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Voorwoord
Voor u ligt een studie die in opdracht van Directie Noord van het Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en
Volksgezondheid is uitgevoerd over eventuele uitbreidingsmogelijkheden van de bollenteelt in het
Lauwersland. De inventarisatie heeft tot doel gehad de huidige ontwikkeling in kaart te brengen en daarmee
belemmeringen en kansen te onderzoeken die een uitbreiding van de bollenteelt in de weg staan. Door
ruimtegebrek in de traditionele bollenteeltgebieden en structurele inkomensdaling in de akkerbouw in
Lauwersland zou de teelt van bollen in het Lauwersland aan beide problemen een oplossing kunnen bieden.
Het rapport is tot stand gekomen met de uitstekende medewerking van allerlei partijen in het gebied die hun
visie aangaande de problematiek met ons wilden delen. Dit geldt voor de individuele bollentelers, de heer P.
Wiersma van de DLV, de heer T. Dieles van de Fryske Milieufederatie en de heer J. Pauwinga van het
bollenvoorlichtingscentrum te Kruisweg. Verhelderend waren de gesprekken met de heren E. Lommerse,
bloembollenexporteur, en M. Breugem van de bloemenveiling in Eelde. Speciaal wil ik mijn dank uitspreken
voor de inzet en opbouwende kritische noot ingebracht door de heer Dirk Osinga, secretaris van de KAVBkring Noord Nederland.
Aan het rapport hebben de PPO-medewerkers Bartold van der Waal, Remco Schreuder, Winand Hazelaar,
Martin van Dam, Maria Zwart en Toon Derks meegewerkt. Wij hopen hiermee een bijdrage geleverd te
hebben aan het inzicht in de belemmeringen, maar ook in de mogelijkheden die het Lauwersland te bieden
heeft ten aanzien van de teelt van bloembollen.

Lisse, 30 September 2003

Frederique Vogel
Projectleider
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Samenvatting
De inkomens van akkerbouwers in Nederland staan structureel onder druk. Hierin wordt met de bestaande
bouwplannen, waarin voor een groot deel markt-verordeningsgewassen zijn opgenomen geen ommekeer
verwacht, gezien het steeds verder loslaten van het protectionistische Europese landbouwbeleid. In het
Lauwersland, een gebied rondom het Lauwersmeer, bepaalt de akkerbouw voor een belangrijk deel de
economische structuur van de regio. Naarstig wordt gezocht naar activiteiten die meer toegevoegde
waarde opleveren voor de agrarische gronden om de toenemende liberalisering van de landbouwproductie
het hoofd te kunnen bieden. De aandacht gaat uit naar een ander goed renderend vrijemarktproduct naast
het al bestaande goed renderende aardappelpootgoed. De teelt van bloembollen heeft bewezen zo’n
activiteit te kunnen zijn. Bovendien wordt uitbreiding van de bollensector en bedrijven in de traditionele
bollengebieden in West-Nederland vrijwel onmogelijk door ruimtelijke claims vanuit andere sectoren dan de
landbouw. Bollentelers zoeken daarom geschikte gronden elders in het land om de teelt van bollen uit te
oefenen. De bloembollenteelt die al 50 jaar in het Lauwersland aanwezig is heeft zich door het goede
rendement steeds verder uitgebreid tot 1999 waarna het areaal vervolgens met een derde is afgenomen.
PPO onderzocht in opdracht van Directie Noord, van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Volksgezondheid, wat de oorzaak van de achteruitgang zou kunnen zijn en de belemmeringen en
overwegingen die een rol spelen om bollen wel of niet in het bouwplan op te nemen. Tevens analyseerde
PPO de randvoorwaarden die nodig zijn om de bollenteelt in het gebied uit te breiden.
De deelvragen die daarvoor beantwoord zijn:
1. Welke randvoorwaarden moeten vervuld worden voor de uitbreiding van de bollenteelt?
(teeltspecifiek, infrastructuur, bestuurlijk, maatschappelijk draagvlak, duurzaamheid)
2. Welke factoren motiveren of vormen drempels voor akkerbouwers in het gebied om de bollenteelt
op te nemen in hun bouwplan cq uit te breiden?
3. Wat zijn de bedrijfseconomische gevolgen voor bestaande bedrijven in de regio indien een
uitbreiding van de bollenteelt op het bedrijf plaats vindt?
De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een literatuuronderzoek, statistieken en op interviews
met bollentelers, stake-holders, en anders betrokkenen in het Lauwersland.
De teeltspecifieke randvoorwaarden die essentieel zijn voor de bollenteelt zijn een zacht klimaat, geschikte
grondsoorten, beschikbaarheid van water, adequate mechanisatie in relatie tot het areaal geteelde bollen
op het bedrijf, beschikbaarheid van vreemde arbeid, een goed ondernemerschap en goede managementkwaliteiten van de ondernemer. Het Lauwersland voldoet in principe aan alle randvoorwaarden om de
bollenteelt uit te oefenen. Het klimaat is, evenals in de traditionele bollengebieden, een zeeklimaat. De kans
op nachtvorst in het voorjaar is echter wel groter wat een verhoogd risico op schade aan het gewas kan
betekenen. Door het iets koelere klimaat is de veldperiode van het gewas langer waardoor de bollen later
geoogst worden. Alhoewel de fysieke opbrengst hoger kan zijn door de langere veldperiode, worden de
opbrengstprijzen per bol lager naarmate het seizoen vordert. Het grondwater in het Lauwersland kan snel te
zout zijn om de bollen te beregenen. Daarom wordt zoet water vanuit het IJsselmeer naar het Lauwersland
gepompt waar vervolgens mee beregend wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat er een verbod bestaat
op de beregening van aardappelen in verband met de overdracht van de ziekte Bruinrot en Natrot. Bollen
mogen wel beregend worden, maar als het bollenveld in de buurt van een aardappelveld ligt vormt dit wel
een risico. In het gebied zijn twee loonwerkers die uitgerust zijn met adequate mechanisatie voor de
bollenteelt. Indien men mechanisatie in eigen beheer wil hebben zou die vanwege rendabiliteit met collega’s
gedeeld moeten worden tot een bollenareaal van minimaal 15 hectare. Vreemde arbeid kan, indien in het
gebied zelf niet beschikbaar, aangetrokken worden vanuit andere regio’s en landen net zoals dit in andere
tuinbouwgebieden in Nederland gebeurt. De akkerbouwers die bollen gaan telen moeten goede
management kwaliteiten bezitten ten aanzien van de inzet van vreemde arbeid op het bedrijf en zelf actief
initiatieven nemen om een goede prijs voor hun voortgebrachte producten te bedingen. Deze kwaliteiten zijn
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in de loop der jaren minder van belang geweest omdat er geen of weinig vreemde arbeid ingezet hoeven te
worden in de huidige akkerbouw en de gewassen collectief afgezet worden tegen van te voren vastgestelde
prijzen. Dat vakmanschap en ondernemers kwaliteiten wel degelijk aanwezig zijn heeft de pootgoedsector
en melkveefokkerij in het Lauwersland in het verleden en heden goed bewezen. Zowel de directe omgeving
als maatschappelijke en bestuurlijke organisaties in de regio staan positief ten opzichte van behoud van de
landbouw en grotere bedrijvigheid ter stimulering van de economie. De gemeenten Dongeradeel en De
Marne denken actief mee hoe de bollenteelt in het Lauwersland te stimuleren door middel van promotie
activiteiten. Het zou immers de inkomens van de akkerbouwers kunnen verhogen, zou werk creëren en de
tulpenvelden hebben een aantrekkende kracht op toeristen. De Milieu Federatie moedigt rendabele teelten
toe die het behoud van de landbouw in het gebied waarborgen. De emissie van mineralen en chemische
bestrijdingsmiddelen dient voorkomen te worden.
De oorzaken die de uitbreiding van de teelt in het verleden hebben ontmoedigd zijn met name terug te
voeren op onervarenheid, de (psychologische) afstand tot het handelscentrum en de niet-transparante
bloembollensector. Het moment om met bollenteelt te beginnen is doorgaans in een tijd dat de prijzen hoog
zijn en de bollen schaars. Wanneer en masse meer bollen geteeld worden, zal in het volgende jaar het
grotere aanbod resulteren in een prijsdaling. Bovendien is de kans kleiner dat in een tijd van schaarste, een
kwalitatief goede bollenkraam aangekocht wordt. Dit leidt ertoedat een akkerbouwer in het ongunstigste
scenario in een duur jaar begint met de bollenteelt, duur uitgangsmateriaal koopt van een minder optimale
kwaliteit, wat resulteert in een lagere fysieke opbrengst en een lagere opbrengstprijs per bol door de
algehele prijsdaling. Tegelijkertijd speelt mee dat relaties met de handel nog nieuw zijn. Verkennende
potentiële bollentelers richten zich op de actuele en historische prijzen. De teler kan moeilijk
marktontwikkelingen inschatten en heeft weinig of geen inzicht in de handel. Omdat het handelscentrum,
waar veel informatie informeel wordt uitgewisseld, zich op zekere afstand van het Lauwersland bevindt,
moet veel meer moeite gedaan worden om inzichten en contacten in de sector te krijgen. In de
IJsselmeerpolders ligt dit anders omdat veel bollenteelt daar plaats vindt op contract van bollentelers uit de
traditionele bollengebieden. Daardoor vindt veel kennisuitwisseling plaats. Een ander niet onbelangrijk
knelpunt waarom akkerbouwers twijfelen om bollen te telen is dat de aardappelpootgoedteelt nog steeds de
prioriteit heeft en bepaalde werkzaamheden afhankelijk van het jaar wel of niet samenvallen met de
tulpenteelt.
In een bedrijfseconomisch model zijn drie fictieve bedrijven doorgerekend. Het eerste bedrijf is een
gespecialiseerd tulpenbollenbedrijf van 20 hectare. Het tweede bedrijf is een akkerbouwbedrijf van 80 ha
waarvan 5 ha tulpenbollen. Het derde bedrijf is een akkerbouwbedrijf van 80 hectare met een traditioneel
bouwplan gebaseerd op pootaardappelen. Uit de berekening blijkt dat het rendement van een
gespecialiseerd tulpenbedrijf het hoogste is en rendeert bij een minimale opbrengstprijs van 5 eurocent per
bol. Het akkerbouwbedrijf met 5 ha tulpen rendeert wanneer de opbrengstprijs per bol 7 eurocent
bedraagt. Deze prijs is de laatste jaren met de geteelde rassen in het Lauwersland naar alle
waarschijnlijkheid niet gehaald Het traditionele akkerbouwbedrijf rendeert niet. Benadrukt moet worden dat
het rendement van een gespecialiseerd bollenbedrijf zeer varieert met de opbrengstprijs per bol. Indien een
akkerbouwbedrijf tulpenteelt opneemt in het bouwplan rendeert het iets minder dan een gespecialiseerd
tulpen bedrijf, maar wordt het risico beter gespreid.
De conclusie is dat alle randvoorwaarden om de tulpenbollenteelt uit te oefenen in het Lauwersland
aanwezig zijn. Er zijn wel comparatieve en sociologische voor- en nadelen waarvan de nadelen op het
ogenblik zwaarder blijken te wegen gezien het afnemende bloembollenareaal in het Lauwersland. In een
sterkte-zwakte analyse (SWOT) zijn de verschillende aspecten tot uitdrukking gebracht. De voordelen zijn
een lagere virus- en bodemziektedruk en een hogere fysieke opbrengst. De nadelen zijn de afstand tot het
handelscentrum met als gevolg moeilijker toegang tot het (in)formele kenniscircuit. Uit de SWOT-analyse
blijkt dat de nadelen en bedreigingen mogelijkerwijze opgelost kunnen worden indien de bollenteelt in een
concentratie of projectlocatie zou plaats vinden. In een projectlocatie kan de bodem omgezet worden in een
optimale bollengrond. De individuele teler kan zelf zijn watertoevoer en grondwaterstand regelen. De
beschikbaarheid van goed water en de mogelijkheid tot beregenen worden beter gewaarborgd in een
gesloten waterkringloop. Het water wordt gezuiverd door een rietveld (helofytenfilter) en verlaat schoon het
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circuit. Met de intensivering van de teelten op de projectlocatie wordt de continuïteit niet in gevaar
gebracht, ook niet wanneer milieuregels verder aangescherpt worden, en wordt het milieu niet belast. Een
geconcentreerd bollenproductiegebied schept werkgelegenheid en voor de ondernemers fungeert het als
een ontmoetingsplaats waarbij de bundeling en uitwisseling van kennis tot innovatie leidt. Het
tulpensortiment dat nu geteeld wordt kan worden uitgebreid met meerdere variëteiten en andere soorten
bolgewassen. De regionale bloemenveiling geeft aan dat er vraag is naar een groter sortiment vanuit de
regio. De broeierij zou hierop in kunnen springen. De bollentelers in het Lauwersland zouden zich kunnen
specialiseren in de productie van hoog kwalitatief uitgangsmateriaal omdat de ziektedruk minder dan in de
rest van Nederland in het gebied aanwezig is.
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1

Inleiding

1.1

Doelstelling

In de traditionele bollenteeltgebieden in West-Nederland is goede bollengrond een schaars goed. Ruimtelijke
claims vanuit andere sectoren dan de landbouw maken uitbreiding van de sector en bedrijven binnen de
gebieden vrijwel onmogelijk. Bollentelers zoeken daarom geschikte gronden elders in het land om de teelt
van bollen uit te oefenen. In het verleden leenden uitsluitend de geestgronden zich voor de bollenteelt.
Nieuwe technieken hebben het echter mogelijk gemaakt ook bollen op zwaardere gronden te telen. Dit
betreft voornamelijk de tulpenteelt. Tegenwoordig vindt 36% van de tulpenteelt plaats op zand en 64% op
kleigronden (CBS, 1999). Landelijk bedraagt het bollenareaal 21355 ha, waarvan tulpen 47% uit maken. In
eerste instantie verplaatste de tulpenteelt zich naar de polders in Noord- en Zuid-Holland. Op wat grotere
afstand ontwikkelde de tulpenteelt zich in de IJsselmeerpolders die nu de derde plaats innemen in het
bollenareaal. De bollenteelt heeft zich in de IJsselmeerpolders de afgelopen 10 jaar verdubbeld en groeit
gestaag richting de 3000 ha. Op nog grotere afstand ligt het Noordelijk kleigebied, waar Lauwersland1 deel
vanuit maakt. In het Lauwersland piekte het bollenareaal in 1998 tot 180 ha en daalde vervolgens naar 130
ha anno 2002.
Totaal bollenareaal
Tulp
Traditioneel bollengebied2
Zand
9400
3300
Noord-Hollands kleigebied
Klei
5400
4000
Zuid-Westelijk kleigebied
Klei
700
400
Flevoland
Klei
2600
1700
Noordelijk kleigebied
Klei
300
280
Rest Nederland
Zand
3000
300
Tabel 1, Spreiding bollenarealen in Nederland (CBS, 1999)
De inkomens van akkerbouwers in Nederland staan al tijden onder druk. Hierin wordt met de bestaande
bouwplannen met een groot percentage marktverordeningsgewassen geen ommekeer verwacht gezien de
liberalisering van de landbouw op wereldschaal. Naarstig wordt gezocht naar activiteiten die meer
toegevoegde waarde opleveren voor de agrarische gronden. Zo ook in het Lauwersland waar de akkerbouw
voor een belangrijk deel de economische structuur van de regio bepaalt. Aangezien tulp de afgelopen jaren
een goed renderend gewas is geweest, is het merkwaardig dat deze teelt zich niet verder heeft uitgebreid
maar juist in areaal is achteruitgegaan. In opdracht van de Directie Noord van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Volksgezondheid, is onderzocht wat de randvoorwaarden zijn om bollen te telen in het
Lauwersland en wat de knelpunten zijn om de bollenteelt hier verder uit te breiden.
Een uitbreiding van het bollenareaal kan volgens twee scenario’s verlopen:
1. Uitbreiding van de teelt op klei/zavel-grond door bollenteelt op te nemen in de bestaande
bouwplannen (divergentie).
2. Een of meer projectlocaties creëren waarop permanente bollenteelt mogelijk is door het omzetten
van grond. Binnen deze projectlocatie(s) worden maatregelen genomen om de kwaliteit van het
milieu en het product te waarborgen. Meer soorten bolgewassen kunnen op zo’n projectlocatie
geteeld worden (concentratie).

1

Het Lauwersland bestaat uit 4 gemeenten. In slechts twee gemeenten, Dongeradeel en de Marne, worden bollen geteeld. In deze
synthese worden deze twee gemeenten geduid als Lauwersland.
2
Het Noordelijk Zandgebied, Kennemerland, de Bollenstreek
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In dit onderzoek wordt het divergentiescenario onderzocht, omdat de bollenteelt perspectieven biedt om de
inkomens van akkerbouwers in het Lauwersland te verhogen. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de
bezwaren en knelpunten voor akkerbouwers om de bollenteelt als activiteit in het bedrijfsplan op te nemen,
dan wel uit te breiden.
De deelvragen die daarvoor beantwoord dienen te worden zijn:
1. Welke randvoorwaarden moeten worden vervuld voor uitbreiding van de bollenteelt?
2. Welke factoren motiveren (of vormen drempels voor) akkerbouwers in het gebied om de bollenteelt
op te nemen in hun bouwplan cq uit te breiden?
3. Wat zijn de bedrijfseconomische gevolgen voor bestaande bedrijven in de regio?
De synthese is geschreven op basis van interviews, literatuurstudie en statistische gegevens. Ter
beantwoording van vraag 3 zijn drie fictieve bedrijven, representatief voor de regio, doorgerekend met
behulp van een bedrijfseconomisch model.
Er volgt nu eerst een korte schets van het gebied met als doel de bollenteelt in sociaal-economisch
perspectief te plaatsen. In hoofdstuk 3 worden de eerste twee deelvragen beantwoord. Vanuit de
randvoorwaarden die de bollenteelt vereist wordt de situatie in het Lauwersland beschreven. Hieruit volgen
de knelpunten waar akkerbouwers mee te maken krijgen. In hoofdstuk 4 worden drie fictieve bedrijven,
representatief voor de regio, doorgerekend om inzicht te verkrijgen in de rendabiliteit van de verschillende
bedrijven. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

1.2

Achtergrond

Het Lauwersland is ontstaan door natuurlijke afzettingen uit zee en later door indijking. Toen de zee nog vrij
spel had en dijken ontbraken woonden de mensen op woonheuvels die vanwege het stijgen van de
zeespiegel steeds verder werden opgehoogd. Zo ontstonden in Friesland terpen en in Groningen wierden.
Door de natuurlijke afzettingen varieert de bodem van lichte zavel tot zware klei. De zavel- en lichtere
kleigronden zijn geschikt voor de akkerbouw en de zwaardere kleigronden voor grasland. De landbouw
heeft tot op heden de economische structuur van de regio bepaald. Tot in de zestiger jaren van de vorige
eeuw was het Lauwersland een welvarend gebied. Met de introductie van mechanisatie werden
arbeidskrachten overbodig en deze vertrokken uit het gebied, later gevolgd door een groot deel van de
middenstand.
Het inwonersaantal in Lauwersland bedraagt anno 2002, 36000 mensen. In Dongeradeel wonen er 25000
waarvan 13000 in Dokkum. In De Marne wonen 11000 mensen in verschillende kleine dorpjes. De
demografische druk is duidelijk hoger in het Lauwersland dan in de rest van de provincies. Veel mensen
vertrekken in de productieve leeftijd uit de regio voor werk elders. Tijdelijk hebben zich echter meer
mensen in het gebied gevestigd dan dat er zijn verhuisd, maar dit is een gevolg van de vestiging van twee
asielzoekerscentra, in beide gemeenten één (CBS, 2002). Zie bijlage I.A.

1.2.1

Economie

Het percentage zelfstandig ondernemers is in Lauwersland hoger dan het gemiddelde in de noordelijke
provincies en dan het gemiddelde van Nederland. Dit komt doordat er weinig grote bedrijven en
organisaties zijn die mensen in dienst kunnen nemen. In Lauwersland zijn 1850 bedrijven waarvan een derde
agrarisch is. Naast de ondernemers, die zelf in de landbouw werkzaam zijn, verschaft de landbouw slechts
3% van de banen. Zie bijlage I.B.
Het aantal mensen dat in de economisch productieve leeftijd niet actief is, ligt in Lauwersland hoger dan in
de rest van Nederland. Zie bijlage I.C. De inkomens in alle categorieën liggen in Lauwersland structureel
onder het provinciale en landelijke inkomensniveau. Toch is de achterstand in het besteedbaar inkomen

12

ingelopen in de gemeente De Marne. In Dongeradeel blijft de inkomensontwikkeling achter bij het provinciale
en landelijke gemiddelde. Zie bijlage I.D.

1.2.2

Natuur

Het Lauwersmeer, op de grens van de provincies Friesland en Groningen, is in 1999 aangewezen als een
Nationaal Park in oprichting. Het Lauwersmeer, behorende tot de Ecologische Hoofdstructuur kenmerkt zich
door de uitgestrektheid en het typische brakwatermilieu. Het gebied bestaat uit wateren, zandplaten,
grazige graslanden en bossen. Het heeft een rijke plantengroei, met zowel zoutminnende kwelderplanten op
de slikken als kenmerkende soorten voor vochtige duinvalleien. Het is een belangrijk rust- en
foerageergebied voor vogels. De rijkdom aan broedvogels is een belangrijke waarde van het gebied. De
verbindingszones van de Ecologische Hoofdstructuur zijn nog niet vastgelegd in Friesland. Deze zones
komen volgens de Milieu Federatie niet in het Noordelijk Kleigebied te liggen omdat de kleigronden niet
verzuringsgevoelig zijn. De verzuringsgevoeligheid is een kwalificatie in Friesland om gronden in aanmerking
te laten komen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Om het typische brakwatermilieu te behouden wordt in
het kader van de Ecologische hoofdstructuur in Groningen een aantal gebieden opgekocht voor natuur.
Deze gebieden liggen in een strook direct langs de zeedijk tussen Lauwersoog en de Eemshaven en
beslaan een oppervlakte van ongeveer 150 hectare. Ook het Reitdiepdal wordt aangekocht in het kader van
de Ecologische Hoofdstructuur. Naast het Reitdiepdal is de besteding van natuur- en landschapsgelden
grotendeels gericht op de dijken, wierden en bermen. In Groningen bedraagt het totaal aantal hectares voor
de verbindingszones 1100 ha, waarvan reeds 45 procent reeds in het bezit is van overheids- en
natuurbeschermingsorganisaties.

Figuur 1. Ruimtelijke indeling provincie Groningen

1.2.3

Landbouw

In de gemeenten rond het Lauwersmeer is totaal ruim 31.000 hectare aan cultuurgrond beschikbaar,
waarvan 12000 ha geschikt is voor de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en bollenteelt. De
aardappelpootgoedteelt is het belangrijkste gewas met het hoogste rendement op de akkerbouwbedrijven.
De bedrijfsvoering staat geheel in het teken van optimalisering van de pootgoedteelt. De andere gewassen
worden grotendeels verbouwd ter ondersteuning van de pootgoedteelt. Slechts 2% van het cultuurland
wordt ingenomen door vollegrondsgroente en 0,5% door bollenteelt. Het overzicht in bijlage II laat zien dat
zich de afgelopen jaren geen noemenswaardige veranderingen van het totale landbouwareaal hebben
voorgedaan. Wordt echter naar de gemeenten afzonderlijk gekeken dan doen zich wel verschuivingen voor.
In De Marne daalt het akkerbouwareaal licht en in Dongeradeel het areaal vollegrondsgroenten. De teelt
onder glas neemt sinds 1999 af in beide gemeenten. Het totale areaal bollen lijkt in 1999 een hoogtepunt
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te hebben gehad. Tulpen blijft veruit het grootste bollengewas. De veeteelt breidt zich in beide gemeenten
iets uit.

1.3

Bollenarealen en broeierij

Het bollenareaal bestaat in Dongeradeel voor 74% uit tulpen. De cijfers van het CBS geven het aantal
hectares weer die inwoners op hun naam hebben staan. Zo staat er 16 ha lelies voor Dongeradeel
genoteerd. Deze lelies worden echter buiten Dongeradeel geteeld elders in Friesland, Groningen en Drenthe
op zand. Het lelieareaal bedraagt 21% van het areaal dat in beheer is van bollentelers in Dongeradeel
(gemiddeld over de afgelopen 12 jaar). Van 1995 tot 1999 is een klein areaal irissen geteeld in
Lauwersland maar deze teelt heeft zich niet doorgezet. Verder zijn er narcissen, gladiolen en krokussen
geteeld. De teelt van deze gewassen wordt in eigen beheer uitgevoerd en dus niet op contract van
bollenkwekers uit het westen van het land. Het tulpenareaal in Dongeradeel is van 90 ha in 1998 afgenomen
tot 60 ha in 2002. De afname is veroorzaakt doordat een aantal bedrijven opgehouden is met de
bollenteelt. De bedrijven die door zijn gegaan hebben het areaal bollen uitgebreid maar compenseert de
uittredende bollentelers niet. Bollentelers in Dongeradeel die lelieteelt hadden hebben zich bijna helemaal uit
de lelieteelt teruggetrokken in het jaar 2002. In 2000 werd nog 1000 m2 lelies gebroeid maar niet meer in
2002. Wel werd 2500 m2 tulpen gebroeid in 2002.
Figuur 2.

Tulpen- en lelieteelt in de gemeente Dongeradeel

Tulpen- en lelieteelt in Dongeradeel
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In de gemeente De Marne bedraagt het areaal tulpenbollen 89% van het totale bollenareaal. Tulpen nemen
verhoudingsgewijs toe. De teelt van narcissen komt op de tweede plaats en bedraagt 9% gemiddeld over
de afgelopen 12 jaar. Niet noemenswaardige hoeveelheden krokussen zijn geplant. In tegenstelling tot
Dongeradeel worden er geen lelies geteeld of gebroeid. Wel wordt er 4000 m2 tulpen gebroeid.

Figuur 3.

Tulpen- en narcissenteelt in de gemeente De Marne
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Randvoorwaarden voor de bollenteelt in Lauwersland

De randvoorwaarden voor de bollenteelt zijn van klimatologische, teelttechnische, demografische en
bedrijfskundige aard. In dit hoofdstuk worden de verschillende randvoorwaarden beschreven om de
tulpenbollenteelt uit te voeren en of het Lauwersland aan die voorwaarden kan voldoen.
Zo is één van de randvoorwaarden dat het klimaat waarin bollen geteeld worden zacht is met een niet al te
strenge vorstperiode. Ten tweede moeten de bollen in een bodem staan die goed doorlatend is, maar
waarbij de bol wel frequent over vocht kan beschikken. Er moet een mogelijkheid zijn om te irrigeren of te
beregenen met een goede kwaliteit water. Bij voorkeur worden bollen geteeld op een uniforme grond zodat
er een uniform gewas geteeld kan worden. De machines die nodig zijn voor de bollenteelt renderen bij een
minimaal bollenareaal van 15 tot 20 hectare. Als akkerbouwers een paar hectare bollen gaan telen moeten
ze dit door loonwerk laten doen of met collega’s samenwerken om de machines rendabel te kunnen
inzetten. Tijdens de oogst is er zoveel werk waarvoor tijdelijke arbeidskrachten ingezet worden. Deze
tijdelijke arbeidskrachten moeten aanwezig zijn. Bovendien zijn managementkwaliteiten nodig om de
arbeidskrachten doelmatig aan te sturen. Omdat de bollenprijs door de markt bepaald wordt moet een
bollenteler zich goed blijven informeren over de prijzen, handel en marktontwikkelingen. Assertief
ondernemerschap en goede communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om goed geïnformeerd te zijn
en uiteindelijk een goede prijs te bedingen. Indien het areaal bollen verveelvuldigd zou worden, zou de
landbouw in het Lauwersland er anders uit gaan zien. Zo’n verandering moet gedragen worden door de
gemeenschap, de beleidsmakers en maatschappelijke organisaties in de regio.

2.1

Klimaat

De tulpenbollenteelt heeft een zacht klimaat nodig met een niet al te strenge vorstperiode. Tijdens de
opkomst van het gewas moet er bij voorkeur geen strenge vorst meer plaatsvinden. Het vetachtige blad van
tulpen kan wel wat vorst verdragen, maar strenge vorst kan schade aan het blad veroorzaken, waardoor
invalspoorten voor ziektekiemen ontstaan.
Het zeeklimaat in het Lauwersland is iets koeler dan het klimaat in de rest van Nederland. De gemiddelde
jaartemperatuur is in het Lauwersland 1˚C lager dan in de traditionele teeltgebieden, en 0,5°C lager dan in
West-Friesland. In de winter is het verschil iets groter en in de zomer iets kleiner.
Kritieker zijn de verschillen in het aantal ijsdagen en nachtvorst, waarbij de vorst na opkomst schade aan
het gewas kan toebrengen. Aan de uiterste kuststrook van Lauwersland treden gemiddeld 9 ijsdagen meer
op per jaar dan in West-Friesland. Verder landinwaarts in Lauwersland neemt de kans op nachtvorst en
ijsdagen toe. In West-Friesland zijn gemiddeld 10 ijsdagen per jaar, aan de kust van Noord-Holland 9 en in
de Bollenstreek 7 a 8. In de periode dat het blad opkomt, in de maanden maart, april en mei zijn er in het
Noordelijk kleigebied circa 4 ijsdagen meer en 13 nachten vorst meer dan in Noord-Holland. Ook verschilt
het aantal uren zonneschijn 15 tot 30 uur met het gemiddelde van de Bollenstreek. In de periode mei tot en
met augustus is dit verschil 10 tot 20 uur (KNMI, 2003).
Een voordeel van het iets koelere klimaat en het kleiner aantal uren zonneschijn in het Lauwersland is dat de
veldperiode van het gewas wordt verlengd. Daardoor zijn de opbrengsten per hectare hoger omdat het
gewas langer groen blijft. Het nadeel is echter dat de prijzen snel in het seizoen dalen en per kilogram
opbrengst een lagere prijs verkregen wordt.
In relatie tot de ziektedruk heeft het verschil in klimaat zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat de
virusdruk minder is dan elders in Nederland doordat het aantal luizen kleiner is en de luizenvlucht later op
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gang komt. In tabel 2 wordt de gemiddelde vectorendruk weergegeven. Opvallend is dat vooral in NoordHolland de vectorendruk zeer hoog is in vergelijking met de andere gebieden.
Regio
2000
2001
Groningen
5.4
0.4
Friesland
1.2
0.4
Drenthe
1.1
1.9
Flevoland
3.0
3.0
Noord-Holland
22.8
25.3
Zeeland
4.7
10.1
Limburg
1.2
2.6
Tabel 2
Gemiddelde vectorendruk (bladluizen) , NAK 2003

2.2

2002
2.4
11.4
0.4
9.3
24.7
4.8
4.8

Bodem

Bollen worden bij voorkeur in een grond geplant die goed doorlatend is, maar waarbij de bol wel frequent
over vocht kan beschikken. Bollen hebben een klein wortelstelsel en daarom moet op zandgronden de
grondwaterspiegel bij voorkeur dicht aan de oppervlakte liggen opdat de wortels water kunnen opnemen. Bij
kleigronden kan de grondwaterspiegel lager liggen, omdat de capillaire werking van de grond sterker is.
Bijna alle tulpenbollen worden tegenwoordig op de kleigronden geteeld. Ook op kleigronden blijft de
aanwezigheid van een beregeningsinstallatie een noodzaak om het gewas geregeld van water te kunnen
voorzien.
In het Lauwersland zijn verschillende grondsoorten aanwezig. De Waddenkust kan landschappelijk gezien op
basis van historische, topografische en bodemkundige verschillen worden opgedeeld in het oude
kwelderlandschap (kwelderruggen, -bekkens en oeverwallen), de jonge ingepolderde kwelders en de
knipkleigebieden. Het landgebruik hangt nauw samen met deze indeling.
De akkerbouwgebieden bevinden zich op de hoger gelegen, lichtere gronden langs de kust en meer
landinwaarts op de kwelderruggen en oeverwallen. Hier worden voornamelijk de traditionele gewassen zoals
aardappelen, bieten en graan verbouwd in combinatie met vollegrondsgroenteteelt, fruit en bloembollen. De
kwelderbekkens, de knipkleigronden en de oude Lauwerszeeboezem hebben door hun lage ligging vaak een
slechte structuur en zijn daardoor niet geschikt voor de teelt van gewassen. Hierop vindt bijna uitsluitend
weidebouw plaats.
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Figuur 4.

Bodemgebruikskaart Noord-Friesland

Door de natuurlijke afzettingen van de Waddenzee en de inpolderingen door de eeuwen heen, is een
gevarieerde bodem met grondsoorten ontstaan die varieert van lichte zavel tot zware klei. Een grote
variatie is zelfs op perceelsniveau terug te vinden. Dit geeft meer rooibeschadigingen in het product omdat
de machines één keer afgesteld worden. De lichtere zavelgrond, die zich doorgaans onder de dijk bevindt,
is ook geschikt voor andere soorten bollenteelten dan tulpen. Bij lager gelegen gebieden is er al gauw
sprake van een te hoge grondwaterstand waardoor de bollen in het water staan. De grond waarop
bollenteelt plaats vindt moet gedraineerd worden. Sinds de gemechaniseerde nettenteelt is tulpenteelt
mogelijk op kleigronden tot 40% afslibbaar. Toch gaat de voorkeur uit naar de lichtere gronden omdat die
hoger liggen. Op de lager gelegen gronden is het risico namelijk groot dat er niet geoogst kan worden,
omdat de machines in het najaar wanneer de meeste regen valt het land niet op kunnen. Om dezelfde reden
wordt ook vaak eerder geplant, wat de kans op Augustaziek vergroot. De virusziekte Augustaziek wordt in
plaats van door bladluizen overgebracht door een bodemschimmel (Olpidium brassicae) die goed groeit
onder warme, vochtige omstandigheden. Een nat mild najaar, een milde winter en nachtvorst in het voorjaar
werken bevorderend op de ontwikkeling van de schimmel. Net als de teelt op zware zavel, vooral na
grasland, omdat de ontwatering op dit soort slempgevoelige percelen minder goed is. Het is daarom van
groot belang dat draagkrachtige gronden worden uitgezocht voor de bollenteelt.
De geschikte bollengrond betreft in Friesland een strook van ongeveer 2 kilometer breed langs de
waddenkust met nog enkele hoog gelegen stukken landinwaarts. In totaal bedraagt deze strook zo’n 40
km2. In Groningen is de geschikte bollengrond een strook langs de kust van 4 km breed en ook 20 km lang.
Deze 80 km2 cultuurgrond is nu in gebruik voor akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen.

2.3

Water

De hoeveelheid neerslag per jaar bedraagt in het onderhavige gebied circa 800 mm. Dit is vergelijkbaar
met de hoeveelheid neerslag in de Bollenstreek en het grootste deel van Noord-Holland. Doordat de
regenval niet gelijkmatig over het jaar en het teeltseizoen verdeeld is, zijn irrigeren, beregenen en draineren
randvoorwaarden voor de bloembollenteelt.
De kwaliteit van het water in Lauwersland wordt voornamelijk bepaald door het chloridegehalte van het
opkwellende grondwater. In het grootste gedeelte van het gebied is het chloridegehalte hoog en kan het al
snel meer dan 5000 mg chloride-ion per liter bedragen. Het optimale chloridegehalte ligt tussen 600 en
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900 mg chloride per liter. Vanaf 1500 mg chloride per liter geeft iedere 100 mg chloride meer, een
opbrengstderving van 1% (Verhulst, 1988). Om de zoute kwel in de sloten te neutraliseren wordt in zowel
Groningen als Friesland zoet water uit het IJsselmeer aangevoerd, waardoor het beschikbare water zoveel
mogelijk een voldoende laag zoutgehalte krijgt. Voor Friesland lukt dit op een groot deel van de voor
bollenteelt geschikte gronden (figuur5). Niet overal is voldoende zoetwater beschikbaar. Over het algemeen
zijn de hoofdwatergangen voldoende zoet, maar het kan zijn dat het slootwater door een mindere
doorstroming zouter is. Dit vereist vervolgens extra pomphandelingen om toch met zoet water te kunnen
beregenen. Ook de gehele kust van Groningen wordt voorzien van zoetwater uit het IJsselmeergebied. Om
de bollenteelt in dit gebied te behouden of uit te breiden is een gegarandeerde aanvoer van zoetwater een
essentiële voorwaarde.
Een tweede aandachtspunt is het verbod op beregenen van aardappelen met oppervlaktewater indien de
aardappelziekte Bruinrot, veroorzaakt door de Pseudomonas-bacterie, in het gebied voorkomt. Ook de
bacterieziekten zwartbenigheid (Erwinia chrysanthemi) en stengelnatrot (Erwinia carotovora), vormen een
steeds groter probleem. Stengelnatrot wordt ook met het beregenen van oppervlaktewater verspreid. Anno
2003 bestaat een beregeningsverbod voor aardappelen maar niet voor tulpen in het gebied. Het
beregeningsverbod voor de aardappelen sluit de teelt van bollen niet uit, maar vormt wel een drempel indien
in de buurt van het tulpenperceel ook pootaardappelen verbouwd worden.

Figuur 5.

Chloridegehalte in Dongeradeel
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2.4

Uitgangsmateriaal

Buiten kijf staat dat gezond uitgangsmateriaal een voorwaarde is voor succesvolle bollenteelt. Het tijdstip
waarop bollenteelt gestart wordt is hierop van grote invloed. De meeste ondernemers die besluiten bollen te
gaan telen doen dit in een jaar waarin de prijzen hoog zijn. De prijzen zijn hoog als het aanbod klein is.
Indien velen tegelijkertijd met de nieuwe teelt aanvangen, wordt door schaarste ook de mindere kwaliteit
uitgangsmateriaal in het handelsverkeer gebracht. In het Lauwersland wordt vermoed dat in het verleden
niet altijd een even goede kwaliteit uitgangsmateriaal is aangekocht en geplant in het Noordelijk kleigebied.
Het minder goede uitgangsmateriaal resulteerde in lagere opbrengsten in volgende jaren. Omdat het
bollenareaal toenam en daarmee de totale productie, daalden de prijzen. Doordat de teelt in het noorden
van het land iets langer is, zijn de prijzen consequent iets lager dan in de traditionele bollengebieden. De
combinatie van minder goed uitgangsmateriaal, lagere opbrengstprijzen en onervarenheid heeft voor veel
nieuwkomers geleid tot een negatief saldo en hen in voortzetting van de teelt ontmoedigd.

2.5

Financiering

De aankoop van een gezonde bollenkraam is een grote investering. De akkerbouwprijzen staan al jaren
onder druk en met de huidige akkerbouwgewassen valt niet direct een omslag te verwachten gezien de
toenemende internationalisering en het loslaten van het protectionistische landbouwbeleid. De meeste
akkerbouwers hebben in de loop der jaren ingeteerd op hun vermogen en hebben weinig reserves meer om
grote investeringen te doen. Ook banken zijn voorzichtiger geworden met de financiering van
kapitaalintensieve activiteiten. De overtuigingskracht en gedrevenheid van de individuele ondernemer en de
bedrijfsplannen zijn van grote invloed op het wel of niet krijgen van financiering.

2.6

Draagvlak

Wanneer de bollenteelt op grote schaal zou worden uitgebreid dan is het voor alle betrokkenen goed en
duurzaam indien die uitbreiding door de regionale gemeenschap, maatschappelijke organisaties en het
beleid gedragen wordt. De uitbreiding van de bollenteelt zou inkomensverhogend werken voor de
ondernemers en in piektijden veel arbeid creëren. Voor de werkgelegenheid zou dit gezien het hogere
werkloosheidspercentage in de regio zeer welkom zijn. Mocht er niet voldoende arbeid in de regio zijn
tijdens de piektijden dan zal arbeid aangetrokken moeten worden van buiten de regio, net als dit in de
traditionele bollengebieden gebeurd, en waar de middenstand op in kan spelen. Bovendien wordt verwacht
dat de uitbreiding van de bollenteelt meer toeristen zal aantrekken. Door de economische impuls die de
uitbreiding van de bollenteelt met zich mee brengt stimuleren de gemeenten De Marne als Dongeradeel de
ontwikkeling van de bollenteelt.
De milieubeweging stelt zich behouden op betreffende een mogelijke uitbreiding van de bollenteelt in het
Lauwersland. Aan de ene kant vreest de milieubeweging een milieuonvriendelijke teelt door het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen. Aan de andere kant ziet men ook de positieve economische ontwikkeling
die een uitbreiding van de bollenteelt met zich mee brengt. De Milieufederatie pleit voor een natuur- en
milieuvriendelijke landbouwproductie, waarbij de fijnmazigheid van het landschap bewaard blijft. De
voortgebrachte producten zouden hun bestaan uit de markt moeten kunnen ontlenen, dus niet met behulp
van subsidies. De tulpenbollenteelt op de niet zo kwetsbare kleigronden past in dit kader.
De huidige sector in de traditionele bollengebieden juicht een grote uitbreiding van de tulpenteelt in een
”afgelegen” gebied niet direct toe. Zeker niet met behulp van subsidie en zonder daar zelf invloed op uit te
kunnen oefenen. Een toename van een paar honderd hectare bollen vertaalt zich direct in de prijs op
wereldmarktniveau omdat het mondiale bollenareaal slechts 32000 ha bedraagt. Vijfenzestig procent wordt
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door Nederland geproduceerd geredigeerd en grotendeels geproduceerd in de traditionele bollengebieden
in het Westen van het land. Door stadsuitbreiding in het Westen wordt de bollengrond steeds schaarser en
zoeken telers naar andere productiegebieden. Voor de bollenteelt in het Lauwersland zouden telers uit het
Westen welkom zijn omdat de bedrijvigheid zou toenemen, een kapitaalinjectie en kennisuitwisseling in de
regio zou plaats vinden. Met of zonder de migratie van Westerse telers blijft het echter voor de
akkerbouwers in het Lauwersland een kwestie van het winnen van vertrouwen en bekend raken met de
bollenwereld. Naamsbekendheid en vertrouwen kunnen slechts verkregen worden door een continue
productie van goede kwaliteit voort te brengen.

2.7

Arbeid

Dat de teelt van bollen veel arbeid in bepaalde tijden vergt, is tot uitdrukking gebracht door drie fictieve
bedrijven in de Noordelijke regio door te rekenen met een bedrijfseconomisch model. De fictieve bedrijven
zijn representatief voor de regio, dwz de prijzen, klimaat en grond zijn aangepast aan de regio. Het eerste
bedrijf is een specialistisch tulpenbedrijf met alleen 20 hectare tulpen. Het tweede bedrijf is een
akkerbouwbedrijf met 5 hectare tulpen en het derde bedrijf is een representatief akkerbouwbedrijf zonder
bollenteelt. Voor alle bedrijven geldt dat alle werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd. Er wordt
van uitgegaan dat het bedrijf alleen vaste arbeid van de ondernemer heeft. Dat betekent dat alle overige
benodigde arbeid ingehuurd moet worden. De arbeidsbehoefte op de drie bedrijven verschilt sterk. Op
zowel het akkerbouwbedrijf met tulpen als het tulpenbedrijf is een verwerkingslijn aanwezig. Dit zal in de
praktijk niet altijd het geval zijn.
Het bedrijf met 20 hectare tulpen heeft een enorme arbeidsbehoefte. Totaal is op dit bedrijf 9.560 uur
gewasgebonden arbeid nodig (Zie figuur 6). Uitgaande van een 40-urige werkweek en 52 weken komt het
aantal beschikbare uren op 2080 per jaar. Grote arbeidspieken zijn er in de maanden juli en augustus, in
mindere mate in het voorjaar van april tot half mei, en vervolgens nog één in het najaar. De grootste piek
valt in de (vroege) zomervakantie en dan zou een beroep op schoolkinderen gedaan kunnen worden. Voor
de andere arbeidspieken moeten andere arbeidskrachten gevonden worden. Uit de statistieken blijkt dat het
percentage niet-actieven in Lauwersland hoger is dan in de rest van Nederland. Onderzocht zou moeten
worden of deze mensen in de teelt ingezet kunnen worden. Niet duidelijk is of huisvrouwen in deze cijfers
zijn meegenomen. Wel is duidelijk dat de beschikbaarheid van losse arbeidskrachten tijdens de
arbeidspieken een randvoorwaarde is voor de teelt van een groot areaal tulpen. In de traditionele
bollengebieden worden veel arbeidskrachten uit Oost-Europa ingezet. Deze arbeidskrachten zijn zeer mobiel
en niet aan een woonplaats in Nederland gebonden. Bij te weinig lokale arbeidskrachten kan altijd een
beroep op de Oost-Europeanen gedaan worden.
Het akkerbouwbedrijf met 5 ha tulpen heeft ook een forse arbeidsbehoefte. Totaal is hier 5.653 uur nodig
voor gewasgebonden arbeid. Ook in dit geval zal er nog een fors deel van de arbeid ingevuld moeten
worden door vreemd personeel. De arbeidsfilm van de tulpenbollenteelt sluit redelijk aan bij de
pootgoedteelt. Er zijn twee kritiekmomenten. Eén in het voorjaar wanneer de tulpen gekopt moeten worden
en het aardappelpootgoed gepoot moet worden. Het tweede kritieke moment is tijdens de zomer wanneer
de bollenoogst samen valt met het selecteren van het pootgoed.
Het derde bedrijf (een akkerbouwbedrijf zonder bollen maar met uien) heeft de minste arbeid nodig. Totaal
is hier 3.452 uur gewasgebonden arbeid en deze is gelijkmatiger over het jaar verdeeld. De ondernemer
kan de werkzaamheden grotendeels alleen af. Voor bepaalde (oogst) werkzaamheden wordt op zulke
bedrijven wel dikwijls van een loonwerkbedrijf gebruik gemaakt.
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Figuur 6 Arbeidsfilms van 3 fictieve bedrijven in Lauwersland

2.8

Ondernemerschap

Het telen van bollen vereist een ander soort ondernemerschap dan de teelt van akkerbouwgewassen.
Omdat bollen niet collectief worden afgezet tegen van te voren vastgestelde prijzen moet iedere bollenteler
zich actief inzetten om een goede prijs te bedingen voor zijn eigen voortgebrachte product. Verder moet
het personeel dat in piektijden ingezet wordt goed aangestuurd worden waarvoor bepaalde
managementkwaliteiten van de ondernemer nodig zijn. Hierna volgt een uiteenzetting van de
ondernemerschapseigenschappen die nodig zijn om met plezier en succes bollen te telen in het
Lauwersland.

Natuurlijke interesse en grote affiniteit met de bollenteelt. Doordat bollentelers individueel opererend zijn
met betrekking tot het hebben en in stand houden van het uitgangsmateriaal, de bollenkraam, maar ook de
teelt en de afzet vraagt het organiseren van de teelt veel inzet, tijd, enthousiasme en doorzettingsvermogen
van de ondernemer. Daarom wordt ook vaak gezegd dat de bollenteelt de kernactiviteit van de
onderneming zou moeten zijn. De grote bedragen die met de teelt gemoeid zijn en hoge risico’s laten niet
toe dat werkzaamheden uitgesteld worden. De teelt moet goed bewaakt worden en bijsturen waar nodig.
Nu is de pootaardappelteelt de kernactiviteit van de akkerbouw in het Lauwersland. Het inkomen van een
akkerbouwer wordt grotendeels bepaald door de opbrengst van pootaardappelen. De grote andere teelten,
vnl granen, op het bedrijf worden geteeld ter ondersteuning van de pootgoedteelt. De teelt van suikerbieten
geeft ook nog een redelijk saldo, maar dit komt door het EU ingestelde quotum systeem. Deze
prijsgaranties zullen worden afgebouwd in de nabije toekomst. De reden dat de pootgoedteelt op de lange
termijn nog steeds goede perspectieven biedt komt voort uit het comparatieve voordeel van het koelere
klimaat en de lagere virusdruk. Indien bollen voortgebracht worden die bewijzen ook kwalitatief beter te zijn,
gekwalificeerd worden in de hogere klassen, zou dit extra perspectieven bieden om de bollen in het
Lauwersland te telen.
Wil tot samenwerken. Om de teelt van pootgoed en bollen toch op het bedrijf te willen combineren zouden
bepaalde werkzaamheden gezamenlijk met andere collegae ondernomen moeten worden. Meestal teelt een
akkerbouwer één of een paar hectare bollen en dan past het niet in de werkzaamheden van andere
gewassen om een dagje naar Lisse te gaan om met verschillende exporteurs te onderhandelen. Een ander
punt is dat de kritische omvang van het bollenareaal 15-20 ha bedraagt om eigen mechanisatie rendabel in
te zetten. Is het geteelde bollenareaal kleiner dan zou men economisch gezien die bepaalde
werkzaamheden door de loonwerker moeten laten uitvoeren of machines zouden gedeeld moeten worden
met andere collega-bollentelers. In elk van de twee gemeentes De Marne en Dongeradeel is één
mechanisatiebedrijf uitgerust met mechanisatie gericht op de bollenteelt. Akkerbouwers zijn geneigd zich
solistisch op te stellen waarbij machines individueel worden aangeschaft en zowel arbeid als land weinig
worden uitgewisseld. Op het bollenvoorlichtings- en verwerkingscentrum Kruisweg wordt wel met een
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aantal bollentelers uit de omgeving nauw samengewerkt.

Goede management, zakelijke- en commerciële kwaliteiten. De huidige akkerbouwer heeft aangeleerd om
met vastgestelde opbrengstprijzen, het saldo te verhogen door middel van de kosten van de inputs te
verlagen. In de bollenteelt zijn de kosten van het uitgangsmateriaal en de arbeid zo groot in verhouding tot
de andere variabele inputs dat het bezuinigen op de variabele inputs grote risico’s met zich meebrengt. De
huidige akkerbouwer is doorgaans kostprijsgericht gaan denken. Hij was hier ook genoodzaakt toe, omdat
opbrengsten per hectare het maximaal mogelijke ongeveer bereikt hebben en de winstmarge enkel
verhoogd kan worden door de kostprijs te verlagen. De bollenteelt vraagt een andere benadering om de
risico’s van opbrengstderving te verkleinen. Alhoewel, akkerbouwers bij de pootgoedteelt zich ook zeer wel
bewust zijn van kwaliteitsverlies en risico’s bij bepaalde bezuinigingen.
Een ander punt is dat een bloemenbedrijf niet zonder arbeid van buiten kan. Zoals eerder aangegeven moet
het een ondernemer wel liggen om met personeel om te gaan. De huidige akkerbouwers zijn niet meer
gewend aan vreemd personeel en kunnen de aanwezigheid van vreemd personeel als een inbreuk op de
privacy of last ervaren.
De bollenprijzen fluctueren van jaar tot jaar en van cultivar tot cultivar. Een bollenteler moet goed de
marktontwikkelingen bijhouden en vertrouwd raken in de bollenwereld en handel. Dit is een andere wereld
dan de markt in de akkerbouwproducten die afgezet worden via coöperaties of andere transparante
handelshuizen. Het thuis raken in de bollensector en de handel moet als een spel gezien worden en niet als
een bijkomend ongemak.

2.9

Logistiek

Het Lauwersland ligt op circa 3 uur rijden van de Bollenstreek. Dat is een uur verder dan vanuit de
Bollenstreek naar de Flevopolders, waar veel tulpenteelt ligt op eigen grond, op huur grond en op contract.
Deze grote afstand is een belemmering gebleken voor de ontwikkeling van de bollenteelt in het
Lauwersland. Dit heeft diverse oorzaken.
Ten eerste is de afstand een drempel voor bollentelers uit de traditionele gebieden om bollen op huur land
of op contract te laten telen. Belangrijkste reden is dat ze door de grotere afstand niet zelf kunnen
ziekzoeken. Doordat er niet of nauwelijks op contract wordt geteeld, moeten ondernemers in het
Lauwersland de teelt in eigen beheer uitvoeren. Dit houdt in dat ondernemers zich de teelt moeten eigen
maken, het uitgangsmateriaal zelf financieren en aankopen, en moeten zorgen wegwijs te worden in een vrij
gesloten en ondoorzichtige bollensector.
Ten tweede vindt de huidige afzet van de Lauwerslandbollen voornamelijk plaats via de nationale
handelskanalen. Hoewel de bollenproductie zich steeds meer uitbreidt buiten de traditionele bollengebieden
in Noord-en Zuid-Holland, blijft de handel sterk geconcentreerd in de Bollenstreek. Behalve de in- en
verkoopbureaus en veiling, zijn daar ook de meeste exporteurs gevestigd. Landelijk wordt 75% van de
bollenproductie via de in- en verkoopbureaus van de CNB en HOBAHO verhandeld. De rest wordt door de
telers direct aan de groothandel of aan de broeierij geleverd. Deze transacties verlopen meestal via de
veiling die bepaalde garanties geeft aan de telers en de financiële en administratieve taken afhandelt. De
bollen geteeld in het Lauwersland worden in een groter percentage via de nationale handelskanalen afgezet,
gezien de weinige broei in de regio en de minieme hoeveelheden die via de regionale veiling Eelde worden
verhandeld.
Ten derde zijn de transportkosten hoger door de grotere afstand. Deze worden echter door de teler zelf
betaald en vormen geen extra kosten voor de handel. Zo worden de hogere transportkosten
gecompenseerd met de lagere grondprijzen in het Lauwersland.
Doordat er weinig contractteelt plaats vindt en het handelscentrum zich op afstand bevindt, vindt er weinig
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informatieuitwisseling plaats tussen nieuwkomers en de gevestigde sector. Een bijkomende moeilijkheid
voor nieuwe bollentelers is dat de bollensector een op productie gerichte sector is waarbij de keten niet
transparant is. De handel is voorzichtig met het verstrekken van informatie en verkoopprijzen van partijen
bollen worden doorgaans niet gepubliceerd. Voor beginnende bollentelers, maar zeker in een afgelegen
gebied als het Lauwersland is het zeer moeilijk zicht en grip te krijgen op de afzet. Ondanks genoemde
knelpunten blijkt er in Lauwersland een dusdanige hoeveelheid en kwaliteit bollen geleverd te worden dat er
exporteurs zijn die de reis er voor over hebben. Een exporteur die in het kader van dit onderzoek werd
geïnterviewd doet al jaren handel in Lauwersland. Volgens hem doet de kwaliteit van de bollen niet onder
voor bollen geteeld in bijvoorbeeld de Noordoostpolder. Het ondernemerschap bepaalt of er een goede
kwaliteit (lees: weinig “zuur”) geleverd wordt. De kwaliteit van de bollen uit het Lauwersland doen niet onder
voor de kwaliteit elders geteeld. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat de bollen niet langer
dan nodig in een niet-geventileerde vracht worden vervoerd, dit ter voorkoming van zuuraantasting.

2.10 Markt
Van de Nederlandse productie wordt ongeveer 35% van de bollen voor de droogverkoop en 65% voor de
broei geproduceerd. Tulpenbollen geteeld op kleigrond zijn geschikter voor de broei dan op zand geteelde
bollen door de krachtiger tulp die de kleibol voortbrengt. Bollen uit het Lauwersland worden op de klei
geteeld en worden daarom voornamelijk afgenomen voor de
broeierij. Slechts 1% van de voor droogverkoop bestemde
Het Noordelijk Agrarisch Innovatie Centrum heeft
bollen wordt in Nederland afgezet, 34% wordt geëxporteerd.
in opdracht van de KAVB-kring Noord-Nederland
Van de voor broei bestemde tulpen bollen wordt 30% van de
in 1996 onderzocht of bollen geproduceerd in het
tulpenbollen in Nederland afgebroeid. De droogverkoop is
Lauwersland een meerwaarde zouden kunnen
voor Nederland dus een hele kleine markt.
opleveren, indien deze als streekproduct worden

gepositioneerd.
Zoals aangegeven zetten de bollentelers in het Lauwersland
de bollen voornamelijk af via de bestaande landelijke
afzetkanalen. Men is tevreden indien de geproduceerde
bollen in Lauwersland niet onderdoen voor bollen elders
geteeld. In de traditionele bollengebieden ontwikkelen zich
echter initiatieven om naamsbekendheid te geven aan bollen
voor de droogverkoop, opdat het product zich onderscheidt
van de rest. In dit kader heeft het Noordelijk Innovatie
Centrum in 1996 een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheid bollen uit het Lauwersland een meerwaarde te
kunnen geven indien deze als streekproduct gepositioneerd
zou worden. Dit bleek geen perspectieven te bieden. Toch
blijkt uit het onderzoek dat de consument wel geïnteresseerd
is in bloemen in de tuin die milieuvriendelijk gehouden kunnen
worden. In dat licht biedt een milieuvriendelijk geteelde tulp
uit het Lauwersland misschien wel perspectief. Dit is echter
niet verder onderzocht ook omdat slechts een zeer beperkt
gedeelte van de bollenproductie in het Lauwersland voor de
droogverkoop bestemd is.
Afgebroeide tulpen worden gedeeltelijk regionaal afgezet via
de bloemenveiling in Eelde. Deze bloemenveiling behoort tot
de FloraHolland-groep. Hier worden alleen sierteeltproducten
verhandeld. Het is een kleine veiling met een omzet die 2,5%
is van de omzet van Aalsmeer. Een derde van de aanvoer
komt uit de regio, een derde uit de rest van Nederland en
een derde uit het buitenland. Vervolgens gaat 40% van de
producten naar de detailhandel. Omdat specialisatie in de
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Uit het onderzoek kwam naar voren dat
bloembollen geen streekproduct gevonden werd
van het Noorden van het land. Bloembollen
worden geassocieerd met Holland en niet met
Friesland en Groningen.
Verder kwam uit het onderzoek naar voren waar
de consument op let bij het kopen van
bloembollen.
Bolbloemen zorgen voor de opvulling en kleuring
in de tuin. In een tuinontwerp worden bolbloemen
niet opgenomen, maar wel in de variatie die de
tuinbezitter zelf kan aanbrengen. Een consument
oriënteert zich er van tevoren niet zozeer op
welke bollen aan te schaffen. Bloembollen worden
juist in een impuls gekocht. De consument is zich
niet bewust van de prijs maar laat zich leiden
door de bloeitijd, een aantrekkelijke verpakking en
een sfeervolle foto. De bloembollenconsument
bestaat voor 80% uit vrouwen met een leeftijd
variërend van 45 tot 65 jaar. In het NIC
onderzoek werd verondersteld dat de consument
bollenproductie in het noorden van het land zou
associëren met een extensieve landbouw en dus
met een milieuvriendelijke productiewijze.Deze
veronderstelling werd door de geïnterviewde
consumenten geheel niet bevestigd. Wel wilden
geïnterviewde tuinbezitters hun tuin zo natuurlijk
mogelijk zonder het gebruik van chemische
middelen onderhouden (NIC, 1996).

productie nog steeds plaats vindt, worden de aangeboden hoeveelheden groter maar het assortiment
kleiner. De veiling speelt in op deze trend door aan tuincentra, supermarkten en bouwmarkten te leveren,
maar zegt weliswaar zeer gediend te zijn bij een grotere variatie in het aanbod vanuit de regio.
Bollen worden er op de veiling Eelde bijna niet verhandeld. In 2003 werden tot april 2003 wel ruim 28
miljoen bolbloemstelen geveild. Hiervan kwamen 10 miljoen stelen van broeiers uit Friesland en 16 miljoen
uit Groningen. De rest komt uit Drenthe.
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3

Bedrijfseconomische verkenningen

In dit hoofdstuk worden drie bedrijfsscenario’s doorgerekend om inzicht te krijgen wat de invloed zal zijn van
bollenteelt in het bouwplan. Het eerste scenario is een representatief akkerbouwbedrijf van 80 ha zonder
bollenteelt maar met pootaardappelen, uien, suikerbieten en granen in het bouwplan. Het tweede scenario is
hetzelfde akkerbouwbedrijf maar in plaats van uien worden er 5 ha tulpen geteeld. Het derde scenario is
een gespecialiseerd tulpenbollenbedrijf dat elk jaar 20 ha land huurt voor de teelt. De bedrijven voeren de
werkzaamheden uit met eigen mechanisatie.

3.1

Akkerbouwbedrijf

De kernactiviteit van het traditionele akkerbouwbedrijf in Lauwersland is de aardappelpootgoedteelt. Dit is
het hoogst renderende gewas in het bouwplan. De hele bedrijfsorganisatie en het bouwplan zijn gericht op
de pootgoedteelt. Voor de andere gewassen in het bouwplan ontvangt men vooraf door de Europese Unie
vastgestelde prijzen. De prijzen van pootaardappelen worden door de markt bepaald en fluctueren met het
aanbod. Net als pootaardappelen worden uienprijzen door de vrije markt bepaald. Gemiddeld kunnen uien
goed rendabel zijn, maar dit varieert sterk van jaar tot jaar.
De saldoberekening van dit typisch noordelijk akkerbouwbedrijf is in bijlage III A weergegeven. Het bedrijf is
80 ha groot, waarvan 60 ha in eigendom is en 20 ha gehuurd wordt voor pootaardappelen. Voor paden en
sloten, alsmede kopakkers en randen die niet benut kunnen worden is in totaal 4 hectare gerekend. De prijs
die betaald wordt voor de huurgrond bedraagt € 1.600,--/ha. De saldoberekening is gebaseerd op de
cijfers uit de KWIN (2002). Deze cijfers zijn een gemiddelde en kunnen per regio en per bedrijf verschillend
zijn. Het netto bedrijfsresultaat van het akkerbouwbedrijf is negatief evenals het rendement. Per € 100,-investeringen wordt slechts € 88,35 opbrengst gehaald. Een negatief rendement is in de akkerbouw vrij
gewoon omdat hier ook berekende rente en berekend loon van de ondernemer in verdisconteerd zit.

3.2

Akkerbouwbedrijf met 5 ha tulpen

Op zoek naar een tweede goed renderend gewas telen verschillende akkerbouwers tulpen. Enkelen hebben
het areaal tulpen uitgebreid tot ongeveer 5 ha. Er zijn ook bedrijven die doorgegroeid zijn naar circa 12 tot
14 hectare, maar dit is uitzonderlijk. In bijlage III B is een akkerbouwbedrijf met 5 ha bollen doorgerekend.
De 5 ha uien zijn in dit bedrijf vervangen door 5 ha bollen. De saldoberekening van de tulpen is gebaseerd
op gemiddelde cijfers. De cijfers zijn gecheckt in het gebied en aangepast indien nodig. De berekening laat
zien dat het rendement van een akkerbouwbedrijf met 5 ha tulpen 2,9 % bedraagt en dus een positieve
bijdrage aan het bedrijfsresultaat levert. Uiteraard is het resultaat sterk afhankelijk van de gerealiseerde
opbrengst en prijs. Met name bij de tulpen kunnen die sterk fluctueren afhankelijk van cultivar en
marktvraag.

3.3

Gespecialiseerd tulpenbedrijf

Het derde bedrijf waarvoor een saldoberekening is gemaakt, is een bedrijf met 20 ha tulpen. Er is één
onderneming in het gebied die op deze manier opereert. Deze ondernemer heeft zijn grond verkocht en
met de vrijkomende middelen heeft hij de benodigde investering voor de tulpenteelt gefinancierd. Het land
wordt volledig gehuurd. Op dit moment kan deze vorm van tulpenteelt nog worden uitgebreid gezien het
beperkte areaal tulpen in het gebied.
Evenals in het vorige scenario, is het tulpensaldo gebaseerd op een gemiddelde prijs en gemiddelde
bolopbrengst per hectare. Deze cijfers zijn bijgesteld voor het gebied. Gerekend is met een opbrengst van
400.000 bollen per ha en een prijs van € 0,07 per bol. De huurprijs voor de grond is gesteld op € 1.800,-
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per hectare. Evenals in de vorige berekening is ervan uit gegaan dat de ondernemer geen vast personeel in
dienst heeft. In piekperioden wordt los personeel ingehuurd. Gebaseerd op een opbrengstprijs van €0,07
per bol zou het tulpenbedrijf een rendement behalen van 22,4%. De prijzen zijn in 2002 echter gedaald en 7
eurocent wordt amper gehaald voor de algemenere cultivars die in het Lauwersland geteeld worden. In de
onderstaande tabel worden de resultaten van een gevoeligheidsanalyse weergegeven om een beeld te
geven van het rendement van verschillende bedrijfstypen bij verschillende opbrengstprijzen per bol.
RENDEMENT
BEDRIJF
€0,04
€0,05
€0,06
€0,07
A: Akkerbouw zonder tulpen (80 ha)
88,4
88,4
88,4
88,4
B: Akkerbouw met 5 ha tulpen
91,6
95,4
99,1
102,9
C: Tulpenbedrijf (20 ha)
88,9
100,2
111,3
122,4
Tabel 3.
Bedrijfsrendement van bedrijven zonder en met tulpenteelt met verschillende bollenprijzen
Het akkerbouwbedrijf rendeert 88,4%. Dus van de €100,- die geïnvesteerd wordt, wordt €88,4 opbrengst
gehaald. Wanneer de prijs van tulpen 4 eurocent bedraagt, wordt ook slechts een rendement van 88,9 %
gehaald op een volledig tulpenbedrijf. Met de slechte opbrengstprijzen in 2002 wordt met een volledig
tulpenbedrijf toch nog een rendement gehaald van 100,2 %. Het rendement loopt snel op bij hogere prijzen.
Wat hier niet is doorgerekend is een bedrijf met bollenteelt dat ook zelf de bollen afbroeit. Bedrijven die op
het ogenblik bollen telen en broeien lijken succesvol maar dit is niet in deze studie onderzocht.
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4

Conclusies en aanbevelingen

4.1

Conclusies

De randvoorwaarden die nodig zijn voor de bollenteelt zijn aanwezig in het Lauwersland. Er zijn wel
aspecten die wat minder gunstig uitvallen in vergelijking tot de traditionele bollengebieden en daardoor de
opbrengst kunnen beïnvloeden. Zo is de veldperiode langer door het koudere klimaat en de kans op
vorstschade groter door het grotere aantal vorstdagen in het voorjaar. De langere veldperiode resulteert in
een latere oogst waarbij prijzen per bol meestal teruggelopen zijn. De opbrengst per hectare is wel hoger.
Of de hogere opbrengst per hectare de lagere prijs per bol compenseert is niet berekend. Er is voldoende
geschikt land om bollen te telen in het Lauwersland. Het grondwater kan veel chloride bevatten en daarom
wordt zoet water van goede kwaliteit voor de beregening uit het IJsselmeer aangevoerd.
De gemeenten, maatschappelijke organisaties en de middenstand ondersteunen de economische
ontwikkeling van het platteland en de teelt van bollen zou daar een goede bijdrage aan kunnen leveren. De
milieuorganisaties pleiten wel voor een zo milieuvriendelijk mogelijke teelt waarbij het oorspronkelijk
landschap in stand wordt gehouden.
Het verkrijgen van de nodige informatie en kennis betreffende de bollenteelt is in het Lauwersland moeilijker
dan voor gebieden die dichterbij de traditionele bollengebieden liggen. Er vindt in het Lauwersland weinig
contractteelt plaats en daardoor vindt er ook minder kennisuitwisseling plaats. Bovendien moeten de
beginnende ondernemers zelf de aankoop van uitgangsmateriaal en arbeid financieren. Veilingen,
handelshuizen en organisaties voor de bollensector zijn allen gevestigd in de traditionele bollengebieden.
Akkerbouwers in het Lauwersland moeten een hele reis ondernemen om hun licht op deze
ontmoetingsplaatsen op te steken en die tijd is niet altijd beschikbaar omdat ook de andere gewassen
bewerkt moeten worden.
Hoewel de tulpenteelt goede economische perspectieven heeft geboden voor de akkerbouw is het
bollenareaal in Lauwersland de afgelopen 5 jaar met 25% terug gelopen. Verschillende oorzaken liggen
hieraan ten grondslag.
Ten eerste is het hoofdgewas in de akkerbouw in Lauwersland pootaardappelen. Om te voorkomen dat
bacteriologische ziekten zich verspreiden in de pootgoedteelt is een beregeningsverbod ingesteld voor
aardappelen. Bollen mogen wel beregend worden, maar vormen voor nabijgelegen pootgoed percelen een
risico voor besmetting.
Vervolgens vereist de bollenteelt een ander soort ondernemerschap dan die van de huidige akkerbouwer.
Idealiter zou voor de bollenteelt elk jaar verse geschikte grond gezocht moeten worden. De akkerbouwers
in Lauwersland redeneren veelal hoe teelten binnen hun eigen bedrijf en grond te optimaliseren en of de
teelt van bollen daarin past. Toch zijn er ook akkerbouwers die land bijhuren voor de pootgoed teelt en dus
verder kijken dan hun eigen grond. Wat betreft de mechanisatie heeft een akkerbouwer het liefst zijn eigen
machinepark zodat hij niet rekening hoeft te houden met een andere akkerbouwer. Toch is het aanschaffen
van de machines voor de bollenteelt pas rendabel bij een minimaal bollenareaal van 15 ha en laten velen
bepaalde activiteiten door loonwerk uitvoeren.
Er zijn grote arbeidspieken in de bollenteelt die de inzet van losse arbeidskrachten vereist. De akkerbouwer
moet het leuk vinden om vreemd personeel aan te sturen. Een ander punt is dat een bollenteler moet
durven te investeren. Deze ondernemerseigenschap hebben de akkerbouwers in Lauwersland, door de
structurele lage opbrengstprijzen afgeleerd. Akkerbouwers vertonen steeds meer een risicomijdend gedrag.
Ook banken zijn voorzichtiger geworden met de financiering van kapitaalintensieve en risicovolle teelten.
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Een ander aspect is de niet-transparante handel en markt. Het centrum van de handel is nog steeds
geconcentreerd in de Bollenstreek, ondanks de huidige telecommunicatie. In de meer afgelegen gebieden
mist men het informele circuit van de Bollenstreek. Het bollenvoorlichtingscentrum Kruisweg in De Marne
speelt hier op in door regelmatig naar de veiling te gaan en ook de contacten in Lauwersland te bundelen.
Doordat op het centrum een verwerkingslijn aanwezig is, ontmoeten telers elkaar en vindt informele
kennisuitwisseling plaats. Een dergelijke centrale functie blijkt elementair voor een duurzame bollenteelt. Dat
de akkerbouwers rondom Kruisweg hun bollenareaal langzaamaan uitbreiden en ook zelf bollen afbroeien
onderschrijft deze stelling.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat voor een uitbreiding van het bollenareaal in het Lauwersland
volgens het divergentiescenario ondernemers nodig zijn die de bollenteelt als prioriteit stellen. Deze
bollentelers zijn steeds op zoek zijn naar de beste gronden, onderhouden een actief netwerk met collega’s
en de handel, kunnen goed personeel aansturen en hebben de beschikking over een investeringskapitaal.

4.2

Aanbevelingen

Op basis van de lagere virusdruk in het Lauwersland is te verwachten dat de kwaliteit van de bollen beter is
dan die van bollen geteeld in warmere intensievere bollengebieden. Onderzoek zou dit moeten uitwijzen.
Indien de uitslag van dit onderzoek het vermoeden bevestigd zou het voortgebrachte product met deze
betere kwaliteit een meerwaarde hebben en als zodanig gepositioneerd kunnen worden in de markt. Ook
zou geëxperimenteerd moeten worden met lagere doseringen van chemische bestrijdingsmiddelen zodat de
bollen zich kunnen profileren als milieuvriendelijk geproduceerde bollen. Kortom, mits bovenstaande
hypothesen aangetoond zijn, zijn er twee strategieën om het product te onderscheiden van de massa:
A. Profileren als zijnde van een betere kwaliteit uitgangmateriaal voor de gangbare telers of broeiers
in het Westen van het land.
B. Profileren als een milieuvriendelijk geteelde bol als de bollen door middel van een geïntegreerde
teelt zijn voortgebracht. Vooral in het Lauwersland zou de geïntegreerde teelt mogelijk moeten zijn
omdat de ziektedruk lager is3.

Een ander perspectief wat in de studie naar voren komt is dat de regionale veiling aangeeft dat er meer
vraag komt naar een groter assortiment. Dit komt doordat telers zich zijn gaan specialiseren en een kleiner
assortiment in een grotere hoeveelheid aanbieden. Vanuit de regionale markt gezien, veelal detailhandel, is
er juist behoefte aan veel kleine bijzondere teelten. Op de kleigrond in het Lauwersland is het moeilijk een
grote variatie aan soorten en cultivars te telen. Een projectlokatie zou hier uitkomst bieden. Dan zou de
grond geschikt gemaakt kunnen worden voor allerlei soorten bollen door geschikte zandlagen in de bodem
naar boven te halen of een geschikte zandlaag op te brengen. Het water zou in een gesloten kringloop
kunnen circuleren zodat er geen emissie naar het milieu plaats vindt. Rietkragen, ook wel helofytenfilters
genoemd, zorgen ervoor dat het water schoon het circuit verlaat. Met een nagenoeg gesloten
waterkringloop kan ten allen tijden beregend worden omdat telers individueel de wateraanvoer kunnen
regelen. Bij een dergelijke projectlocatie kunnen meer ondernemers naast elkaar bollen telen, kunnen
machines en arbeid doelmatiger ingezet worden, en kunnen logistiek en marketing centraal geregeld
worden, eventueel onder een gezamenlijke merknaam. Aansluitend bij de projectlocatie zouden de bollen
gebroeid kunnen worden opdat de arbeidsfilm voor het hele jaar rond is, wat goed is voor de
werkgelegenheid. Ter afsluiting worden in tabel 4 de belangrijkste aspecten samengevat in een SWOTanalyse. Ook de projectlocatie is hierin meegenomen. Het scenario van de projectlocatie ondervangt voor
een groot deel de huidige beperkingen van de bollenteelt in het Lauwersland en is daarom zeer de moeite
waard om verder bestudeerd te worden.

3

De Fusarium druk is minder in Lauwersland; de “vuur” druk is dezelfde als in de andere kleigebieden.
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Randvoorwaarde

Sterk

Zwak

Kans

Bedreiging

Bodem

Klei, goed voor
broeitulpen
Goedkope grond

Geen specifieke
cultivars

Uitbreiding broei

Water

Goede kwaliteit door
aangevoerd water

Beregeningsverbod
voor
pootaardappelen

Klimaat

Lagere virusdruk
Hoge opbrengst

Laat gewas, dus
lagere prijs
Meer kans op
nachtvorst

Geen onderscheid van Ideale bodem voor
product
zeer diverse
soorten/ cultivars
Jaarrondteelt
•
Beschikbaarheid Gesloten
•
Kwel
waterkringloop,
•
AM, bruinrot
dus goede
kwaliteit en
beschikbaarheid
Lage virusdruk

Uitgangsmateriaal

Draagvlak

Arbeid

Ondernemerschap

Logistiek

Markt

Duur
Moeilijk toegankelijk
en weinig inzicht op
kwaliteit.

•

Regionale
overheden
steunen
initiatieven
•
Milieuorganisaties
staan open voor
ideeën
•
Los
arbeidspotentieel
is aanwezig
•
Arbeidsfilm
ondernemer over
het jaar gespreid
Bekwaam in selectie
van aardappelen

Telers uit
traditionele
gebieden kunnen
uitbreiding als
bedreigend ervaren.

Onderscheiding
door hogere
kwaliteit
uitgangsmateriaal
Hogere
veldopbrengst
Niet snelle
degradatie van
kwaliteit bij
vermeerdering

Grote kans op
ontwikkeling

Managen van losse
arbeid

•
•

Solistisch
Matige ambitie
in bollen
•
Bedrijfsgericht
•
Financiering
•
Traditionele
handel heeft
monopolie
•
Afstand
Niet transparant
gesloten

Psychologische
afstand

Projectlocatie

Laagdrempelig
voor traditionele
bollentelers, die
goed
uitgangsmateriaal
meenemen.
Te verkennen

Beschikbaarheid losse Centraal kan
arbeid
arbeid
georganiseerd
worden, eventueel
vanuit de steden
Collectieve afzet

Door concentratie
bevordering
informele
kennisuitwisseling,
gemeenschappelij
ke mechanisatie,
organisatie arbeid,
inputs, logistiek en
marketing.

Regionale veiling
in Eelde

•

•

Regionale
markt voor
droogverkoop
en broei
Markt voor
uitgangsmateriaal

In de toekomst
aanbod te groot
omdat ook veetelers
bollenteelt zullen
willen inspringen

Tabel 4, SWOT-analyse van uitbreiding bollenteelt op akkerbouwbedrijven in vergelijking met de
projectlocatie
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Bijlage I Statistieken
2002
Aantal inwoners
>19 jaar
>65 jaar
Demografische druk
Gehuwd >15 jr
Gescheiden
Bevolk.groei/1000 inw.
Gevestigd
Vertrokken

Dongeradeel
Friesland
De Marne
Groningen
Nederland
24.372
636.184
11.186
570.480
16.105.285
45,8%
42,4%
41,9%
36,7%
39,5%
24,2%
24,0%
25,2%
23,1%
22,1%
70%
66,4%
67,1%
59,8%
61,6%
58%
55,5%
56,1%
49,9%
53,9%
4,7%
5,9%
6,1%
6,5%
7,0%
9,2
9,0
28
7
7,4
1158
31.118
738
33.338
743.567
1014
27.325
457
29.774
673.481

Demografische gegevens van de gemeenten Dongeradeel en De Marne in verhouding tot provincies en
Nederland (CBS, 2002).

Bedrijfsvestigingen
Landbouw
Winning en Nijverheid
Commerciële dienstverlening
Niet-commerciële dienstverlening
Totaal aantal banen
Banen in de landbouw

Dongeradeel (2002)
1200
370
185
490
8170
170

De Marne (2001)
655
215
90
260
90
2370
120

Bedrijfsvestigingen in Lauwersland (CBS , 2001/02)

Zelfstandigen
Werknemers
Pensioenontvangers
Overige niet-actief

Dongeradeel
11,4%
51,5%
25,5%
11,6%

Friesland
10,2%
54,7%
24,8%
10,3%

De Marne
13%
49,8%
25,9%
11,3%

Groningen
7,7%
54,9%
24,8%
12,5%

Nederland
8,0%
58,6%
23,0%
10,4%

Gemiddeld inkomen in het Noorden en in Nederland
Inkomen (€)
Totaal gemiddeld
Zelfstandigen
Werknemers
Pensioenontvangers
Overige niet-actief
Gemidd. besteedbaar
inkomen
Gem. besteedbaar
inkomen, INDEX (1989=100)

Dongeradeel
14.500
16.600
15.900
12.200
11.200
9.200

Friesland
15.100
17.200
16.300
13.200
9.900

De Marne
14.900
18.000
16.200
12.200
11.800
9.800

Groningen
15.000
17.200
16.500
12.800
10.000

Nederland
16.300
18.800
17.700
14.000
11.000

142

145

152

143

146

Gemiddeld inkomen van werknemers en zelfstandigen (CBS, 2002)
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Totaal

39665

2051

30708

Totaal

1999

13275

15015

771

173

46460

2284

31523

Totaal

2000

13149

14778

638

164

37972

2539

31272

Totaal

2001

13270

15141

587

141

35192

1958

31101

Dongeradeel

1995

3827

7234

410

68

30215

1284

12826

Dongeradeel

1999

3864

7290

476

116

25590

1370

13119

Dongeradeel

2000

3633

7206

376

98

24450

1499

12814

Dongeradeel

2001

3994

7527

300

78

25530

987

12889

De Marne

1995

8487

1712

149

32

7650

467

10848

De Marne

1999

8443

1834

283

57

18470

570

11189

De Marne

2000

8500

1864

246

66

9022

550

11227

De Marne

2001

8144

2063

253

63

6212

577

11101

Kollumerland

1995

818

5912

3

1

1800

300

7034

Kollumerland

1999

968

5891

12

0

2400

344

7215

Kollumerland

2000

1016

5708

16

0

4500

491

7231

Kollumerland

2001

1132

5551

34

0

3450

394

7111

Totaal

1995

43%

48%

2%

0%

0%

7%

100%

Totaal

1999

42%

48%

2%

1%

0%

7%

103%

Totaal

2000

42%

47%

2%

1%

0%

8%

102%

Totaal

2001

43%

49%

2%

0,5%

0%

6%

101%

Dongeradeel

1995

30%

56%

3%

1%

0%

10%

100%

Dongeradeel

1999

29%

56%

4%

1%

0%

10%

102%

Dongeradeel

2000

28%

56%

3%

1%

0%

12%

100%

Dongeradeel

2001

31%

58%

2%

1%

0%

8%

100%

De Marne

1995

78%

16%

1%

0%

0%

4%

100%

De Marne

1999

75%

16%

3%

1%

0%

5%

103%

De Marne

2000

76%

17%

2%

1%

0%

5%

103%

De Marne

2001

73%

19%

2%

1%

0%

5%

102%

Kollumerland

1995

12%

84%

0%

0%

0%

4%

100%

Kollumerland

1999

13%

82%

0%

0%

0%

5%

103%

Kollumerland

2000

14%

79%

0%

0%

0%

7%

103%

Kollumerland

2001

16%

78%

0%

0%

0%

6%

101%
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Grasland

Totaal

Overig

101

Overig

562

Glas

Glas (m2)

14858

Bollen

13132

VollegrondsGroente

1995

Akkerbouw

Totaal

Bollen

VollegrondsGroente

Grasland

Areaal statistieken (CBS, 2001)

Akkerbouw

Bijlage II

Bijlage III A

Saldo berekening akkerbouwbedrijf

Omzet
Gewas
Areaal (ha) Opbrengst(kg)
Prijs (€)
Pootaardappelen
31
35.700
Suikerbieten
15
57.100
Wintertarwe
17,5
8.400
Zomergerst
5
6.400
Braak
2,5
1
Zaai uien
5
46.400
Totaal
76
*) inclusief ha toeslag en stro
**) inclusief uitgangsmateriaal
Toegerekende Kosten
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Onkruidbestrijding
Bestrijding Ziekten & Plagen
Energie
Overige Grond- & Hulpstoffen
Afzetkosten
Overige Productgebonden Kosten
Loonwerk

0,21
0,05
0,13
0,14
446
0,09

Totaal (€)
230.958,-48.968,-30.153,--*)
7.730,--*)
1.115,-21.055,-339.979,--

45.193,-11.374,-10.992,-34.553,-10.243,-0
7.982,-14.533,-8.491,-+ ----------

Totaal toegerekende kosten

143.380,--

Niet-toegerekende Kosten
Grondkosten
Onroerend goed
Werktuigkosten
Brandstofkosten
Betaald loon
Algemene kosten

91.250,-26.760,-36.210,-0,-45.400,-6.170,-+ ----------

Totaal niet-toegerekende kosten

241.420,--

BRUTO-GELDOPBRENGST
Totaal toegerekende kosten
Niet toegerekende kosten

196.610,-143.380,-241.420,-- ----------

NETTO BEDRIJFSRESULTAAT
Berekend Loon

-44.810,-34.000,-+ ----------

Arbeidsopbrengst ondernemers
Berekende rente

-10.810,-74.190,-+ ----------

Ondernemersinkomen bij 100% E.V.

63.380,--

Opbrengsten per € 100 kosten

88,35
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Bijlage III B Akkerbouwbedrijf met 5ha tulpen
Omzet
Gewas
Areaal (ha) Opbrengst(kg)
Prijs (€)
Pootaardappelen
31
35.700
Suikerbieten
15
57.100
Wintertarwe
17,5
8.400
Zomergerst
5
6.400
Braak
2,5
1
Tulpen
5
400.000
Totaal
76
*) inclusief ha toeslag en stro
**) inclusief uitgangsmateriaal
Toegerekende Kosten
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Onkruidbestrijding
Bestrijding Ziekten & Plagen
Energie
Overige Grond- & Hulpstoffen
Afzetkosten
Overige Productgebonden Kosten
Loonwerk

0,21
0,05
0,13
0,14
446
0,07

Totaal (€)
230.958,-48.968,-30.153,--*)
7.730,--*)
1.115,-213.445,--**)
532.410,--

115.919,-11.469,-11.992,-35.348,-24.215,-4.356,-7.507,-28.216,-7.786,-+ ----------

Totaal toegerekende kosten

246.820,--

Niet-toegerekende Kosten
Grondkosten
Onroerend goed
Werktuigkosten
Brandstofkosten
Betaald loon
Algemene kosten

91.250,-26.760,-36.210,-0,-74.590,-6.170,-+ ----------

Totaal niet-toegerekende kosten

270.610,--

BRUTO-GELDOPBRENGST
Totaal toegerekende kosten
Niet toegerekende kosten

532.410,-246.820,-270.610,-- ----------

NETTO BEDRIJFSRESULTAAT
Berekend Loon

14.980,-34.000,-+ ----------

Arbeidsopbrengst ondernemers
Berekende rente

48.980,-81.930,-+ ----------

Ondernemersinkomen bij 100% E.V.

130.910,--

Opbrengsten per € 100 kosten

102,90
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Bijlage III C Gespecialiseerd tulpenbedrijf
Omzet
Tulpen
*) inclusief uitgangsmateriaal
Toegerekende Kosten
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Onkruidbestrijding
Bestrijding Ziekten & Plagen
Energie
Overige Grond- & Hulpstoffen
Afzetkosten
Overige Productgebonden Kosten
Loonwerk

Areaal(ha)

Hoeveelheid(kg)
20

400.000

Prijs(€)

Totaal(€)
0,07

853.780,--*)

293.780,-4.140,-9.360,-11.340,-62.720,-17.420,-35.240,-+ ----------

Totaal toegerekende kosten

433.960,--

Niet-toegerekende Kosten
Grondkosten
Onroerend goed
Werktuigkosten
Brandstofkosten
Betaald loon
Algemene kosten

37.180,-22.010,-62.930,-102.370,-4.270,-+ ----------

Totaal niet-toegerekende kosten

263.370,--

BRUTO-GELDOPBRENGST
Totaal toegerekende kosten
Niet toegerekende kosten

853.780,-433.960,-263.370,-- ----------

NETTO BEDRIJFSRESULTAAT
Berekend Loon

156.450,-34.000,-+ ----------

Arbeidsopbrengst ondernemers
Berekende rente

190.450,-28.560,-+ ----------

Ondernemersinkomen bij 100% E.V.

219.020,--

Opbrengsten per € 100 kosten

122,44
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Bijlage IV Bollenprijzen
Bron: marktinfo Vakwerk 2002-31
prijs in € per 1000
Indien van de genoemde cultivars geen prijzen beschikbaar waren in week 31 zijn prijzen uit week 30 anders
32 genomen
13 grootste cultivars
10/11
grootteklasse
(in ha in Ned)
Abba
150-300
Ad Rem
150-300
Christmas Marvel
150-300
Golden Apeldoorn 300/+
Île de France
150-300
Inzell
150-300
Leen van der Mark 300/+
Monte Carlo
300/+
Negrita
150-300
Prinses Irene
150-300
Rococo
150-300
White Dream
150-300
Yokohama
300/+
gemiddeld

11/12

12/-

12/14

14/-

gem.

75,0
38,1
56,5

32,5
53,7
48,0
39,3
48,7
50,2
49,1
46,4
50,5
62,5
49,4
71,6
43,5
49,1

cultivar:

17,0

48,1
53,7

34,1
26,8

62,0
50,2

40,0
31,0
32,6
41,0

60,4

29,8

46,0
53,7

41,8

31,5

52,3
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41,0
48,7
67,2
64,7
60,0
62,5
72,4
46,5
56,5

86,0
45,9
65,9

Bijlage V Kritische noten van geïnterviewden
Zwakke punten
a. Water (bruinrot, zoetwateraanvoer)
b. Wisselende grondsoort door natuurlijke afzet, resulterend in meer rooibeschadigingen.
Slempgevoelige grond in de oudere polders.
c. Ondernemerschap (solistisch, behouden en gelaten (passieve) houding, niet meer van de
trekker af willen, omgaan met personeel niet meer gewend, kostprijsdenkend,
kapitaalsintensief gewas, risicomijdend, weinig contractteelt, alleen tulpen)
d. Informele kennisuitwisseling met leveranciers en afnemers
e. Afstand tot de markt en voor contractteelt (Noord-Hollanders die het liefst zelf ziekzoeken).
f. Onvoldoende mechanisatie. Men moet neigen tot meer samenwerking indien men
kleinschalig begint voor een goede benutting dure mechanisatie (kritische omvang is 15-20
ha, nu investeert men op pootaardappelteelt).
g. Bollenteelt zou hoofdtak op bedrijf moeten worden in plaats van nevenactiviteit; nu blijft alle
aandacht naar de pootgoedteelt uitgaan.
h. Geen exporteurs in de directe omgeving
i. Huid van de bol is op kleigrond dunner dan die van zandgrond.
j. Bollen uit Groningen zijn niet geschikt voor de broei vóór 1 januari doordat ze later gerooid
kunnen worden
k. Volledig gevulde arbeidsfilm op pootgoedbedrijven. Geen “vreemde” vakmensen om
ziekzoeken uit te besteden.

Sterke punten
a.
b.
c.
d.
e.

Basiskennis aanwezig door bollencentrum Kruisweg
Lagere ziektedruk (virus) door open gebied, lagere luizendruk (vuurdruk is niet lager)
Aanwezigheid van verse gronden, mogelijkheid tot extensiever telen
Lage grondprijs (Groningen 1800 €/ha, NOP 3000 €/ha, Noord-Holland 4500 €/ha)
Past normaliter in de arbeidsfilm in bedrijfssysteem waarin ook pootgoed is opgenomen

Kansen
a.

Gebrek aan ruimte in de traditionele bollenteeltgebieden in Noord- en Zuid Holland. In het
Lauwersland is wel uitbreiding mogelijk van zowel de teelt als de broei
b. Breed draagvlak van telers, milieubeweging, gemeenten en bestuur.
c. Kan milieuvriendelijker geteeld worden door lagere Fusarium- en virusdruk. Dit zou een
hogere kwaliteit product kunnen geven en ook als zodanig aangeboden kunnen worden. Te
denken valt aan gecertificeerd uitgangsmateriaal. De akkerbouwers in deze regio zien het
belang in op de lange termijn van de certificatie voor de sector. Ook accepteren ze beter
de eventuele nadelige gevolgen die dat voor een individuele teelt kan hebben.
d. De Lauwersland-gemeenten zijn arme gemeenten. Daardoor komen zij in aanmerking voor
EG-gelden ter versterking van de economie.
e. Uitbreiding bollenteelt trekt meer toerisme

Bedreigingen
a.

Met de komende landbouwhervormingen waar de marktordening van melk, suiker en
aardappelzetmeel vrij gelaten wordt, zullen ook melkveehouders zich in de bollenteelt gaan
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interesseren. Dit geeft extra concurrentie.
b. AM-problematiek. Nu geen probleem maar kan gemakkelijk ontstaan aangezien er in het
verleden veelvuldig is ontsmet. Bollen mogen niet op A.M.-percelen
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