Startende kwekers
buitenspel
voor bedrijfspand
Jonge startende kwekers hebben steeds meer moeite om een bedrijf in de
Duin- en Bollenstreek te vinden. Als er al bedrijfspanden te koop worden
aangeboden, worden zij overboden en gaat het pand hun neus voorbij.
Beleggers maar ook de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) jagen
de prijs omhoog, denken de telers. Volgens GOM-directeur Onno Zwart zijn
het gewoon ‘dure’ tijden waar alle starters last van hebben. “Verkopers vangen
de hoofdprijs en wie neemt ze dat kwalijk?”
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Ben de Jong: “Zolang het niet lukt een eigen broeierij
te beginnen, werk ik bij andere kwekers.”
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Robbert van der Zwart: “Een huisje met schuur tot vijf ton is er niet.”

R

obbert van der Zwart (28), Ronald
Straathof (34) en Ben de Jong
(25) zijn enkele jaren geleden
begonnen met een eigen kwekerij. Straathof verkocht tien jaar lang
auto’s, maar de interesse in het telersvak
– zijn ouders stopten de kwekerij toen hij
zestien jaar was – bleef. Drie jaar geleden
begon hij een eigen bedrijf met ongeveer
twintig soorten vaste planten en snijbloemen, zoals Helenium, Sanguisorba en
Phlox. Hij huurt 1,5 hectare grond aan
de Herenweg in Noordwijkerhout en op
verschillende plekken schuurruimte. “In
de zomer moet ik zeker twee keer per dag
de snijbloemen naar de koelcel brengen. Je
kunt de bloemen moeilijk met dertig graden in de auto of op het land laten staan.
Dat betekent veel extra reistijd en dan heb
ik het maar niet over het reizen van en
naar huis of als je ’s avonds moet spuiten
of water geven. Voor mij zou een eigen
bedrijf met een schuur, land en liefst een
woning een uitkomst zijn.”
Van der Zwart zit in eenzelfde situatie. Hij
begon tien jaar geleden een bedrijf met
één kuubkist vaste planten. Inmiddels
zijn dat vijftig kisten met dertig soorten
vaste planten als Agilia monarda en aster
geworden. Hij huurt op verschillende
plekken drie hectare land, maar heeft een
schuur van veertig vierkante meter aan de
Noordwijkse Randweg. Ook hij is reistijd
kwijt, maar kampt vooral met te weinig
verwerkingsruimte. “In de zomer bossen

we de bloemen in de schuur, maar de
emmers kunnen we binnen niet kwijt. Ik
begin om vijf uur ’s morgens en om tien
uur zijn de bloemen weg, zodat ik geen
koelcel hoef te huren. Pure daghandel
dus.” In de wintermaanden beschikt hij
over een telmachine die op de bosmachine
wordt neergezet. “Niet erg efficiënt, dus
een schuur van 200 vierkante meter zou
een oplossing zijn.”
De Jong uit Noordwijkerhout ten slotte
heeft een bloemenbedrijf met Allium en
gladiolen. Het ouderlijke bollenbedrijf
wordt voortgezet door zijn broer en hij is
voor zichzelf begonnen. Land en koelcel
huurt hij van zijn vader, maar een schuur
heeft hij niet. “Ik begin in april en doe veel
werk op het land. Alle bloemen die ik snij,
gaan ’s avonds naar de veiling en de rest
kan in de koelcel. Alleen wil ik graag in de
wintermaanden met een broeierij beginnen
en daar heb ik ruimte voor nodig. Zolang
dat niet lukt, werk ik bij andere kwekers.”

INVESTEERDERS
De drie kwekers zien dat in de Bollenstreek veel oudere telers stoppen. Veel
van hun bedrijven worden echter niet
openbaar te koop aangeboden. “Er staat
wel eens een bord in de tuin, maar niks op
internet. Vaak ben je dan al te laat. En als
er eens iets te koop staat, merken we dat
investeerders met meer geld de zaak opkopen. Daar kunnen wij nooit tegenop”, vertelt Van der Zwart. Zelf had hij enige tijd

geleden een bod gedaan op een voormalige
kwekerij aan de Kraaierslaan. “Voor zover
ik weet, heb ik boven de taxatiewaarde
geboden maar werd het voor een veel hoger bedrag verkocht. Hoeveel? Dat kan ik
niet precies zeggen, want ik heb het van
horen zeggen, maar voor een bedrag dat
wij nooit kunnen terugverdienen.” Ook
De Jong heeft een poging gedaan om de
bewuste kwekerij te bemachtigen, maar
haakte af toen hij de prijs hoorde. Een
huisje met schuur tot vijf ton is er niet,
weet Van der Zwart inmiddels. “Maar ook
tussen de vijf en negen ton zie je niks te
koop”, vult Straathof aan.

INVLOED GOM
De drie jonge telers denken dat de situatie
op de vastgoedmarkt door de aanwezigheid van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) nog wordt verergerd.
Zo hebben investeerders met veel geld
de tijd om rustig af te wachten tot de
GOM wil onderhandelen en het verouderde bedrijfspand kan worden gesloopt
voor de bouw van huizen. Zij maken de
vergelijking met de woningmarkt. “Haal
alle starterswoningen uit de markt en
starters komen nooit meer aan bod. Zoiets
is nu in de agrarische sector aan de hand.
Naast beleggers die leegkomende bedrijven
opkopen, sloopt de GOM oudere maar nog
bruikbare kassen en schuren. Voor ons verdwijnen er mogelijkheden, want er is geen
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JAAP BOND:

‘Alles moet op
landbouwgrond’
Maak duidelijke afspraken over wat er op landbouwgrond kan en handhaaf die afspraken. Dat is volgens
Jaap Bond, voorzitter van de KAVB, de enige oplossing om de prijs van met name landbouwgrond weer
naar beneden te krijgen. Op die manier worden jonge
kwekers geholpen om een bedrijf te beginnen. “Want
ze hebben zeker een punt als ze klagen dat ze niet
aan bod komen.”
Bond constateert dat in 2020 de prijs voor een vierkante meter landbouwgrond is gestegen naar veertig euro. Een eenduidige verklaring heeft hij niet. “Ik
zie dat de druk op landbouwgrond met name in de
Randstad enorm is gestegen. Woningbouw, ontsluiting, huisvesting arbeidsmigranten, ontsluitingen
maar ook zonneparken, windmolens en natuur: alles
moet op landbouwgrond. Om die reden is het belangrijk dat we goed aangeven wat we met die grond en
bedrijfsbebouwing willen voor de komende dertig
jaar. Dat geeft zekerheid voor de ondernemer want
dat is de termijn om een investering af te schrijven.”
In de Bollenstreek zijn in 1995 afspraken gemaakt in
het Pact van Teylingen. Sinds 2018 is er de ISG, de
intergemeentelijke structuurvisie. Bond: “Dat is een
prima basis die we in de komende tijd met elkaar
moeten opfrissen. Geef aan hoe de streek er over dertig jaar uitziet. Zo houd je de grondprijs in de hand
en voorkom je dat speculanten met de poet ervandoor gaan. “ Die afspraken moeten dan wel worden
gehandhaafd. De KAVB-voorzitter steekt daarbij de
hand in eigen boezem. “Er zijn ook telers die hun
schuur voor niet-agrarische doeleinden gebruiken.
We moeten de vruchten én de brandnetels nemen.
Wees consequent en duidelijk en laat gemeenten
vooral de rug recht houden.”

Onno Zwart, directeur van de GOM, erkent
dat het voor jonge kwekers lastig is voor
een ‘schappelijke’ prijs aan een bedrijfsruimte met woning te komen. “Het is in
deze dure tijden voor alle starters moeilijk.
Dat geldt voor ‘gewone’ woningzoekenden,
voor iemand die een bakkersbedrijf begint
en dus ook voor de jonge kwekers. Alles is
duur.”
In zijn ogen zijn voor de krappe markt
voor startende kwekers verschillende,
elkaar versterkende, oorzaken aan te
wijzen. Zo willen veel oudere kwekers met
de verkoop van hun bedrijf hun pensioen
veiligstellen. Daarnaast zijn er stoppende
kwekers die hun schuur verhuren en die
inkomsten gecompenseerd willen hebben.
Tegelijkertijd zijn er nog steeds beleggers
op de markt die speculeren op een bestemmingswijziging en dus waardestijging. Ook
het feit dat op veel kleine bedrijfspercelen
relatief dure huizen zijn gebouwd, maakt
het starters op de koopmarkt niet gemakkelijk. “En dan is er ook nog de GOM
die wat opruimt. Als je dat allemaal bij
elkaar optelt, krijg je een heel moeilijke
instapsituatie. Maar ik bestrijd dat door
de GOM de prijs wordt opgedreven. Heel
vaak wordt ons bod afgewezen omdat het
te laag is. Dus ook wij hebben last van de
hoge prijzen anno 2021.”

BELANGENAFWEGING
De GOM-directeur wijst erop dat het
aantal agrarische bedrijven in de Duin- en
Bollenstreek nog steeds terugloopt. Van

de ooit zeshonderd bedrijven zijn er over
een paar jaar wellicht nog honderd over,
waarvan een aantal grote maar ook wat
kleinere bedrijven. Daar staan wellicht
tien jonge starters tegenover die graag een
plek willen hebben. “Er moet genoeg vrijkomen voor de starters, maar je ziet vaak
dat oudere telers in hun bedrijfswoning
blijven zitten en de schuur verhuren of als
hobbyruimte gebruiken. Strikt genomen,
zonder emotie en heel rationeel, moet zo
iemand naar een burgerwoning in het
dorp, maar hoe rechtvaardig is dat? Dat
doet geen enkele overheid. Vergeet niet
dat het vaak gaat om mensen die veertig
tot vijftig jaar hard hebben gewerkt en
klein zijn begonnen. Weegt hun belang
minder zwaar dan van de startende
ondernemer die op zoek is naar een plek?
En moet je ze het kwalijk nemen als ze als
verkoper de hoofdprijs aannemen? Bovendien krijg je, als je dat consequent doet,
veel verweesde bedrijfswoningen en dat is
ook geen oplossing.”

CARRÉ
Ook Andries Middag, programmamanager
van de Greenport Duin- en Bollenstreek,
ziet niet gelijk een oplossing voor het
probleem van de jonge telers. “Het is sneu
maar dit is de tragiek van een markt waar
het heel goed gaat. Er zijn altijd verliezers
en dat zijn deze jonge ondernemers die in
de Bollenstreek willen beginnen. Tegelijkertijd staat er natuurlijk genoeg leeg,
bijvoorbeeld in en rond Oude Wetering.

Ronald Straathof: “Een eigen bedrijf met een schuur,
land en liefst een woning zou een uitkomst zijn.”

21 mei 2021

21 mei 2021

30

21 mei 2021

21 mei 2021
028-31 Ruimtenood 93.indd 30

11-05-21 09:20

Vergelijk het met een beginnende acteur.
Die wordt ook niet gelijk toegelaten tot
Carré. Zo zie ik de Bollenstreek ook.”
Piet Warmerdam van Piet Warmerdam
Makelaardij uit Noordwijkerhout ziet
eveneens geen oplossing. Hij constateert
dat de jonge telers ook concurrentie ondervinden van andere agrariërs. In het eerder
genoemde perceel aan de Kraaierslaan
waren tien agrariërs geïnteresseerd. “Ik
heb hart voor de kwekers, ben zelf kweker
geweest, maar ik ben ook makelaar en
moet voor mijn klant opkomen. De markt
is overspannen en er is op dit moment niks
te koop. Het aanbod is echt krap.”

OMZETTEN WONING
Wat mogelijk soelaas kan bieden, is meer
toezicht op de verkoop van agrarische

‘Alle grote bedrijven zijn
klein begonnen’
bedrijven en woningen. Officieel moeten
die worden verkocht aan gegadigden die
in de agrarische sector hun boterham
verdienen. De drie jonge telers denken
dat veel bedrijfswoningen met soms land
en schuur te snel worden omgezet in de
plattelandswoningen, waardoor iedereen
de panden kan kopen. Kweker Van der
Zwart: “Er wordt vaak gezegd dat er geen
agrarische belangstelling was. Maar dat is
er echt wel. Ze mogen ons bellen, maar we
kennen nog meer jonge kwekers die graag
wat willen opbouwen voor zichzelf.”
Ook Andries Middag van de Greenport
denkt dat het minder snel omzetten van
bedrijfswoningen in burgerwoningen enig
soelaas kan bieden. GOM-directeur Onno
Zwart ziet dat anders. Volgens hem is het
nu al niet gemakkelijk want de vereiste
bestemmingsplanwijziging is openbaar.
“Ik kan niet uitsluiten dat kopers met
veel geld hopen dat zoiets lukt, maar dan
kunnen ze ook in het casino gaan spelen.
Dan zijn ze hun geld in twee seconden
kwijt als de kleur verkeerd is.” Hij wijst
erop dat er een duidelijk beleid in de
Intergemeentelijke Structuurvisie Bollenstreek vastligt, waardoor niet op andere
manieren geld verdiend kan worden aan
agrarische panden. “Zo haal je de speculatie uit de markt en kan een leegkomend
agrarisch bedrijfspand op de markt komen

of worden afgebroken. Een overheid moet
vervolgens wel handhaven én de schouders ophalen als iemand zielig komt doen
omdat hij zijn geld op een pand met een
verkeerde bestemming heeft gezet en dus
de hoofdprijs misloopt.”
Ook makelaar Warmerdam ontkent
dat het gemakkelijk is om een nieuwe
bestemming te krijgen en zo te speculeren
op een hogere waarde. “Alleen bij agrarische gronden tegen de bebouwde kom
zie je beleggers die hopen op toekomstige
woningbouw. Maar verder is dat echt niet
gemakkelijk. Het gebeurt hooguit bij een
pand waarvan de grond al is verkocht,
bijvoorbeeld aan de buren.”

ACTUEEL GEBRUIK
Dat bedrijfswoningen een burger- of
plattelandsbestemming krijgen, gebeurt
overigens wel degelijk in de Bollenstreek.
Noordwijk bijvoorbeeld is bezig met een
herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied 2015 waarbij een groot
aantal bedrijfswoningen wordt omgezet
naar burgerwoning dan wel plattelandswoning. Eigenaren van bedrijfswoningen
dienen hiervoor een verzoek in, waarbij de
Noordwijkse gemeenteraad, na onderzoek,
beslist of het gehonoreerd kan worden.
Volgens de woordvoerder van Noordwijk gaat het voornamelijk om solitaire
bedrijfswoningen die qua eigendom zijn
afgesneden van het bedrijf. Daarnaast zijn
er bedrijfswoningen waarvan het bedrijf
niet meer bestaat of de bewoner inmiddels
geen agrarisch bedrijf heeft. “Er wordt
gekeken naar het actuele gebruik voordat
de woning kan worden omgezet”, aldus de
woordvoeder van Noordwijk.
Ook Noordwijk erkent dat de prijzen hoog
liggen en startende agrariërs moeilijk aan
de bak kunnen komen.” Maar aan de andere kant gaat het voor de verkopende partij
ook om geld en wordt dit zakelijk bekeken.
De gemeente handelt hier puur en alleen
vanuit de publiekrechtelijke taak. De
markt bepaalt uiteindelijk de vraagprijs.”

SAMENWERKING
Greenportprogrammamanager Middag en
GOM-directeur Zwart zien nog wel andere
opties voor de jonge kwekers. Een eerder
initiatief van de GOM om meerdere starters
een plek te bieden is weliswaar niet van de
grond gekomen, maar samenwerking kan
alsnog soelaas bieden. Zwart: “Koop samen
een wat groter en duurder bedrijfspand.
Vergeet niet dat alle grote agrarische bedrij21 mei 2021
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