in
bijzondere gevallen nog de mogelijkheid een beroep te doen op
het Terlingenfonds.
Alhoewel dit fonds zich ten doel stelt steun te verlenen aan die
gezinnen, waarvan de huisvesting dringend verbetering behoeft en
die ondanks de mogelijkheden, welke de financieringsregelingen van
de Overheid bieden, niet in staat zijn op normale gebruikelijke
wijze in de verbetering van hun huisvesting te voorzien, is het in
principe bereid gebleken (na verschillende besprekingen hierover
met de Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid te
Zwolle) in het tekort bij te dragen, echter onder zekere voorwaarden.
Iedere aanvrage wordt aan een critisch onderzoek onderworpen ten
aanzien van eigen middelen,inkomen etc. Bij de beoordeling vormen
eveneens de jaarlijkse lasten, voortvloeiende uit de hypotheek,
de algemene kosten van de woning (zoals belastingen, onderhoud etc)
als regel een maatstaf, In het algemeen verstrekt het Terlingenfonds
slechts een geldelijke bijdrage, indien het bestuur van de betrokken
gemeente eveneens een gelijk geldbedrag beschikbaar stelt boven

- 8o hetgeen op grond van algemeen geldende regelingen eventueel reeds
beschikbaar wordt gesteld.
Alleen in zeef bijzondere gevallen kan het fonds van deze voor
waarde afwijken, De bijdragen van het fonds bedragen + f. 1.000,—.
De medewerking van het fonds kan ook bestaan in het gratis ver
strekken van volledig uitgewerkte bouwplannen. Men beschikt momenteel
over een viertal woningtypes met een huisvestingscapaciteit van 7» 9>
11 en 13 personen, In deze types is qua indeling etc, nog variatie
mogelijk.
De door het fonds en de gemeente verstrekte gelden behoeven niet
te worden terugbetaald. Gedeputeerde Staten staan tegenover de ge
meentelijke bijdragen in principe welwillend. Aanvragen tot gelde
lijke steun en/of bouwplan dienen door de gemeente via de Directie
van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie
Overijssel aan het fonds te worden ingezonden op aanvraagformulieren,
welke bij deze dienst verkrijgbaar zijn» De bouwplannen liggen even
eens bij de Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid
ter inzage.
Het fonds verbindt aan de beschikbaarstelling van een bouwplan de
voorwaarde, dat het gemeentebestuur zorg draagt voor de noodzakelijke
aanvullingen (o.a. situatietekening, staat van aanvulling op het
bestek en het eventueel gewijzigd funderingsplan}. Ook is het
hierbij ten zeerste gewenst, dat door de technische dienst van
de gemeente het toezicht tijdens de bouw gratis wordt verzorgd.
De beheerder van het fonds is de Heer R.H. Terlingen; het
kantoor is gevestigd te Amsterdam, Ceintuurbaan 215 (tel,020 -

7228^2),

Er bestaan natuurlijk ook andere financieringsmogelijkheden van
de tuinderswoning. Onder het hoofd hypotheken werd reeds gewezen
op de boerenleenbanken, die eventueel bereid zijn tot 90 % van
de getaxeerde verkoopwaarde hypotheek te nemen. De mogelijkheid
voor nieuwe tuinders, die niet over eigen middelen of zekerheden
-• in welke vorm dan ook-beschikken, om met gunstig gevolg een be
roep te doen op garantstelling door het Borgstellingsfonds voor
de Landbouw, resp, het Waarborginstituut voor de Tuinbouw, is
voor grond en woning vrijwel uitgesloten. Het ontbrekende bedrag
zal de tuinder echter met persoonlijke borgtocht of pand even
tueel bij de boerenleenbanken kunnen verkrijgen. Het gebruik van
eigen vermogen verdient echter uit kostenoverwegingen wel de voorkeur.
Voorzover aan artikel 7 van het Besluit Bevordering EigenWoningbezit wordt voldaan kan de gemeente zich ook in dit geval
garantstellen voor rente en aflossing op de hypothecaire lening.
Eveneens is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat op het Terlingenfonds en de gemeente met gunstig gevolg een beroep kan worden ge
daan.
De N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (voor Overijssel
kantoor te Zutphen, Deventerweg kk, tel, 06750 -50^1) houdt zich
naast het bouwen van woningen eveneens bezig met de financiering
hiervan, Is de leeftijd van de gegadigde lager dan 50 jaar, dan
bedraagt de maximaal te verstrekken hypothecaire lening + 90 %
van de netto-stichtingskosten, indien naar het oordeel van het
Bouwfonds, het inkomen voldoende is om de vaste lasten te kunnen
dragen. De maximale looptijd der lening is 30 jaar, de gemeente
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zelf moeten fourneren, al bestaat ook in dit geval de mogelijkheid
dat de gemeente en het Terlingenfonds dit eventueel samen kunnen
aanvullen. In Gelderland is deze vorm van samenwerking reeds voor
gekomen.
De rentevoet der lening blijft onveranderd gedurende de gehele
looptijd. Zij bedraagt momenteel 5v
Voor de bijkomende kosten bij een individueel standaardplan (d.i.
een plan, dat geen onderdeel vormt van een woningcomplex) geldt sinds
kort een voordelig totaal-tarief, waarop alleen diegenen recht hebben,
die ook van de financiering door het Bouwfonds gebruik maken. Men be
taalt êên bedrag voor architectuur, lichtdrukken, bestekken, toezicht,
de afsluiting van de hypothecaire geldlening, etc. Dit bedrag varieert
van f. 500,-- bij de eenvoudigste tot f. 800,— bij de grootste
standaar dpiannen.
Wanneer gewone hypotheekbanken de financiering van de woning ver
zorgen kan als algemene regel worden aangehouden, dat ongeveer 70 %
van de ne^/bo-stichtingskosten als hypothecaire geldlening wordt ver
strekt met een maximale looptijd van 50 jaar, tegen een rentevoet van
+
%, meestal na 5 jaren te herzien. Tengevolge van de grootte van
ïïet niet door de hypothecaire lening te financieren resterende bedrag
moet de steun van het Terlingenfonds uitgesloten worden geacht.
Gemeentegarantie kan i.v.m» de lange looptijd ook niet worden verstrekt*
Het Pensioenfonds van Beambten van de Nederlandsche Middenstandsbank verstrekt hypothecaire geldleningen tot 60 % van de executiewaarde van de woning. De rente kan gedurende de looptijd (maximaal 50
jaar) worden gewijzigd. Momenteel bedraagt zij
%,
Sommige spaarbanken, aangesloten bij de Nederlandse Spaarbank Bond,
hebben de mogelijkheid tot + 2/3 van de executiewaarde aan hypotheken
op courante woningen te nemen. De gemiddelde rentevoet bedraagt even
eens
% (voor 5 jaar vast, daarna telkens na 5 jaar te herzien).
Zij kunnen evenwel tot 90 % gaan, wanneer de top der lening boven het
2/3 deel versneld wordt afgelost (n.l. in 5 of 10 jaar, zulks ter keuze
van de spaarbank). Over deze top moet een extra-vergoeding worden
betaald van + 1 % over het onafgeloste gedeelte bij een looptijd
van de top van 5 jaar en van + 1-J % bij 10 jaar. De totale maximale
looptijd der lening ligt eveneens bij omstreeks 50 jaar. (Bij deze
looptijd derhalve geen gemeentegarantie, maar wel een eventuele
bijdrage door het Terlingenfonds plus gemeente).
Notarissen en handelsbanken verlenen niet rechtstreeks hypothe
caire geldleningen; zij treden wel als bemiddelaars tussen hypotheek
gever en institutionele beleggers op. Dit geldt in het bijzonder
voor de Amsterdamsche Bank N.V. De looptijden zijn maximaal 30 jaar,
de rente varieert van
tot
het te verstrekken geldbedrag van
70 tot 90 % van de netto-stichtingskosten. De gemeente kan zich,
wanneer voldaan wordt aan de in het begin van dit hoofdstuk vermelde
voorwaarden, garantstellen voor rente en aflossing. Wanneer het
restantbedrag niet te groot is (+ f. 2.000, —) kan een beroep op
het Terlingenfonds worden gedaan. Eventueel zijn ook Boerenleen
banken, tegen persoonlijke borgtocht of een zakelijke zekerheid,
bereid het resterende bedrag te fourneren.
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cieringsmogelijkheden zijn uitgeput, doch wij geloven wel er in
geslaagd te zijn een overzicht te hebben gegeven van de meest voor
komende methoden, alsmede van de mogelijkheden, welke er voor de ge
meente IJsselmuiden bestaan. Uiteraard zijn steeds verschillende ,
combinaties der financieringsvormen mogelijk. De financiële steun,
welke de Veiling eventueel zou kunnen verstrekken, hebben wij doel
bewust buiten beschouwing gelaten, aangezien de grote voorgenomen
investeringen reeds een aanzienlijk beroep op de liquiditeit bete
kenen.
De mogelijkheid bestaat, dat sinds de samenstelling van dit
rapport de rentevoet bij de verschillende door ons genoemde finan
cieringsvormen enigszins is aangetrokken,
2. Woningen te bouwen in de vrije sector,
In November 1961 heeft de Kroon een besluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant, houdende goedkeuring van een besluit van
de raad der gemeente Roosendaal, tot vaststelling van een gemeente
lijke bouwcredietgarantie in de vrije sector, geschorst.
Het verlenen van dergelijke garanties is geregeld in het door
ons besproken besluit Bevordering Eigen-Woningbezit, hetgeen een
rijksregeling is. Het Ministeriële standpunt is derhalve, dat gemeen
ten op dit terrein geen bevoegdheden bezitten.
De gehele financiering van de bruto-stichtingskosten zal dus
door de eigenaar zelf of door middel van hypotheken moeten worden
verzorgd. Het Terlingenfonds kan geen bijdrage verstrekken, aange
zien dit fonds slechts dan geldelijke steun verleent, wanneer op
grond van de geldende financieringsregelingen (premies, toeslagen
etc.) ook steun door de Overheid wordt verleend.
Eventueel kunnen de boerenleenbanken de financiering mee helpen
afronden.
Aangezien de koper/tuinder de grond binnen 15 jaren na de
koop niet mag vervreemden is bouwen door derden met verhuur aan de
tuinder niet mogelijk.
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1. Gewone toewijzingen.
a. Woningwetwoningen worden door Gedeputeerde Staten, in over
leg met de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting
en de Bouwnijverheid, aan de gemeente toegewezen. Deze toe
wijzing is voor Volkshuisvesting bindend.
b. Voor premie-woningen geldt hetzelfde, al heeft Volkshuis
vesting en Bouwnijverheid hierin ook enige zeggenschap.
c. Voor woningen in de Vrije sector beslist Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid v.w.b. de toewijzing per gemeente, alhoe
wel ook op dit gebied samenwerking bestaat tussen deze in
stantie en Gedeputeerde Staten. Rijksgoedkeuring is ver
eist. Deze woningen zijn thans ook gecontingenteerd.
Zowel voor a, b, en c is een gemeentelijke bouwvergunning
noodzakelijk, terwijl de Schoonheidscommissie de gemeente van
advies dient. Van dit advies kan evenwel worden afgeweken. Daar
naast worden de woningen door Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
nog getoetst op hun planologische mérites in het "uitbreidings
plan".
2. Extra-contingenten.
Ter verkrijging van een extra-contingent woningen is. het ten
slotte in alle drie de sectoren wenselijk, dat de gemeente dit
gelijktijdig bij Gedeputeerde Staten en Volkshuisvesting en Bouw
nijverheid aanvraagt. Teneinde de afhandeling der aanvragen te be
spoedigen is het daarenboven nuttig een afschrift van het verzoek
aan Gedeputeerde Staten bij te sluiten voor Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid en omgekeerd.
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Na de verschillende financieringsvormen en -mogelijkheden te
hebben behandeld, willen wij dit gedeelte van het rapport beslui
ten met het geven van een theoretisch financieringsmodel en met
een aan deze financiering verbonden raming der kosten. (Tabel B.4.)
Uiteraard is bij de opstelling van dit model noodzakelijkerwijze
uitgegaan van enkele veronderstellingen. De aanschafwaarde der
activa is zo goed mogelijk benaderd; aangenomen werd, dat het
Waarborginstituut en het Borgstellingsfonds zich bereid verklaren
zich voor de in de tabel vermelde bedragen garant te stellen, en
dat de looptijden der leningen in de practijk te contracteren zijn.
Verondersteld is verder, dat geen eigen middelen aanwezig zijn.
De ervaring wijst echter uit, dat dit een practisch nooit voor
komend geval is.
Ter vergelijking zijn in de tabel de rentekosten over het eerste
jaar en de gemiddelde rente gedurende de looptijd der leningen opge
nomen tegen de momenteel gangbare rentevoet. Uitgegaan werd van
een zodanig opgezet bedrijf, dat daarin door 1 man efficiënt
gewerkt kan worden.
Het zal uiteraard afhankelijk zijn van de rentabiliteit van
het bedrijf of de uit de financiering voortvloeiende lasten kunnen
worden gedragen. Rekening is dan nog niet gehouden met kosten van
verzekering, onderhoud etc.
Zijn geen eigen middelen aanwezig, dan zal de tuinder bij de
ontwikkeling en uitbouw van zijn bedrijf over het algemeen meer
opzijleggen dan voor reservering van afschrijvingen of voor af
lossingen noodzakelijk is en op deze wijze tot de vorming van het
eigen vermogen bijdragen.
Wij menen er goed aan te doen, er op te wijzen, dat de in de
tabel opgenomen activa voor de financiering als aparte delen moeten
worden beschouwd en dat het bedrijf in zijn geheel derhalve niet
in Sên keer op deze wijze kan worden gefinancierd.
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THEORETISCH BENADERDE FINANCIERINGSKOSTEN

VAN BEDRIJFSONDERDELEN.

Aanschafwaarde

ACTIVA

Bedrag

looptijd
in jaren

rente
percentage

S.«
aflossing
per jaar

b.
rente
eerste jaar

a + b
Totaal rente
en aflossing
eerste jaar

c.
gemidd. rentekosten
tijdens looptijd der
lening per jaar

Totale
gemiddelde
kosten

restant

f. 2.165,—
11
760,—

25
10

Î?

325,—

10

5

1/2

II 17.100,—

30

4

3/4

4

4
5

3/4
1/2

f.
II

90,76,—

f. 103,-«
42,—

f.
II

193,—
118,—

f.
»

53,23,-

f.
n

18,—

fi

ii

II

18,—

It

812,—

II

1.382,—

II

420,—

II
II
II
II

160,—

II
II
II
II

295,—
328,—
28,—

It
II
II
II

85,-

64,—

2,—

II
II
II
II

199,—
221,—

3,—

II
II
II
II

375,—
125,—

II
II

124,—
36,—

495,—
550,—
44,11,"

II
II

353,—
392,—
35,—

II

H«
-ÊVX
1

2/3
1/3

99,—
H
03
1
1

66
23

!

f, 3.250,—

i
i
oc
Hr

Grond
14.800 n2 à f. 0,22
te financieren met ;
Ie hypotheek
IIe hypotheek
cessie toekomstige
vorderingen op veiling

Percentage
verschafte
lening van
aankoopwaarde

!P
+
O

U
1
1
1
1
1
1
1

TABEL

Woning
Nett o-st ic ht in gsko ste n

»?

19.000,—

te financieren !
hypotheek
Bijdrage Terlingenfonds
Bijdrage gemeente

90

11

it
tt

Plat glas (300 m2)
te financieren s
Hypotheek 2/3 van 2/3
Gar. Borgstollingsfonds
Gar. Waarborginstituut ( 4/5 van f. 150,—)
Voor risioo bank ( 1/5 van f. 150,—)

»I

(1,000 m2)

45
50
^ restant

11

te financioren ;
Hypotheek (2/3 van 2/3)
Gar. Borgstellingsfonds (50 % van f» 2.000,—)
Gar. Waarborginstituut (4/5 van f. 100,—)
Voor risico bank (l/5 van f. 100, — )

li

3.375,—
3.750,—
300,—
75,—

;?
si

i;350,~
1.500,—
120,—

ii

30,-

11

3/4
1/4
1/4

11

135,—
150,—
12,—

990,—

25
25
25
25

4
5

5

11

II

3,—

tl
1?
»1
II

135,150,—
12,—

178,—
16,—
4,—

ii

220,—

95,—
8,~
2,—

ti
ST
tl

245,—
20,—

35,40,-

tl
II
tl

5,-

II
II
II
II

170,—
190,—
15,4,-

II
II

499,—
l6l,~

VI
II

72,—
21,"

II
II
II
II

848,—
942,—

II
II
Ii
II

190,—
210,—
19,5,"

11

II
II
ÎI

23,25,2,~

11

7,-

5,-

75
25

11

2.250,—
750,—

45
50

ii

10
10
10
10

4
4
5

3/4
3/4
1/4
1/4

6
6

5
4

1/2
3/4

11

15
15
15
15

4
4

3/4
3/4
1/4
1/4

11

15

4
4

5

71,—
6,—

3|—
1,—

11

3.000,—

ii

11

It
11

447,—
146,—

16.500,--

) restant
)

II

3/4

11

3.000,—

te fina re ie ren !
Hypotheek (2/3 van 2/3)
Gar. Borgstollingsfonds
Gar. Waarborginstituut (4/5 van f. 825,—)
Voor risioo bank (1/5 van f. 825,—)

Regenleiding

li
ii
;i

^ restant

Eigêndomsoverdrachtslening
Gar. Borgstellingsfonds ( 25 %)
Warenhuis

570,—

7.500,—
45
50

II

Trekker

11

1
»
»•
oc
H

Schuur (+ 150 m2)
te financieren i
Hypotheek (2/3 van 2/3 = 45 %)
Gar. Borgstellingsfonds
Gar. Waarborginstituut (4/5 van. f. 375,—)
Voor risioo bank (l/5 van f. 375,—)

950,—
950,—

ii
w
H

7^425,—
8.250,—
660, —
165,—

5
5

n

H
ii

11

II

9,—

79,-20,-

11
11

11

685,—
760,—
63,—
16,—

2.000,—

45
50
^ restant

li
ii

;i
:?

900,—
1.000,™
80,—
20,-

15
15
15

5
5

3/4
3/4
1/4
1/4

ii

60,—

ii

65,—
6,~

ii

ii

1,—

II
VI
II
II

43,™
48,—
4,—
1.—

II
II
II
II

103,—
113,—
10,—
2,—

11

1,~

II
II
II

83,90,—
8,~
2,-
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1. Het doel van het onderzoek is het verwerven van een exact beeld
van de ontwikkeling van het aantal tuinders in IJsselmuiden»
Voor het bereiken ervan werd o.m. een enquête gehouden op alle
bedrijven met tuinbouw.
2. Zowel de ontwikkeling van de oppervlakte tuingrond als die van
het aantal tuinders verloopt in dalende richting.
Meer dan de helft der tuingrond en 1/^f deel der bedrijven ligt
in de Koekoekspolder, terwijl ca 60 % der tuinders in IJsselrauiden
tuingrond in deze polder in gebruik heeft. In vele gevallen ligt
de tuingrond op grote afstand van de woning,
3. Het is in IJsselmuiden gebruikelijk, dat de tuinders beginnen met
de grond te pachten en een huis te huren. Na verloop van tijd
slagen vrijwel allen erin een woning in eigendom te verkrijgen,
al dan niet in combinatie met tuingrond. De bedrijfsinventaris
wordt - juridisch gezien - vrijwel altijd direct in eigendom
verkregen.
Voor de aankoop van grond, woning en/of inventaris, zijn gewoon
lijk niet voldoende eigen middelen aanwezig.
Op 9 van de 152 bedrijven is een twee-hoofdige bedrijfsleiding
aanwezig. De helft van de B en C tuingrondgebruikers oefent een
neven- of hoofdberoep uit, dat direct in verband staat met de
land- en tuinbouw.
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden is in de Koekoeks
polder aanmerkelijk lager dan die in overig IJsselmuiden (resp,
38,1 en 50,9 jaar).
5, Van de tuinderszoons oefenen er 87 hun beroep buiten en 7^ hun
beroep in de tuinbouw uit. Hiervan hebben er 20 een eigen tuinbouwbedrijf,
6, Meer dan 60 % der secundair afgevloeide tuinderszoons verliet de
tuinbouw in de periode 1951 - I960, In dezelfde periode nam de
primaire afvloeiing sterk toe,
7» De belangstelling voor tuinbouwonderwijs is "normaal"; voor
tuinbouwdagonderwijs echter gering,

8, Van de 198 zoons van 12 jaar en ouder, hebben er ^8 duidelijk het
voornemen een eigen tuinbouwbedrijf te verwerven. Zoons, afkomstig
van glasbedrijven, tonen naar verhouding meer belangstelling voor
de tuinbouw dan de anderen.
9, Er is geen relevant verschil in de beroepskeuze van zoons tussen
de leeftijdsklassen van 15 - 19i 20 en 25 - 29 jaar. Er zijn
practisch geen zoons boven de 35 jaar, die nog "op een bedrijf
wachten".

- 87 10. In de periode tot 1976 zullen vermoedelijk 52 van de bestaande
bedrijven wisselen van bedrijfshoofd. Op 32 van deze bedrijven
is de waarschijnlijke opvolger reeds bekend.
11. In de Koekoekspolder zal, bij voortzetting van de huidige verkooppolitiek van Domeinen, tot 1976 waarschijnlijk een oppervlakte
tuingrond beschikbaar kunnen komen, voldoende voor het stichten
van ruim 40 bedrijven,
12. Met de bestaande bedrijven, exclusief de bedrijven die in het
uitbreidingsplan liggen, en de mogelijkheden in de Koekoeks
polder, zal het aantal tuinbouwbedrijven in 1976 rond l80 kunnen
_ bedragen.
13» Voor de komende 15 jaar kan rekening worden gehouden met kj
adspirant-tuinders uit IJsselmuiden. Door deze beperkte belang
stelling bij de tuinderszoons in IJsselmuiden zal het aantal
bedrijven, indien niet wordt ingegrepen, niet toe- doch afnemen.
Indien zich geen wijzigingen in het vestigingspatroon voordoen,
zal het aantal kunnen dalen tot 1^2 bedrijven in 1976.
14. De financiering van het bedrijf heeft voorheen steeds bij voor
keur uit eigen middelen plaatsgevonden. Er is thans een duidelijke
ontwikkeling gaande naar een ruimer gebruik van vreemd geld.
15. Doordat de verhouding van vader tot meewerkende zoon veelal weinig
zakelijk is, ontstaan er vaak onnodige moeilijkheden bij de finan
ciering van een door de zoon te stichten of over te nemen bedrijf.
16. De meest relevante factoren, die vestiging in de Koekoekspolder
belemmeren, zijn de slechte ontsluiting ervan en de door Domeinen
bij verkoop van gronden gestelde voorwaarden.
17. In 1953 bestonden de bedrijven met tuinbouw voor de helft uit
zuivere tuinbouwbedrijven; thans is dit 2/3 deel.
In 1953 kwam op 15 bedrijven een warenhuis voor; thans op 1/3
der bedrijven,
18. De wijzigingen in het bedrijfstype en de bedrijfsvoering kwamen
tot uiting in de betere spreiding van de productie over het jaar
en de wijzigingen in het producten-assortiment.
19• De aanvoerwaarde van de producten per tuinder steeg van gemiddeld
f. 6.000,— in 1953 tot f. 12.800,— in 1961. Meer dan de helft
der tuinders brengt thans meer dan f. 10.000,— aan producten naar
de Veiling.
20. De afzetorganisatie voor het tuinbouwgebied IJsselmuiden is thans,
mede door de groenten- en fruitproductie in de N.O.P. , de grootste
van Overijssel.
De stijging van de aanvoer maakte een overschakeling van consumptie
veiling op consumptie- èn exportveiling noodzakelijk.

- 88 21. De omvang en de naar verhouding geïsoleerde positie van het
tuinbouwgebied IJsselmuiden, maken het wenselijk, dat het aan
tal tuinbouwbedrijven niet verder daalt en zo mogelijk toeneemt.
22. Activiteiten t.a.v. afgevloeide tuinderszoons in IJsselmuiden
zullen slechts weinig tuinders kunnen opleveren. Voor stimulering
van het aantal tuinders in de verdere toekomst, kunnen activi
teiten gericht worden op tuinderszoons, dié de lagere school
bezoeken.
23. Voor uitbreiding van het aantal bedrijven op korte termijn is men
aangewezen op aantrekking van tuinders van buiten IJsselmuiden.
2k, De mogelijkheid van vestiging van vreemde tuinders, is tengevolge

van de door Domeinen gestelde voorwaarden bij verkoop van gronden
in de Koekoekspolder, nagenoeg uitgesloten, 1)
25» Vestiging in IJsselmuiden zal voor een vreemde tuinder pas aan
trekkelijk zijn, indien de Koekoekspolder beter zal zijn ont
sloten en eventuele vestigingsfaciliteiten opwegen tegen die van
andere concurrerende tuinbouwgebieden-in-ontwikkeling,
26. Het stimuleren van de ontwikkeling van de tuinbouw in IJsselmuiden
is een taak voor de tuinders van IJsselmuiden, hun standsorganisa
ties en vooral de Veiling, tezamen met de Gemeente, bijgestaan
door het Bankwezen met steun en medewerking van de Provincialeen Rijksoverheid.
27. Hypotheken kunnen worden verstrekt op onroerende goederen, ge
woonlijk tot 2/3 van de waarde van het onderpand maar aanvulling
tot 90 % is mogelijk. De banken taxeren de waarde van nieuwe
opstallen vaak op 2/3 van de stichtingskosten, zodat de lening in
de practijk neerkomt op *f/9 of ^+5 % daarvan. De looptijd varieert
van 15 - 50 jaar.
28. Kan de tuinder geen persoonlijke borgen interesseren en niet
voldoende zakelijke zekerheid stellen, dan kan hij een beroep doen
op het Borgstellingsfonds voor de Landbouw en het Waarborginstituut voor de Tuinbouw, In IJsselmuiden werd deze medewerking in
vele gevallen ingeroepen bij de financiering van warenhuizen,
29, In principe is verpanding van spaar- en deposito-tegoeden en
hypothecaire vorderingen mogelijk. Als regel wordt maximaal 2/3
van de geschatte waarde van het onderpand als basis aangenomen
voor voorschotten of credieten,
30, Wanneer er sprake is van een leveringsplicht voor de tuinder aan
de Veiling, kunnen de banken crediet verstrekken van 15 - 25 %
van het totaal aan betalingen, dat door de tuinder gedurende het
laatste oogstjaar van de Veiling werd ontvangen,
31, Woningwetwoningen kunnen door de gemeente en woningbouwvereni
gingen niet op de door tuinders gepachte of gekochte grond
worden gebouwd,
l) zie "Naschrift"

- 89 32, Door de huurmaximalisatie is het niet mogelijk de exploitatie
rekening van eventueel door de gemeente in huur te verstrekken
premiewoningen sluitend te krijgen.
33« Voor leningen, opgenomen op door de eigenaren te bewonen woningen,
kan de gemeente zich garant stellen tot maximaal 90 % van de
netto stichtingskosten. Het restant zou eventueel met behulp van
de gemeente en het Terlingenfonds kunnen worden gefinancierd.
Gewoonlijk verlenen de banken bemiddeling bij het vinden van
een geldgever.
Woningen in de vrije sector zijn thans ook in de jaarlijkse
woningverdeling opgenomen. Rijksgoedkeuring is vereist.
Ze kunnen niet met behulp van een gemeentelijke bouwcredietgarantie worden gefinancierd.
35« Voor het verkrijgen van extra-contingenten is het wenselijk,
dat de gemeente deze gelijktijdig aanvraagt bij Gedeputeerde
Staten en bij Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.
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Op het ogenblik dat de laatste hand werd gelegd aan dit rapport,
deed zich een opmerkelijk feit voor. Het betrof het vrijkomen van
pacht van een naar verhouding grote oppervlakte grasland in de
Koekoekspolder. De oorzaak hiervan was dat de op handen zijnde
verplaatsing van een 15»5 ha groot veehouderij-bedrijf naar elders
(zie o.a. blz. 36) zijn beslag kreeg, terwijl bovendien enkele vee
houders de pacht niet wensten te verlengen (o.m. wegens vertrek naar
het buitenland). Hierdoor kwam vrij plotseling in totaal ca 25 ha
voor tuinbouw geschikte grond beschikbaar.
Gezien de voor dit gebied vrij grote oppervlakte tegelijkertijd
vrij komende grond (blz. 36 e.V.), gaf Domeinen aan de mogelijkheid
van uitgifte een ruimere bekendheid dan gebruikelijk. Omdat inmiddels
bovendien de gedachte post vatte dat er mogelijk niet voldoende
gegadigden in IJsselmuiden zouden zijn, werd de advertentie algemeen
gesteld en behalve in de locale en streekpers, ook in de landelijke
tuinbouwvakbladen geplaatst. Uit de aanmeldingen zou men dan een
indruk kunnen krijgen omtrent de belangstelling in en buiten IJssel
muiden voor vestiging in de Koekoek.
Van een ombuiging van het beleid van Domeinen ten aanzien van de
uitgifte van gronden in de Koekoekspolder kan in feite (nog) niet
worden gesproken. Ten eerste omdat pas aan de hand van de resultaten
van de "peiling" van de belangstelling besluiten zullen worden genomen
ten aanzien van de mogelijkheid tot verkoop van gronden aan gegadigden
van buiten IJsselmuiden. In de tweede plaats omdat deze uitgifte van
een naar verhouding grote oppervlakte ineens een zeer incidenteel
karakter heeft.
Anderzijds moge hieruit blijken, dat Domeinen het beleid aanpast
aan de zich wijzigende omstandigheden, indien zij daartoe termen
aanwezig acht.
Het uitsluiten van "vreemde tuinders" bleek één der factoren te
zijn die stagnerend werken op de verdere ontwikkeling van de tuinbouw
in IJsselmuiden. Het is dan ook verheugend, dat Domeinen er toe is
overgegaan de verkoop van gronden aan tuinders van buiten IJsselmuiden
in overweging te nemen.
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V ragenlijst
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2

Lijst van tabellen
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3

Lijst van grafieken

B IJ L A G E

1.

No. « «.•

VRAGENLIJST
L.E.I, afd. S.O. (Ov.)

-

E.T.I.O.

I J S S E L M U I D E N

M / V

19 6 1 .

Hoofdberoep
Nevenberoep

PERSOONLIJKE GEGEVENS.
1, Geb. jaar

;

4. Godsdienst :

......

5. Inwonend / Hoofdbewoner /

2. Geb. p1 a,at s 2 . . . . . .
3« Burgerlijke staat : ongehuwd / gehuwd / Wed. /
V. 6. Voortgezet onderwies : .
7. Hoofdberoep en evt. nevenberoep van
vader van bedrijfshoofd
B.

BEROEPSLOOPBAAN,
(na lagere school)

C.

(
(
(
(
(

jaar tot ........ jaar

van
van
van
van
vnn

jaar
jaar
jaar
jaar

tot
tot
tot
tot ........

daar
jaar
jaar
jaar

Z
Z
Z
Z
Z

/
/
/
/
/

L
L
L
L
L

)
)
)
)
)

EERSTE BEDRIJF.
V. 1. Jaar van zelfstandig worden :
2. Is dit hot eerste bedrijf ? s ja / neen
3. Zo neen, welk jaar op huidig bedrijf : .

D,

HUIDIG BEDRIJF.
1. Aantal kavels

! .

2« Gegevens van kavols

KAVEL

B = s s s = 3 B = B C B = : a s c

tuingrond

oppervlakte

grasland

juridisch gebruik
jaar van
begin
verandering

bouwland

gebied waarin
kavel ligt

afstand tot woning

1.

2.
3.
4.
5.
TOTAAL
s

3. tuinbouw

; .

4. Veebezetting

.

s

s = =s » B = 5 I S S » ' * a = = s s = = s s = s = s s S S B 5 S " B S B S B B B B * * = B = » S B B = a c : S r = : S = B B

are

open grond /

.... stuks melkvee.

ia2 warm /

m2 koud / ....... r. plat

vervolg BIJLAGE 1,
E.

No.

BEDRIJFSAANVAARDIHG.
1. Bedrijf kwam tot stand door s overname / overname met afspl./afsplitsing / samenv. los land
2. Relatie tot vorige gebruiker : (schoon)vader / familie / vreemden /
3. Leeftijd vorige gebruiker bij overname
4. Bedrijfstype ton tijde van
- of direct na overname
"

:

.... jaar

Tuinbouw totaal : ..... waarvan
Veebezetting
: ...... stuks melkvee

m2 warm /
...... m2 koud
ramen plat

5« Jaar waarin met tuinbouw begonnen j direct /
6« Juridisch - economische data van het huidige bedrijf.

= = = B s » ss

juridische
gebruiksvom
begin jaar van
veranderinç

Tijdstip in
gebruikneuen

GROND

eigen
geld

indien eigendon, vom van financiering in procenten
lening
lening
lening
% onder borg
hypotheek
(schoon) familie
derden
stellingsfonds
ouders

. , .

BEDRIJFSIÏffiïïÀRIS
GEBOUWEN ( woning)

[„j .

. .
indien geCrfd, dit vernelden en invullen onder"eigen geld"

F.

KINDEREN VAN BEDRIJFSHOOFD.

z o o n s

d o c h t e r s

Aantal
Geboortejaren s
(te beginnen met de oudste)
G.

ZOONS, GEBOREN

tt

VOOR

19 4 9

(Beginnen met de oudste)

1. Geboortejaar
: gehuwd / ongehuwd / wed. /
2. Burgerlijke staat
: inwonend / uitwonend, geneente . . . .
3» Woonplaats
tot
beroep/dagonderwijs
4. Bezigheden na het lager onderwijs : van
jaar .... jaar
jaar .... jaar
jaar .... jaar
• «•••

m»

J33P • • # • • • • »

gehuwd / ongehuwd / wed. /
inwonend / uitwonend, geneente . . . .
van
tot
beroep/dagonderwijs
jaar .... jaar
jaar .... jaar
jaar .... jaar
jaar .... jaar

. ..

V. 5. Ander onderwijs
S c h o o l g a a n d e ' zoons
6. Hoe denkt hij over een beroep
in de tuinbouw

pos. / neg. / indifferent / niet bekend

pos. / neg. / indifferent / niet bekend

7. Welk beroep vernoedelijk ?
fiiet-zelfstandige zoons in de tuinbouw
8. Sfaar werkt hij ?

thuis / loondienst (Iüsselnüiden/elders)

thuis / loondienst (iJsselnuiden/elders)

9. Wil hij tuinder worden ?

ja / neen / niet bekend

ja / neen / niet bekend

opvolging (schoon)vader / overnane familie/

opvolging (schcon)vader / overnane familie/

overnane vreenden / doneinen /

overnane vreenden / doneinen /

10. Zo neen, waaron niet ?

11. Welke mogelijkheden ziet hij 7

vervolg BIJLAGE 10

z o o n s
Vragen 12 t/n 20' alleen voor deze zoons voorzover geboren vóór 19 4 2.

12. Hat voor bedrijf bent U van plan op
te gaan zetten Î Binnenkort ?
13. Hoeveel geld denkt U daarvoor
nodig te hebben ?
.... $ eigen geld / .... $ lening
ouders / .... % lening vreenden /
.... $ hypotheek

14* Hoe denkt U dat geld bijeen te
brengen ?

15. Waaron dit bedrijfstype ?
(Spelen nosilijkheden on het geld
bijeen te krijgen een rol 7 )

.... % eigen geld / .... $ lening
ouders / .... % lening vreenden /
.... % hypotheek

..
..
..

16. Zou U een andere bedrijfsvom kiezen
wanneer evt. noeilijkheden net het
verkrijgen van geld zouden kunnen
worden opgelost ? Welke bedrijfsvom ?
V. 17. Welke verschillen ziet U tussen een
tuinbouwbedrijf :
a. in het oude tuinbouwgebied
b. in de Foetoekspolder
18. Vragen beantwoord door

:

19, Opnerkingen

:

ZOONS

il E T

..

BEROEP BUITEN DE TUITOUW

20. Waaron een beroep buiten de tuinbouw .
gekozen ?
21. Wil hij terug in tuinbouw en een
eigen bedrijf ?

.

22. Zo neen, waaron niet ?

H.

I.

BEDRIJFSOPVOLGING.
V, 1

V.'io zal U later opvolgen ?

V. 2

Indien niet bekend, waarom'niet bekend

TUINDERS, DIE IN DE KOSKOEKSPOLDER
a.

ZWIJNSLEGER WONEN,

Indien vroeger oen ander bedrijf gehad.
1. Waar lac dit

V.

/

?

2. Type van vorig bedrijf

s

Tuinbouw totale opp

waarvan

m2 warm /
m2 koud

Veebezetting :

stuks melkvee.

........ ramen plat

vervolg BIJLAGE X.
b. Indien geen ander bedrijf gehad,
3» Waar v/erkte U voordien (gemeente) :
V.

4, Op welk bedrijfstype

s

.,

Tuinbouw totale opp.

......

waarvan

m2 warm /
m2 koud /
ramen plat.

Veebezetting

:

...... stuks melkvee.

Opp. grasland :
Opp. bo uwland :

c. Vestiging.
5. Vïaarom vestigde U zich in deze polder ?
d. Moeilijkheden in Koekoekspolder.
6. Ondervond U moeilijkheden bij Uw
vestiging in de Koekoekspolder ?
V/elke ?
7. Welke bezwaren heeft U ondervonden en/of
ondervindt U bij de exploitatie van het
bedrijf, direct verband houdend met de
ligging ?

J.

...........

TUINDERS MET GROMD IN DE KOEKOEK, DIE BUITEN DEZE POLDER V/ONEH.
1. Bent U van plan in de Koekoekspolder
te gaan wonen ?

:

2. Zo ja, waarom woont U er dan nog niet? s

„
Ja

,
/

,
Neen

........

3» Hoe denkt U dit dan financieel te
regelen ?
4, Zo neen, waarom niet ?
5. \7elke bezwaren heeft U ondervonden
en/of ondervindt U bij de exploitatie
van het perceel in de Koekoekspolder ?

K_j_ VREEMDE TUINDERS.
1. Wat denkt U over vestiging van
tuinders van buiten IJsselmuiden
in de ICoekoekspolder ?

O P M E R K I N G E N

..

BIJLAGE 2.
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A. 1.

De ligging van de t u i n g r o n d . . . . . . . . . . . . .
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.
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blz.

h

6
7

M

7
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8

II

9

5.

Oppervlakte tuingrond per bedrijf

6.

Ligging der verschillende typen bedrijven met tuinbouw

It

9

7.

Verkaveling der bedrijven .

tt

li

8.

Grootte der kavels in eigendom, naar afstand tot de
woning . . . . . . . . . .
. . . . . . . .

It

11

9.
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II
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•

II

Ik

II

15
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It
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It
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II
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•
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12.
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13.
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ik.
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15.

Leeftijd van zelfstandig worden van A- en B- bedrijfs
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16.

Overgenomen

17.

tt

19

II

20
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tt

23
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Beroepen van tuinderszoons buiten de tuinbouw (A + B)

tt
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20.
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21.
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22.
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23.
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25.

Bedrijven waarop de opvolging is geregeld
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tt
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tt

31

tt

32
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Bedrijven zonder opvolger

it
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it
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tt
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tt
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