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INLEIDING 

Aanleiding tot de instelling van de Werkgroep Alternatieve Landbouw Al- 
mere is de wenselijkheid van een nadere uitwerking van enkele facetten 
van GEn van de doelstellingen uit het rapport Almere 250.000 mensen in 
25 jaar (flevobericht nr. 109) geweest. Deze doelstelling luidt: 
Almere moet bijdragen tot de in standhouding van een gezond en natuur- 
lijk milieu. 
De doelstelling is uitgewerkt in een viertal maatregelen, t.w.: 
- het experimenteren met het toepassen van milieuvriendelijke landbouw- 
methoden in de buitenruimte van Almere. 

- het zoeken naar een zoveel mogelijk toepassen van energiebesparende 
methoden in de economische productie, de verwarming en de verkeersaf- 
wikkeling in Almere. 

- het nastreven van een minimaal gebruik van grondstoffen. 
- het bevorderen.van de toepassing van alternatieve "natuurlijke" ener- 
giebronnen, zoals wind, water, zon en lichaamskracht. 

- het scheppen van aanleidingen voor het in contact komen van de bewoners 
met specifieke agrarische activiteiten. 

In dit kader kreeg de werkgroep de volgende opdracht mee, die een vier- 
tal taken omvatte: 
I. het doen van concrete voorstellen m.b.t. omvang en teelten, beheers- 

wijze, f inancieel-organisatorische aspecten, inricht ingsconsequenties ,  
uitgifteprocedure t.a.v. milieuvriendelijke opengronds tuinbouw annex 
Fruitbedrijven, gericht op de teelt van groenten, hard en zacht fruit. 
Deze bedrijven zouden zich zo mogelijk financieel moeten kunnen bedrui- 
pen. 

2.  Het onderzoeken van mogelijkheden van oprichting van veeteeltbedrij- 
ven waarop vlees geproduceerd wordt door een minimaal gebruik te ma- 
ken van "geneesmiddelen" en waarop getracht wordt zoveel mogelijk in 
de eigen voedselbehoefte te voorzien. Richtinggevend voor het beheer 
dienen in ieder geval de aanbevelingen te zijn die de commissie "wel- 
zijn van het dier in de bio-industie" heeft gedaan. Ook hier gaat het 
erom de onder 1 genoemde aspecten te onderzoeken. 

3. het aangeven van mogelijke relaties die zouden kunnen en moeten ont- 
staan tussen voorlichting, de onder 1- en 2-genoemde bedrijven, spe- 
ciale milieuvriendelijke volkstuincomplexen en gewone volkstuinbe- 
heerders (de landbouw- en tuinbouwvoorlichtingsdienst ziet de voor- 
lichting over milieuvriendelijke landbouw eveneens als haar terrein). 

i. 4. Het nagaan van mogelijkheden en wenselijkheden voor een wat groter 
bedrijf met onder andere milieuvriendelijke landbouw waarop de rela- 
tie van mens tot natuur in a1 zijn facetten centraal staat. Hierbij 
dienen tevens de mogelijkheden onderzocht te worden tot inschakeling 
in natuurwetenschappelijke onderzoeksprogramma's en activiteiten van 
educatieve aard. Her zal er daarbij met name om gaan onderzoek, voor- 
lichting in de geest van de uit doelstelling 5 afgeleide maatregelen. 

Het eerste zou over onderdeel 1 van de opdracht verslag dienen te worden 
gedaan. 

De werkgroep werd als volgt samengesteld: 
Dr. J.H. van kampen, voorzitter 
J.C.J. de Man secretaris 
ir. A. Hosper 



ir. J. D u w .  
ir. S.L. Duursma 
ing. H. Visser 
dr. T i .  Reitsma 
ir. A. Hagting 
Daarnaast hebben ir. J . J .  Koert, H. Slager en ing. B. Fokkens bijdragen 
aan de rapportage geleverd. / 

Het rapport is als volgt opgebouwd. 
In het eerste hoofdstuk wordt een poging gedaan om het begrip milieu- 
vriendelijk in de Alternatieve Landbouw af te bakenen. In grote lijnen 
worden de meest gebruikelijke teeltmaatregelen beschreven evenals hun 
mogelijke invloed op het milieu en de innerlijke kwaliteit van het pro- 
dukt. Daarna wordt summier ingegaan op de consequenties voor de voedings- 
gewoonten van de Alternatieve Landbouw. 
In het tweede hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de omzet van bio- 
logische land- en tuinbouwproducten en de afzet ervan. 
In het derde hoofdstuk worden de mogelijkheden voor milieuvriendelijke 
land-, tuinbouw- en fruitteeltbedrijven besproken. De nadruk is er daar- 
bij op de mogelijkheden voor fruitteelt en groenteteelt bedrijven komen 
te liggen, conform het eerste gedeelte van de opdracht. 
De mogelijkheden en onmogelijkheden die Almere's buitenruimte biedt wor- 
den in het vierde hoofdstuk aan de orde gesteld. 
In het vijfde hoofdstuk wordt hetzelfde gedaan voor de vkrschillende ty- 
pen bedrijfsvoering, die in overweging zouden kunnen worden genomen. 
Tot slot is een situeringsvoorstel gedaan voor een fruitteeltproefbedrijf. 
Dit overziclrt maakt duidelijk dat de werkgroep zich maar zeer ten dele 
aan de opdracht heeft gehouden. De ambivalentie van een aantal leden 
t.a.v. de opdracht speelde daarbij een rol. Het is 0.a. daardoor, dat 
de nota als een conseptnota wordt aangeboden. 



Hoofdstuk 1. 

Afbakening van het begrip milieuvriendelijk in de Alternatieve Landbouw 
1 )  + 2). 

I. Inleiding 

Er bestaan een groot aantal vormen van alternatieve landbouw. In het 
algemeen richten ze zich op vermijding of oplossing van problemen die 
zich in de gangbare landbouw voordoen. Dat betreft met name problemen 
ten aanzien van de kwaliteit van het geteelde produkt, van de bodem- 
vruchtbaarheid en de bestrijding van ziekten en plagen..Voor het oplos- 
sen van deze problemen streeft men naar een intakt laten van de totali- 
teit van de onderling samenhangende levensprocessen en, waar nodig, 
naar een op zo natuurlijk mogelijke wijze ondersteuning ervan. Naast 
teeltmaatregelen in het materigle vlak worden daartoe ook teeltmaatre- 
gelen in het immaterizle vlak gehanteerd. Voorbeelden daarvan vindt men 
in de biologisch dynamische landbouw waar men zich wat de zaaitijden 
betreft orienteert op kosmische krachten in de natuur. 
Hoewel de commissie voorshands niet wilde kiezen voor een bepaalde vorm 
van alternatieve landbouw, brengt de benadering vanuit het milieu toch 
met zich mee dat aan de biologisch-organische aspecten van de alterna- 
tieve landbouw de meeste aandacht is besteed. In de eerste plaats wor- 
den een aantal teeltmaatregelen beschreven, die in de verschillende 
vormen van alternatieve landbouw een rol spelen met enkele aspecten 
van hun invloed op het milieu. De factoren horen in het kader van de 
volgende definitie van het milieu te worden geziin: 
8 ,  Het samenstel van alle factoren van fysische, chemische, biologische 
en sociale aard, die, in ruimte en tijd, de omgeving van een organisme 
of levensgemeenschap bepalen" 3). 
De factoren staan in eerste instantie alle voor een deelfacet van de 
betrekkingen tussen mens en natuurlijk milieu, die zich in dit geval 
via de voeding voltrekken, 6n voor een deelfacet van de betrekkingen in 
het overige biotische en abiotische milieu. 
Na de beschrijving van de diverse factoren, waarin impliciet hun even- 
tuele milieuvriendelijke betekenis t.0.v. enkele onderdelen van het 
abiotische en'biotische milieu wordt aangeduid, wordt getracht hun , 

milieuvriendelijkheid t.0.v. de mens aan te duiden. Daartoe wordt in- 
gegaan op de kwaliteit van het alternatief geteelde produkt. Ook aan de 
samenstelling van de alternatieve voeding wordt aandacht besteed, ener- 
zijds uit het oogpunt van milieuvriendelijkheid t.0.v. de mens, ander- 
zijds vanwege de claim die de samenstelling van het voedselpakket op de 
aard en omvang van de produktie in de landbouw legt. In een discussie 
worden de belangrijkste kenmerken en criteria opgesomd, die voor de ont- 
wikkeling van milieuvriendelijke landbouw van belang zijn. 

2. Aard en omvang van een aantal fysische, chemische en biologische milieu- 
factoren, zoals die in de vorm van teeltmaatregelen een rol in de alter- 
natieve landbouw spelen. Volstaan wordt met het geven van aanduidingen. 



2.1. Grondbewerking 

De grondbewerking varisert in de alternatieve landbouw van slechts op- 
pervlakkig loswerken tot min of meer met de gangbare landbouw vergelijk- 
bare vormen van grondbewerking, hoewel de opvatting de grond minimaal te 
bewerken overweegt. Grondbewerkingen, in het bijzonder het ploegen ver- 
snellen de mineralisatie van de organische stof in de bodem. Dit wordt 
toegeschreven aan de betere doorluchting als gevolg van deze bewerkingen. 
Het gedurende enige tijd afwezig zijn van een begroeiing heeft tevens 
tot gevolg dat de netto mineralisatie -mineralisatie minus vastlegging 
(imobilisatie) in de organische stof sterk positief kan zijn en dat or- 
ganischestofgehalte van de bodem dus verlaagd wordt. Dit is met name 
het geval in gronden waarin veel organische stof in niet stabiele vorm 
voorkomt, zoals bijvoorbeeld in gescheurd weiland. Minimale grondbewer- 
king in combinatie met vrijwel permanente bodemdekking door een gewas, 
beperken de netto mineralisatie en scheppen zo gunstige voorwaarden voor 
de door de alternatieve landbouw beoogde verbetering van de organische 
stikstofhuishouding van de bodem. 
Bepaalde soorten grondbewerking, in het bijzonder het frezen, kunnen 
aanzienlijke schade toebrengen aan de regenwormenstand (en andere ver- 
tegenwoordigers van de bodemfauna). De aanwezigheid van regenwormen in 
akker- en tuinbouwgronden, waar het organisch materiaal mechanische 
wordt ondergewerkt, is niet zonder betekenis. 
Sommigen achten regenwormen in deze gronden slechts van belang in situ- 
aties waarin azratie en de ontwatering gehinderd worden, anderen achten 
regenwormen tevens van belang in verband mct de bevordering van de mi- 
neralisatie- en humificatieprocessen. 

2.2. Grondontsmetting 
- 

Chemische grondontsmetting wordt met name door vertegenwoordigers van 
de biologisch organische landbouw afgewezen. Op grond van het feit dat 
chemische grondontsmetting in doorsnee schadelijker is voor de regen- 
wormenstand dan het grondstomen (met zeilen) en dat bij grondstomen ver- , 
moedelijk geen stabiele, ongewenste.afbraakprodukten ontstaan die op 
een of andere manier uit de bodem weggewerkt moeten worden, lijkt de 
keuze van de organisch biologische stooktomaten-telers voor grondstomen 
juist te zijn. Dat neemt overigens niet weg dat ook aan grondstomen mi- 
lieubelastende kanten zitten. Grondstomen heeft tot gevolg dat: 
- de nitrificatie enkele maanden kan worden geremd 
- de beschikbaarheid van diverse elementen zodanig kan worden verhoogd 
dat bijvoorbeeld in kassla mangaanschade kan optreden 

- op daarvoor gevoelige gronden structuurverval kan optreden 
~hemische ,grondontsmetting heeft tot gevolg dat: 

- bij de afbraak van broombevattende chemische 
grondontsmettingsmiddelen broom vrijkomt, dat, ter 
voorkoming van accumulatie in het gewas, moet worden uit- 
gespoeld 

- bij gebruik van DD de samenstelling van de schimnelflora tot 
3 jaar na de toepassing kan worden beinvloed, in tarwe kunnen 
3 jaar na de toepassing nog aarafwijkingen worden gehduceerd. 

2.3. Bemesting 

In het algemeen wordt er in de alternatieve landbouw naar gestreefd de 
plant niet rechtstreeks te voeden -met behulp van wateroplosbare minera- 
le meststoffen- maar indirect door stimulering van de microbiologische 
omzettingsprocessen in de bodem. Daartoe wordt bemest met organisch 



materiaal en, in de tweede plaats met wateronoplosbare minerale mest- 
stoffen. 
Het organische materiaal wordt verkregen door een consequent toepassen 
van recycling van plantenvoedingsstoffen op het bedrijf zelf en door:' 
- aankoop van bedrijven met een overschot; 
- aankoop van organische meststoffen geproduceerd met stadsvuil en dier- 

lijk of plantaardig afval. Voor het geschikt maken van bepaalde delen 
van het organisch materiaal voor de bemesting, wordt van kompostering 
gebruik gemaakt. Daaronder verstaat men een proces, waarbij heterogeen 
organisch materiaal, dat in'een hoop opgezet is; door een gemengde 
populatie van macro- en micro-organismen onder vochtige, tijdelijk 
zeer warme en asrobe omstandigheden; i n  versneld tempo wordt verteerd; 

- door de teelt van vlinderbloemigen, de symbiotische bacterign van deze 
gewassen kunnen jaarlijks 100-200 kg N/ha vastleggen. 

Een belangrijke achterliggende gedachte hierbij is, dat de plant zelf 
-naar fysiologische behoefte- in wisselwerking met het bodemleven de 
opname van zijn voedingsstoffen dient te bepalen. Dit geldt in het bij- 
zonder voor het element stikstof, dat meestal hepalend is voor het pro- 

, . duktieniveau. Vandaar ook,dat ernaar wordt gestreefdde plant niet m6Gr 
vokdingsstoffen toe te dienen dan nodig zijn voor de ontwikkeling van 
ken normaal stevig gewas, dat zich enerzijds onderscheidt van stug an- 
derzijds van weelderig of geil. 
Op de bodemvruchtbaarheid hebben hoge stikstofgiften geen negatieve in- 
vloed, althans wanneer men uitgaat van het bodemvruchtbaarheidsbegrip 
zoals dat in de gangbare landbouw wordt gehanteerd: .bet vermogen van de 
grond tot hoge produktie, met behoud van een goede fysische, chemische 
en biologische toestand. Dat geldt niet voor grasland. De porositeit 
van de grond blijkt door hoge stikstofgiften te worden vergroot, waar- 
door de draagkracht afneemt en.daarmee de kans op vertrapping toeneemt. 
Overigens is de invloed van de waterhuishouding op de draagkracht wel- 
licht veel groter. Wanneer men echter aan het bodemvruchtbaarheidsbegrip 
van de gangbare landbouw het alternatieve criterium - het behoud van een 
hoge innerlijke kwaliteit en een goede weerstand tegen ziekten en plagen 
bij gewas, dier en mens- toevoegt, dan moet worden geconcludeerd dat ho- 
ge stikstofgiften de bodemvruchtbaarheid verlagen. Voorbeelden hiervan 
zijn 0.a. de stimulering van meeldauw enafrijpingsziekten in tarwe, be- 
vordering van spintmijten en bladluizen in diverse gewassen. Een uitzon- 
dering hierop vormen enkele bekende gevallen van een renunende werking 
van hoge stikstofgiften op ziekten, bijvoorbeeld roest'in tarwe. 
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de huidige.veredeling-'gen ver- 
edeling verticale resistentie- van de rassen er een oorzaak van vormt, 
dat het huidige rassenbestand een verminderde horizontale of veldresis-. 
tenties of plgemene resistentie heeft. In de veredeling zijn echter onder- 
zoekingen gaande juist deze algemene resistentie te verhogen. Hiermee 
bewerkstelligtmen dan eenzelfde effect als men in de alternatieve land- 
bouw wil bereiken met teeltmaatregelen, terwijl bij de gangbare landbouw 
het opbrengstniveau gehandhaafd zal worden. 

. Wat de uitspoeling van stikstof betreft valt over het meer of minder mi- 
lieubelastend zijn van de alternatieve landbouw t.0.v. de gangbare land- 
bouw, geen uitspraak te doen.. 

2.4. Bodembedekking 

Voordelen van het bedekken van de bodem met een laag organisch materi- 
aal (mulchlaag) zijn: 
- structuurbederf door regen en droogte wordt tegengegaan; 
- mulchen, gecombineerd met minimale grondhewerking stimuleert de re- 



gewormpopulatie; 
- mulchlaag drukt in zekere mate de onkruidontwikkeling. 
Met betrekking tot de bodembedekking met een groenbemester kan worden 
opgemerkt dat: 
- structuurbederf door regen en droogte wordt tegengegaan; 
- het beschermen van de bovengrond tegen uitdroging gunstig is voor het 
v66rkomen van regenwormen in deze laag; 

- de grondbemester in najaar en winter een zekere bescherming tegen uit- 
spoeling van voedingsstoffen biedt, doordat deze stoffen tijdelijk in 
het gewas worden vastgelegd en doordat de waterverdamping van het 
gewas groter is dan die van de onbedekte bodem; 

- de bedekking van de bodem de netto mineralisatie beperkt en dus de 
afname van het organische stofgehalte en, hiermee samenhangend, de 
kans op uitspoeling van voedingsstoffen. 

A1 met a1 moet het streven in de alternatieve landbouw om de bodem zo- 
veel mogelijk bedekt te houden positief worden gewaardeerd. 

2.5. Vruchtwisseling 

In de gangbare landbouw heerst nog steeds de tendens tot vernauwing van 
de vruchtwisseling, in gang gehouden door economische motieven. Op de 
kleinere akkerbouwbedrijven bijvoorbeeld is het, ter verkrijging van re- 
delijke bedrijfsresultaten, noodzakelijk in het bouwplan sterk de nadruk 
te leggen op hakvruchten. In de alternatieve landbouw heerst daarentegen 
de tendens tot verbreding van de vruchtwisseling, welke een preventieve 
maatregel zou zijn bij de bestrijding van ziekten en plagen. 

2.6. Bestrijding van ziekten en plagen 

Het gebruik van niet selectieve synthetisch chemische bestrijdingsmid- 
.. delen wordt in de alternatieve landbouw in. eerste instantie afgewezen 

onder meer vanwege de bezwaren t.a.v. de bodemvruchtbaarheid. Er zijn 
. hieraan een drietal aspecten te onderscheiden: 

- invloeden t.g.v. persistentie; 
Onder persistentie kan worden verstaan de eigenschap van een middel 
of van een of meer van zijn biologisch actieve metabolieten met de 
volgende kenmerken: 
. ze.hebben een lange halfwaarde tijd of 
. ze oefenen in her volggewas effecten uit of . ze accumuleren in de bodem of in voedselketens. 
Bij hantering van deze omschrijving blijken zeker 20 - 25 van de in 
Nederland op de markt zijnde bestrijdingsmiddelen persistent genoemd 
te moeten worden (ruim 10% van het totaal aantal toegelaten middelen). 
Enkele voorbeelden: Het grpndontsmettingsmiddel DD induceert onder be- 
paalde omstandigheden 3 jaar na de toepassing aarafwijkingen in het 
gewas tarwe. De verantwoordelijke stof(fen) en de precieze omstandig- 
heden waaronder dit verschijnsel optreedt, is (zijn) nog niet bekend. 
Parathion blijkt een langdurig effect op bepaalde vertegenwoordigers 

. van de bodemfauna te hebben. 
- invloeden op de nitrificatie en nodulatie; 
De algemene microbiologische activiteit in de grond, gemeten aan de 
C02-produktie of het 02-gebruik, wordt in het algemeen niet of slechts 
korte tijd beynvloed bij gebruik van bestrijdingsmiddelen. Anders ligt 
het met specifieke activiteiten, die door 66n of slechts enkele soor- 
ten micro-organismen in gang worden gehouden. Nitrificatie en nodula- 
tie zijn twee zeer belangrijke bodemprocessen. Ze worden door onkruid- 
en insectenbe~crijdin~smiddelen in het algemeen niet of weinig beyn- 
vloed. Schimmelbestrijdingsmiddelen en grondontsmettingsmiddelen daar- 



entegen kunnen deze processen sterk tot zeer sterk remen. 
- invloeden op de regenwormenstand; 
In veldproeven is van zeker 20 bestrijdingsmiddelen giftigheid voor 
regenwormen geconstateerd, varizrend van een gering effect tot totale 
uitroeiing. Toch lijken regenwormen belangrijk te zijn voor de bodem- 
vruchtbaarheid. 

Het alternatief voor de bestrijding van ziekten en plagen wordt in de 
alternatieve landbouw vooral gezocht in teeltmaatregelen, waarvan er een 
aantal in het voorgaande reeds ter sprake kwamen. Ze komen in het kort 
op het volgende neer: 
- evenwichtige organische bemesting; 
- ruime vruchtwisseling; 
- rassenkeus, afgestemd op geringe vatbaarheid voor ziekten en plagen, 

en afzien van de teelt van bepaalde gewassen in streken of op bedrij- 
ven waar de kans op mislukking ervan door ziekten en plagen groot is; 

- aanleg of behoud van heggen, houtwallen en singels met eventueel een 
kruidenbegroeiing; 

- bevordering van de predatie en parasitering op schadelijke insecten 
door bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes (insectenetende zang- 
vogels) en het uitzetten van roofmijten en sluipwespen (dit laatste 
wordt door de gangbare landbouw als biologische bestrijding aangeduid). 

- combinatieteelten, zoals die van ui en peen, waarbij de lucht van de 
ui de peenvlieg op een afstand moet houden. 

- toepassing van preparaten die het best omschreven kunnen worden als 
groeistimulerend en plantversterkend (varierend van kruidenextracten 
tot stuifpoeders van gemalen gesteente). 

Toch worden er in de alternatieve landbouw ook bestrijdingsmiddelen ge- 
bruikt van met name plantaardige oorsprong, zoals pyretrum en nicotine 
die niet selectief werken en waarvan geringe tot ernstige bijwerkingen 
op natuurlijke vijanden zijn geconstateerd. In het algemeen kan men 
echter stellen dat op grond van het feit dat het totale gebruik van be- 
strijdingsmiddelen in de alternatieve landbouw (de fruitteelt uitgezon- 
derd) relatief beperkt is, aangenomen moet worden dat de milieubelasting 
door toepassing van niet selectieve middelen in de alternatieve Landbouw 
geringer is dan in de gangbare landbouw. 

2.7. Het gebruik van grondstoffen en energie 

Met name op de Kleine Aarde heerst een streven het gebruik van grond- 
stoffen en energie te beperken. Dat gebeurt niet alleen vanwege de ein- 
digheid aan de voorraden, waarvan sinds het verschijnen van de twee rap- 
porten aan de Club van Rome het besei groeiend is, maar ook vanwege de 
directe en indirecte milieubelasting die het overmatig gebruik van grond- 
stoffen en energie met zich meebrengt. 
Dit streven convergeert als het ware met een aantal beschreven teeltmaat- 
regelen Cgeen bestrijdingsmiddelen en kunstmestgebruik). Het komt ook 
tot uiting in pogingen transportafstanden te verkleinen, met als gevolg 
dat de consumptie zoveel mogelijk wordt afgestemd op produkten uit de 
directe eigen omgeving. Hetzelfde geldt voor de consumptie van produkten 
van het seizoen, die vormen van energieverbruikende k1imaatsbe;nvloeding 
moeten voorkomen. Een en ander heeft een andere samenstelling van het 
voedingspakket ten gevolge. Een van de kemerken daarvan is vermijding 
van de consumptie van industrieel bewerkte, verpakte, geraffineerde voe- 
dingsmiddelen. De nadruk wordt eveneens gelegd op bewaareigenschappen 
van voedingsmiddelen, die weinig energie vragen. Deze overwegingen die 
tot een vermindering van het grondstoffen- en energiegebruik moeten 
leiden convergeren eveneens met andere overwegingen om tot de samenstel- 



ling van het voedingspakket te komen. 
Deze overwegingen .komen onder 4 ter sprake. 
Het gevolg van een en ander is schaalverkleining in produktie, distri- 
butie en consumptie, die in eerste instantie een functioneel karakter 
heeft. In welke mate deze benadering tot vermindering van het grondstof- 
fen en energieverbruik kan leiden valt moeilijk te zeggen. Daartoe zou- 
den ~ergelijkin~en van de energiebalansen van alternatief en gangbaar 
geleide bedrijven gemaakt dienen te worden. 

3. De innerlijke en uiterlijke kwaliteit van het alternatief geteelde 
produktie 

In de alternatieve landbouw wordt de innerlijke kwaliteit hoger aange- 
slagen dan de uiterlijke, wat niet inhoudt dat de uiterlijke kwaliteit 
dan ook te wensen overlaat. Men accepteert sla met een beetje luis of 
fruit met een enkel schurftplekje of wat rupsenvraat. De normen die men 
wat dit betreft in de gangbare landbouw hanteert vindt men dan ook vaak 
veel te hoog gesteld. 
Onder innerlijke kwaliteit wordt verstaan: smaak, houdbaarheid, geur, 
voedingswaarde en afwezigheid van vreemde, mogelijk schadelijke bestand- 
delen, bij broodtarwe, evenals in de gangbare landbouw, ook de bakkwa- 
liteit. De innerlijke kwaliteit kan vaak slechts indirect worden belicht 
door aan te geven hoe de innerlijke kwaliteit in de gangbare landbouw 
wordt beinvloed. Daardoor wordt het moeilijk om aan te geven in hoeverre 
de bovenbeschreven teeltmaatregelen een voor de mens milieuvriendelijker 
produkt oplcveren. Op basis echter van de mogelijke invloeden van be- 
strijdingsmiddelen en bemesting op smaak, geur, houdbaarheid en voedings- 
waarde en de grotere kans op de aanwezigheid van vreemde en of schade- 
lijke stoffen op gangbare produkten, zou het mogelijk kunnen zijn dat 
de innerlijke kwaliteit van alternatief geteelde produkten beter is, 
m.a.w. milieuvriendelijker voor de mens. In bijlage I is in dit verband 
een discussie opgenomen over de invloed van bestrijdingsmiddelen en be- 
mesting op smaak, geur, houdbaarheid en aanwezigheid van vreemde en 
schadelijke stoffen. 

4. De samenstelling van het voedingspakket 

Niet alleen de kwaliteit van het alternatieve produkt speelt een rol 
bij de beoordeling van de mate van milieuvriendelijkheid van de alter- 
natieve voeding, ook de samenstelling van het voedingspakket hoort in 
deze zin in de beoordeling te worden betrokken. Dat daar in alternatieve 
kringen grote waarde aan wordt gehecht blijkt 0.a. uit het feit dat aan 
een instelling als de Kleine Aarde actieve voedingsvoorlichting wordt 
gegeven. 

4.1. Kenmerken van de samenstelling van de alternatieve voeding 

- De voeding is overwegend plantaardig samengesteld. 
Een belangrijke overweging die hierbij een rol speelt is het streven 
om tot een zuiniger gebruik van het beschikbare voedsel, en dus ook 
van het beschikbare bouwland te komen. Dat wordt 0.a. mogelijk gemaakt 
doordat de plantaardige eiwitomzetting veel gunstiger is dan de dier- 
lijke. Een illustratie daarvan geeft het onderstaande. Wanneer men de 
eiwitomzettingsfactor bij de rundvleesproduktie op 1 stelt dan is de- 
ze bij de produktie van: 
varkensvlees 1.7 
vis 2.0 
kippevlees, eieren 2.4 
melk 3.1 



granen 6 - 10 
peulvruchten 15 - 25 
sojabonen 30 
Weliswaar is de biologische waarde van plantaardige eiwitten afzonder- 
lijk lager t.g.v. de limiterende invloed van bepaalde essentigle ami- 
nozuren (in tarwe lysine,,in peulvruchten methionine en cystine) toch 
kan door in goede verhoudingen combineren van plantaardige voedings- 
middelen een aan dierlijk eiwit vergelijkbare biologische waarde wor- 
den bereikt (granen en peulvruchten combinaties) . 

- In de voeding zijn zo min mogelijk met additieven bewerkte voedings- 
middelen opgenomen. 6). 
Momenteel zijn er 45,toepassingsgebieden voor additieven. 
Het totaal aantal additieven dat wordt gebruikt beloopt ongeveer 2.000 
verschillende chemische stoffen die in 4 groepen kunnen worden onder- 
verdeeld : 
. conserveringsmiddelen; 
. kleur-,,geur- ensmaakstoffen; . middelen die de uiterlijke kenmerken !'verbeterent'; 
. nutritieve toevoegingen (om de voedingswaarde te verhogen). 
Het toevoegen van additieven aan voedsel is niet zonder risico's. 
.In principe kan men zeggen dat nagenoeg iedere stof potentieel toxisch 
is. Toxicologisch onderzoek hoort zich in theorie dan ook 0.a. te 
richten op het bepalen van de Acceptable Daily Intake voor de diverse 
gebruikte stoffen. In praktijk 'komt het erop neer dat onderzoek naar 
mutagene effecten van additieven vrijwel nooit wordt gedaan. Aan be- 
paalde klassen van additieven zoals smaakstoffen is praktisch helemaal 
geen onderzoek gedaan, bij andere klassen (zoals kleurstoffen) ontbre- 
ken vaak de chronisch toxicologische onderzoekingen. Vooral uit preven- 
tieve overwegingen worden daarom met additieven bewerkte voedingsmid- 

, delen afgewe.zen..Het is echter ook zo dat ~oedin~smiddelen van nature 
toxische doses van bepaalde bestanddelen kunnen bevatten. Zo zitten 
er in rauwe peulvruchten toxischeeiwitten, die door voldoende koken 
echter onschadelijk kunnen worden gemaakt. 

- In de voeding zijn zo min mogelijk geraffineerde voedingsmiddelen op- 
genomen. 
Het gaat hierbij met name om de >fwijking van uit 'wit meel vervaardig- 
de voedingsmiddelen en van het overmatig gebruik van geraffineerde 
suiker,, dat in talloze voedingsmiddelen is verwerkt. Deze afwijzing 
%is terecht. Uit wit meel zijn de zemelen en de kiem van de graankor- 
re1 verwijderd, die belangrijke nutrignten bevatten zoals B-vitaminen 
en plantaardige vezels. Het overmatig gebruik van geraffineerde suiker 
heeft indirect mede tot gevolg dat zetmeelhoudende voedingsmiddelen, 
zoals granen en peulvruchten, minder worden gebruikt, waardoor even- 
eens nutrignten zoals plantaardige vezels in mindere mate worden opge- 
nomen. 



4.2. Kenmerken van de samenstelling van de gangbare voeding 

Onderstaande twee grafieken kunnen hierbij als illustratie worden ge- 
bruikt. 7). - - . . . . . . .  

... , - 
Grafieli 3. Verbruik per persoon per dag van 7 groepen voedingsmlddelen sinds 1938, 
ubtgedrukt in perce,?tages van het verbruik in 1950 

Grafiek 4. ierbruik perpersoon per-bag sanaiwlt, vet en koolhydrsten sinds 1938. 
uitgedrukt in percentages van het vwbruik in 1950 
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- Sterke toename van het gebruik van dierlijk eiwit ten koste van het 
gebruik van plantaardig eiwit. 
Het verbruik van plantaardig eiwit is sinds 1950 gedaald door minder 
gebruik van brood en andere graanprodukten en van aardappelen. 
Dit is ten gunste gegaan van her gebruik van kaas, vlees, ei en vis. 
A1 met a1 is sinds 1936 het gebruik van dierlijk eiwit met 113 toe- 
genomen. 

- Sterke toename van het gebruik van industrieel bewerkte produkten 
Het aantal industrieel bewerkte produkten op de Nederlandse voedings- 
middelen markt bedraagt momenteel 8.000 5 10.000. 

- Sterke toename van het gebruik van geraffineerde voedingsmiddelen. 
Er wordt momenteel ongeveer twee maal zoveel wit als bruin brood ge- 
geten. 
Het gebruik van geraffineerde suiker, dat in veel voedingsmiddelen 
verwerkt wordt, is sterk toegenomen van 20 kg per hoofd van de be- 
volking in 1920 tot ruim 46 kg in 1973. 7). 

- Toename van het calorieengebruik. 
De gemiddelde opneming van calorieen steeg sinds 1936 met ruim 10%. 
Deze reeds ongunstige trend wordt nog versterkt door het feit dat 
lichamelijke activiteiten verminderden, mede ook doordat de bevol- 
kingsopbouw veranderde door relatief meer oudere mensen en minder 
20-60 jarigen zijn de behoeften geringer geworden. Het vetgebruik 
vermeerderde met 35% in 35 jaar en levert momenteel ruim 40% van de 
calorie& tegenover 33% in 1936. De bijdrage aan het totaal eiwit 
bleef constant, maar is tegen de achtergrond van de overconsumptie 
aan calorieen te hoog. 8 ) .  

4.3.  Conclusie 

Een belangrijk aspect van de alternatieve voedingssamenstelling 
- de voedingssamenstelling van De Kleine Aarde is hier als voorbeeld 
genomen- is, dat de geschatte pr~duktieverminderin~ bij het op grote 
schaal overschakelen op alternatieve landbouw in Nederland van ca. 
35%, erdoor lijkt te worden gerechtvaardigd. Globaal zijn daar twee 
redenen voor: 
I. Het aandeel van dierlijk eiwit in het alternatieve voedingspakket 

is ongeveer 70% lager dan in het gangbare. Dat betekent bemesting- 
kundig en energetisch het volgende: . E6n gram stikstof in de vorm van dierlijk eiwit vraagt voor zijn 
produktie 7 gram stikstof in de bodem. E6n gram stikstof in de vorm 

. van plantaardig eiwit daarentegen slechts 2 gram. 
Hierbij moet worden bedacht dat stikstof in de kringloop van planten- 
voedingsstoffen de limiterende factor is. . In 1965 zijn door de Nederlandse landbouw 64 energie-eenheden plant- 
aardig produkt omgezet in 9 eenheden dierlijk produkt. Hierbij zijn 
51 eenheden energie-uiteindelijk als warmte- verloren gegaan. De 
resterende 4 eenheden zijn door de agrarische bevolking zelf gebruikt. 

2. De gangbare voeding is te calorierijk. 9 ) .  Bij het huidige activitei- 
tenpatcoon zou de calorieconsumptie met 18-25% omlaag kunnen. Hoewel 
daarover geen exacte gegevens beschikbaar zijn is het caloriesnaan- 
deel in de alternatieve voeding hoogstwaarschijnlijk evident lager. 
Dat vindt mede zijn oorzaak in bet vrijwel afwezig zijn van geraffi- 
neerde produkten. Deze produkten hebben echter in de gangbare voeding 
een steeds toenemend aandeel gekregen. Het is ondermeer daardoor dat 
het tot voor kort niet van groot nutritioneel belang geachte ruw ve- 
zelgehalte, sinds het midden van de vorige eeuw met ca. 90% is gedaald. 
Zo schat men her ruw vezelgehalte van wit meel in 1860 op 0,2-0,5% 
terwijl de voorziening uit brood 1 2 3 gr. ruwe vezel zou zijn geweest. 



Dat is thans ruim 1/10 deel daarvan. Aan het ruw vezelgehalte van de 
voeding kan een belangrijke fysiologische betekenis bij de voedselop- 
name regulatie worden toegekend. In dit licht bezien is de sterk af- 
genomen hoeveelheid vezels in de gangbare voeding als storend te be- 
schouwen t.a.v. de opname van calorie&. 

5. Discussie met het oog op de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouw 
in Almere 

In het voorgaande zijn zeer globaal een aantal aspecten van de ayterna- 
tieve landbouw ter sprake gekomen. Zeer summier is ingegaan op teeltmaat- 
regelen, innerlijke en uiterlijke kwaliteit van het produkt en de samen- 
stelling van het voedingspakket. Er is nauwelijks ingegaan op effecten 
zoals t.a.v. de inrichting van het landschap en de fysisch chemische be- 
lasting van het natuurlijk milieu, m.u.v. de milieubelasting door be- 
strijdingsmiddelen die, doordat het totale gebruik van bestrijdingsmid- 
delen in de alternatieve landbouw relatief beperkt is, in het algemeen 
geringer is. 
Wat betreft de innerlijke kwaliteit van alternatief geteelde produkten 
kan worden opgemerkt dat het mogelijk zou kunnen zijn dat de innerlijke 
kwaliteit van het alternatief geteelde produkt beter is dan die van het 
gangbaar geteelde. Dat valt slechts indirect af te leiden uit het feit 
dat een aantal teeltmaatregelen van de gangbare landbouw de innerlijke 
kwaliteit in negatieve zin beinvloeden of kunnen behvloeden. 
Van belang zijn de consequenties van de alternatieve landbouw voor het 
opbrengstniveau. Zou de alternatieve landbouw een beperkte omvang hou- 
den, dan zijn de consequenties vonr de opbrengst gering, 0.a. omdat de 
hoeveelheid te recyclen organische stof geen beperkende factor is. We1 
bestaan er consequenties voor de teelt van aardappelen, de teelt van 
appelen en peren en de melkveehouderij. Verder, wanneer er in het teelt- 
plan een groenbemester moet worden opgenomen, i.p.v. een consumptie ge- 
was, bijvoorbeeld in het najaar, of wanneer een teler met een speciale 
afzet (kleine consumentenkring) zijn percelen in Ctappes oogst (over 
enkele weken). 
Door de meerderheid van de werkgroep wordt dit een oneigenlijke situatie 

~. 
gevonden. Het is dan immers zo, dat, de alternatieve landbouw voor haar 
organische stof voorziening van de gangbare landbouw afhankelijk is. 
Zou er op grote schaal worden overgeschakeld op alternatieve landbouw- 
methoden dan wordt de organiache stof voorziening w61 een limiterende 
factor. Dat te meer daar de volledige recycling van keukenvuil en riool- 
vuil momenteel niet plaatsvindt en bovendien slechts in beperkte mate 
mogelijk is, ondermeer vanwege de te hoge gehalten aan zware metalen. 
Deze metalen zouden echter Sf in de komposteringsfabriek uit het huis- 
vuil kunnen worden gehaald 6f door de afvalproducent, bijvoorbeeld de 
huisvrouw, gescheiden kunnen worden gehouden van het organische afval, 
zoals tegenwoordig op beperkte schaal met glas plaatsvindt. Een bijdra- 
ge zou ook het ontkoppelen van het huisriool van het regenriool kunnen 
leveren. Desondanks zou de totale produktie, indien 0.a. aan de voorwaar- 
de van een optimale recycling met organische stof zou zijn voldaan, de 
totale produktie met ca. 35% omlaag gaan, zo is door een werkgroep van 
De Wit berekend. 
Een tweede limiterende factor is de samenstelling van het voedingspakket 

/ 
Met name de overconsumptie aan calorieen en de sterk toe genomen consump- 
tie van dierlijk eiwit leggen een extra beslag op de produktiecapaciteit. 
Zou de calorie~nconcumptie kunnen worden teruggebracht tot de door de 
Voedingsraad aanbevolen hoeveelheden en zou het aandeel dierlijk eiwit 



kunnen worden teruggebracht ten gunste van een toename van het plantaar- 
dig eiwitgebruik, dan lijkt een dergelijke produktievermindering te 
rechtvaardigen te zijn. 
Het spreekt voor zich, dat uitbreiding van de alternatieve landbouw op 
grotere schaal bezien moet worden in relatie tot de groei van de totale 
wereldbevolking, de milieu-effecten, het welvaartsniveau en de voedings- 
gewoonten en ook dat uitbreiding van de alternatieve landbouw alleen ge- 
leidelijk, goed geprogrammeerd en aangepast aan de maatschappelijke ont- 
wikkelingen zal kunnen geschieden. 
Experimenten in Almere horen tegen deze achtergrond te worden bezien. Dui- 
delijk is dat er een minder vanzelfsprekende relatie tussen consument 
en producent, met name wat betreft de prijsafspraken, nodig is dan te 
doen gebruikelijk. Wellicht kunnen samenwerkingsverbanden tussen produ- 
cent en consument, waarin in onderling overleg afspraken worden gemaakt 
over,afzetprijzen en produktiehoeveelheden, zoals dat overigens ook ge- 
beurt in de biologisch dynamische landbouw en in de consumentenkringen 
van een instelling als de Kleine Aarde, uitkomst bieden. 
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Hoofdstuk 2 

Omzet en afzet van biologische*) land- en tuinbouwprodukten 

2.1. Inleiding 

De economische waarde van de biologische land- en tuinbouw is moeilijk 
te meten. De enige min of meer objectieve maatstaf is de (geldelijke) 
omzet. Tot op heden is hiervoor in totaliteit echter weinig of niets 
bekend. Alleen over de omzet van biologische tuinbouwprodukten, die 
echter naar schatting we1 het grootste aandeel (ruim 70%) in de totale 
omzet vomt, is iets meer bekend. In de navolgende onderdelen wordt dan 
ook met name op de omzet en afzet van deze produkten iets nader ingegaan. 

2.2. Omzet - 
Uitgaande van de oppervlakte grond gebruikt voor bio1ogTsche tuinbouw 
is door het L.E.I. de geldelijke omzet aan biologische tuinbouwproduk- 
ten bepaald. De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 9. 

Tabel 1 .  Oppervlakte, aantal bedrijven en omzet van de biologische tuin- 
bouw 

OPP. Aant . Omzet x Aandeel biolo- 
(ha) bedr. f 1.000,-- gische tuinbouw 

in totale tuinb. 

Groenteteelt 

, - open grond 71 ,O 20 940 
- glas 18,5 13 . 2.712 

Fruitteelt 

- open grond 143,s 26 1.202 

- - - -  - - - 

Totaal 233,O 59 4.854 

Hieruit blijkt dat de omvang van de biologische tuinbouw slechts enkeIe 
promillen uit maakt van de omvang van de totale tuinbouw. Voor de omvang 
van de biologische landbouw kan waarschijnlijk worden gesteld dat deze 
relatief nog aanmerkelijk minder is. 

2.3. Rentabiliteit en prijzen 

Uit onderzoekingen van het L.E.I. is voor de biologische tuinbouw ge- 
bleken dat een rendabele bedrijfsvoering in de biologische sector ze- 
ker niet tot de onwaarschijnlijkheden behoort, zolang voor de biolo- 
gische produkten een ca. 50% hogere prijs wordt verkregen dan voor de 
niet biologische produkten. Dit is momentgel het geval. Deze 50% geldt 
echter slechts voor een beperkt assortiment biologische tuinbouwpro- 
dukten en ook alLeen voor b i j  een seizoenmatige produktie. Dit houdt 
echter niet in dat ook de consument een 50% hogere prijs betaald. Door 
lagere verhandelingskosten wordt dit verschil tot ongeveer ca. 20% te- 
ruggebracht. Dit kan echter alleen zo blijven indien met zeer geringe 
omzetten het bestaande eenvoudige afzetsysteem mogelijk blijft (bijvoor- 

2) Onder biologische produkten wordr hier verstaan de produkren verkregen 
door biologisch-dynamische of biologisch-organische OF spuitvrije 
teelten. 



beeld huisverkoop of uit zeer kleine winkels eventueel met vrijwilli- 
gers). Voor de biologische landbouwprodukten zal dit vaak minder goed 
mogelijk zijn omdat deze meestal in een veredelde vorm als voedsel dien- 
en (bijvoorbeeld kaas, boter, brood) zodat hiervoor met een meer dan 
20% hogere consumentenprijs moet worden gerekend. 

2.4. Afzet - 
Uit door het L.E.I. genomen steekproeven blijkt dat slechts 0,2% van 
de bevolking min of meer regelmatig biologische land- en of tuinbouw- 
produkten op tafel krijgt. Dat deze groep zo klein is komt waarschijn- 
lijk niet alleen door de doorgaans hogere prijs en de door de wijze van 
afzet veroorzaakte vaak mindere uiterlijke kwaliteit van deze produkten 
maar ook door de onbekendheid ervan bij de meeste mensen. Nu is het 
echter ook niet zo dat de kleine groep van we1 biologische produkten- 
gebruikers vaste klanten kunnen worden genoemd, want uit enqustes ge- 
houden door en in winkels in Amsterdam die deze produkten verkopen, 
bleek dat er van een vaste klantenkring, behalve onder studenten, nauwe- 
lijks sprake is. Verder bleek bij deze enquste dat de klanten gelijktij- 
dig behalve biologische produkten vaak ook niet biologische produkten 
kopen. Bovendien spelen persoonlijke belangen vaak een belangrijkere 
rol dan idegle overwegingen. 
Het L.E.I. constateerde echter ook een lichte toename in de vraag naar 
biologische tuinbouwprodukten als resultante van meer klanten en een 
grote afname per kant. Dit laatste is waarschijnlijk een gevolg van een 
toenemend assortiment van biologische produkten. Het is hierbij echter 
niet ondenkbaar dat het huidige marktsysteem een sterke groei in de om- 
zet tegen gaat. Deze sterke groei kan waarschijnlijk slechts worden be- 
reikt door een integratie in een ander marktsysteem (supermarkt) wat 
echter weer kostenverhogend en daardoor groeiremmend werkt. Hieruit mag 
worden afgeleid dat potentigle klanten nu en in de toekomst die klanten 
zijn die kopen uit voornamelijk idegle overwegingen en klanten die deze 
idezle overwegingen in mindere mate hebben maar minder prijsbewust hoe- 
ven te kopen, dus de mensen met de hogere inkomens. Als zodanig kan een 
opzienbarende groei van de omzet van biologische produkten nauwelijks 
worden verwacht. 

2.5. Conclusie 

Hoewel er een lichte groei is opgetreden in het aantal consumenten van 
biologische land- en tuinbouwprodukten is het nog maar een kleine groep 
Nederlanders die deze produkten consumeert. 
Wil men relevante gevolgtrekkingen maken over de ontwikkelingen in de 
biologische land- en tuinbouw dan dient er duidelijk inzicht te zijn in 
de prijzen en de behoefte in samenhang met de motivatie die deze behoef- 
te schept. / 
Een geringe toename in de omzet van biologische produkten is echter niet 
geheel onmogelijk indien relatief lage verkoopprijzen mogelijk/blijven 
en de idegle motivatie tot kopen van deze produkten in bredere kring 
door een (dure) voorlichting wordt verspreid. 
Als zodanig kan het gebruik van biologische land- en tuinbouwprodukten 
en daarmee de teelt ervan, worden aangemerkt als een modeverschijnsel 
mede mogelijk gemaakt door de zeer lage kostprijs van het huidige voed- 
selpakket bestaande uit op normale wijze geteelde land- en tuinbouwpro- 
dukten. 
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Hoofdstuk 3 

Mogelijkheden voor milieuvriendelijke land-, tuinbouw en fruitteelt- 
bedrijven. 

3.1. Inleiding . 
In het volgende wordt getracht om een beeld te schetsen van de mogelijk- 
heden van fruitteelt, vollegrondsgroenteteel t ,  akkerbouw en veeteelt 
in het stadsgebied van Almere. Als uitgangspunt fungeert een zo milieu- 
vriendelijk mogelijke teeltwijze in combinatie met een zo hoog mogelijke 
functie van contactmogelijkheden tussen consument en producent, waarbij 
de producerende bedrijven zichzelf zo mogelijk zullen moeten kunnen be- 
druipen. 

3.2. Fruitteelt 

In de Nederlandse fruitteelt is de appel het belangrijkste gewas (60% 
appel, 20% peer, 10% pruim en kers en 10% klein fruit). De appel is 
echter ook het meest gevoelig voor ziekten en plagen. In het volgende 
wordt derhalve hoofdzakelijk de appelteelt besproken. 

Bodem - 
De uniforme, kalkrijke zware zavelgronden in het Almeregebied zijn zeer 
goed geschikt voor de teelt van appelen. Uit de tot nu toe verkregen er- 
varingen met de teelt van peren in de IJsselmeerpolders blijkt dat de 
poldergronden voor deze teelt minder geschikt zijn. De ervaringen met 
de pruimen zijn zeer beperkt doch niet ongunstig, met aardbeien en bes- 
sen goed, terwijl de teelt van frambozen en bramen weinig ervaring voor- 
handen is, doch deze zullen er zeker we1 willen groeien. 

Waterhuishouding . \ 
Appelboomgaarden vragen een diepe ontwatering'). Er dient rekening mee 
te worden gehouden dat aangepaste maatregelen (onderbemaling) noodzake- 
lijk zal zijn binnen het Almeregebied dat op de Hoge Afdeling afwatert. 
Peer, pruim en kers zijn minder gevoelig dan appelen. 

3.2.1. Relatie stad - tuinbouw 
In het verleden lagen tuinbouwcentra veelal in de directe omgeving van 
de stad. De alom bekende aspecten als schaalvergroting, specialisatie 
en niet te vergeten stadsuitbreiding hebben de relatie stadltuinbouw 
echter in sterke mate versmald. 
Bij de huidige grootschalige produktiewijze met ver doorgevoerde spe' , 
cialisatie om tot zo laag mogelijke produktiekosten per eenheid van ' 

produkt te komen hoort echter ook een groothandelsmarkt. De "verwerkings- 
kosten" in de groothandelsketen zijn veelal aanzienlijk, hetgeen tot 
gevolg kan hebben dat, waar de mogelijkheid bestaat om direct aan de 
consument te verkopen, dit voor de teller aantrekkelijk kan zijn. In 
de praktijk blijkt echter dat waar telers zich op een meer directe af- 
zet toeleggen, zij tevens de noodzaak ervaren om het sortiment te ver- 
breden, ten einde de "klant" beter te kunnen bedienen. 
Dit leidt tot een zekere vorm van pluriformiteit binnen een teelt, uiter- 
aard bij de ene teelt sterker dan bij de andere. In hoeverre een bedrijfs- 
vorm gericht op directe afzet goede perspectieven biedt voor de toekomst 
zal aan de hand van plaatsvindende ontwikkelingen in binnen- en buiten- 
land nagegaan kunnen worden. 
Er is naar deze ontwikkelingen binnen de bedrijfstak fruitteelt enig 



orifnterend onderzoek gedaan. 

Interview met 5 fruittelers 

Er is een gesprek geweest met 3 fruittelers in Oostelijk Flevoland en 
2 fruittelers nabij de stad Kampen. A1 deze fruittelers verkochten hun 
gehele of grootste gedeelte van hun produktie direct aan 'de consument. 
Uit deze gesprekken is het volgende samengevat. 
- De telers waren tot verkoop aan de consument overgegaan door de be- 
narde economische situatie (veilingprijzen beneden kostprijs). 

- Het sortiment aan fruit, de bedrijfsgebouwen en het erf waren niet of 
slechts in beperkte mate aan de "alternatieve" afzetvorm aangepast. 

- Mede ten gevolge van het meestal eenzijdige sortiment werden er bij 
huisverkoop tevens andere produkten (groente, bloemen, aardappelen, 
kaas, eieren, zacht fruit) verkocht. 
Het was echter opvallend dat het ene fruitbedrijf dat verschillende 
rassen handappelen, handperen, zoete appels en stoofperen had geen 
produkten van derden verkocht. 

- Een iets minder fraai uiterlijk van het fruit t.g.v. lichte hagel- 
schade, schilverruwing, licht afwijkende vruchtvorm e.d., werden 
meestal minder belangrijk geacht. 
Dienstengevolge werd het fruit ook minder scherp gesorteerd, meestal 
slechts in 2 grootte klassen met alleen verwijdering van "kroetfruit". 
De smaak van her fruit werd zeer belangrijk gevonden. Verkocht werd 
meestal in kleinverpakking van 5 of 10 kg. De prijs ligt 15 5 25 ct. 
per kg boven de veilingprijs. 

- Mecstal komt de verkoop voor een belangrijk deel op de vrouw neer. 
Toch was het ook zo dat door haar de contacten met de consumenten 
positief werden beoordeeld. Er is van consumentenzijde vaak belang- 
stelling voor de teelt als zodanig. Mogelijkheden tot bezichtiging 
worden belangrijk geacht. Op geen enkel bedrijf was dit echter ge- 
organiseerd. 

- Voor zelf plukken door de consument is naar de mening van telers 
we1 belangstelling. De telers zijn echter bevreesd voor de organi- 
satorische problemen en schade aan het gewas. In dit verband dient 
gewezen te worden op de mogelijkheden om vruchten te plukken van 
vruchtbomen die in parkbeplantingen zijn opgenomen (zie bijlage 6). 

- Over het algemeen beschouwt men de toekomstkansen voor dit afzettype 
positief. Enkele telers waren hun bedrijf aan het uitbreiden, aan- 
geplant werden over het algemeen rassen, die zij niet hadden. 

De omvang van de directe afzet door de telers in Oostelijk Flevoland 
bedraagt naar schatting 2 2 3 miljoen kg, hetgeen ongeveer overeenkomt 
met de jaarconsumptie van 60.000 tot 100.000 mensen. In Oostelijk Fle- 
voland wonen circa 40.000 mensen waarvan maar een deel direct op de be- 
drijven koopt, zodat een belangrijk deel verkocht wordt aan mensen van 
buiten de polder. 
De hiervoor genoemde 2 2 3 miljoen kg betekent de produktie van 7 tot 
10 fruitbedrijven van 12 ha: 6 tot 10% van de totale fruitproduktie 
in Oostelijk Flevoland. 

Oostelijk Flevoland 

Nu is Oostelijk Flevoalnd een gebied met verhoudingsgewijs veel fruit- 
telers en weinig inwoners. Er zijn in Nederland ook gebieden met naar 
verhouding weinig fruittelers en dus per fruitteler veel inwoners, zoals 
bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant, Groningen, Friesland. In 
deze gebieden is de ~roduktie sterk gericht op lokale voorziening en 



derhalve is het sortiment breder; naast verschillende rassen handappels 
en handperen ook zoete appels, stoofperen, pruimen en bessen2. Dit be- 
drijfstype is arbeidsintensiever doch behoeft geenzins minder rendabel 
te zijn 3,4. 
Volgens Wertheim, breidt dit type fruitteelt zich uit, waarbij de ho- 
gere t5eltkosten worden terugverkregen door directe verkoop aan de con- 
sument . 
Omvang - 
In Nederland bedraagt de consumptie aay hard fruit exclusief appelmoes 
en import + 30 kg per inwoner per jaar . 
In het staxsgebied van Almere zullen enerzijds bij directe verkoop van- 
af de bedrijven inwoners van Almere betrokken zijn en anderzijds in- 
woners van buitenaf. 
Gezien de ervaringen in Oostelijk Flevoland, waar deze laatste catogo- 
rie ongeveer overeenkomt met het jaarverbruik van 40.000 tot 80.000 in- 
woners, zou dit in Almere gezien de bevolkingscentra op korte afstand 
we1 eens beduidend meer kunnen zijn. Bij een enigszins voorzichtige 
schatting van het jaarverbruik van 50.000 tot 100.000 inwoners van bui- 
ten Almere en 25% "an 200.000 inwoners van de stad Almere leidt dit tot 
een totaal van het jaarverbruik van 100.000 tot 150.000 inwoners. Dat 
impliceert een hoeveelheid van 3 5 4,5 miljoen kg. Bij een gemiddelde 
produktie van 20 ton per ha zou dit een oppervlakte inhouden van mini- 
maal 150 ha en maximaal 225 ha. 
Rekening houdend met erf en enige oppervlakte voor zacht fruit zou dit 
nebrkomen op 12 2 20 bedrijven van circa 12 ha in de situatie dat Almere 
volgroeid is. 
Uiteraard is deze schatting betrekkelijk onnauwkeurig. Er zou evenwel 
met een beperkt.aanta1 bedrijven gestart kunnen worden. Vanuit het ge- 
zichtspunt van differentiatie in afzet en teelt en van onderlinge steun 
tussen de fruittelers is een start met 4 bedrijven we1 verdedigbaar. 

Af zet - 
Het bedrijfstype met directe afzet aan de consument heeft als meest 
algemene vorm: verkoop aan consument op het bedrijf, met daarnaast 
andere pogingen van de producent om het fruit aan de man te brengen, 
zoals verkoop via marktkraan, ventwijken en verkoop aan groenteboeren. 
Een nogal hiervan afwijkende vorm is het zelf plukken door de consument. 
Hoewel voor deze methode in de V.S., Engeland en Duitsland een groeien- 
de belangstelling bestaat, 6, 7 en 8 is er in Nederland slechts een 
zeer beperkte belangstelling van telerszijde. Er is in Nederland wat 
hard fruit betreft slechts 1 commercieel fruittee tbedrljf van circa 4 . "  
13 ha dat de gehele opbrengst op deze wijze afzet . Dlt bedrijf doet 
dit nu 4 jaar met goede resultaten. Evenwel vereisten zijn: 
- voldoende parkeergelegenheid 
- veilige in- en uitritten 
- goede organisatie 
Het zal duidelijk zijn dat bij het laatste afzettype reeds bij de in- 
richting hiermee rekening dient te worden gehouden, want een dergelijk 
bedrijf heeft in principe geen of weinig koel- en sorteerruimte nodig, 
doch we1 een groot parkeerterrein met aparte in- en uitrit en zo moge- 
lijk een eenrichtingsverkeer. 



3.2.2. Milieuvriendelijkheid 

In het volgende wordt hoofdzakelijk in het kort ingegaan op de mogelijk- 
heden tot beperking van het gebruik van chemische middelen. Op aspecten 
van energie, landschap e.d. wordt niet of slechts in beperkte mate in- 
gegaan. 

Bemesting 

De inzichten in de bemestingsbehoeften van boomgaarden is de laatste 
jaren ingrijpend gewijzigd 10, 1 1 .  Gezien de lage behoefte van boom- 
gaarden en de betrekkelijk hoge natuurlijke vruchtbaarheid kan gesteld 
worden dat bemesting de eerste tientallen jaren vrijwel achterwege kan 
blijven. Eventuele bemesting kan gezien de beperkte hoeveelheden zonder 
veel bezwaar met organische meststoffen plaatsvinden en via stikstof- 
binding door klaver. 

Insectenbestrijding 

Bij in het geheel niet toepassen van insecticiden in de fruitteelt dient 
met name bij appel gerekend te worden op een opbrengstderving van onge- 
veer 25% (10% minder opbrengst, 15% aangetaste vruchten). Bij toepassing 
van geintegreerde bestrijding met selectief werkende chemische middelen 
(Pirirnicarb en enkele andere) of bacteriepreparaten (Bacillus thurin- 
giensis) zodat de natuurlijke vijanden van de schadelijke insecten in 
stand worden gehouden en van algemene teeltmaatregelen die preventief 
werken kan de schade beneden de 10% gehouden worden. De meeste van deze 
beschadigingen zijn bij huisverkoop c.q. zelf plukken dobr de consument 
niet van betekenis. Periodiek ongeveer eens in de 7 jaar kan een plaag 
optreden van bijvoorbeeld de appelzaagwesp, die door tijdig ingrijpen 
tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. 

Schimmelziektenbestrijding 

Bij het niet toepassen van fungiciden bij de moderne appelrassen is de 
opbrengstderving door het optreden van schurft, meeldauw, gloeosporium, 
kanker zeer groot (+ 80%). Onderzoek om het hoge aantal bespuitingen 
(+ 20 per jaa ) metPfungiciden te verminderen is nog nauwelijks van de t; grand gekomen . 
Echter we1 kan als vaststaand worden aangenomen dat om het gebruik van 
fungiciden aanzienlijk te kunnen verminderen er in elk geval van minder 
vatbare rassen dient te w den uitgegaan in combinatie met andere cul- ?5 
tuur- en afzetmaatregelen . 
Onkruidbestrijding 

De bodembehandeling in de fruitteelt bestaat voornamelijk uit het zoge- 
naamde strokensysteem. Dit houdt in dat zich tussen de bomenrijen een 
grasbaan bevindt en de bomen op een zwartgehouden strook grond groeien. 
Deze strook wordt onkruid vrij gehouden, middels 2 'a 3 bespuitingen per 
jaar met herbiciden. 
Door onkruidbestrijding op mechanische wijze uit te voeren of een ander 
type bodembehandeling (volvelds gras) kan de onderbegroeiing in de boom- / gaard gereguleerd worden. 

Windsingels 

De mechanisch gesnoeide windsingels van de moderne fruitteeltcomplexen, 
veelal bestaande uit slechts &6n houtsoort, zijn weinig fraai. Singels 



langs de buitenkant van het fruitteeltbedrijf zouden ook -zij het tegen 
hogere kosten- kunnen worden gevonnd door houtwallen. Langs deze hout- 
wallen met een gevarizerd bestand, zouden recreatieve voorzieningen kun- 
nen worden aangebracht. Gevoegd aan volkstuinen en vruchtbomen in park- 
groen is een geleidelijke overgang realiseerbaar. 

3.2.3. Samenvatting 

Net knelpunt van de milieuvriendelijke fruitteelt ligt in de grote ge- 
voeligheid van de moderne appelrassen voor ziekten (vruchtrot, meel- 
dauw, schurft, kanker). Voor een aanzienlijke beperking van het huidige 
aantal bespuitingen (15 2 20) is een eerste vereiste om uit te gaan van 
minder gevoelige rassen. 
Gezien vanuit het huidige appelsortiment met een sterke tendens tot een- 
zijdigheid, de noodzaak van een gevarieerd sortiment voor een bedrijfs- 
type dat zich richt op lokaie voorziening en het verlangen van de con- 
sument naar een zuiverder produkt is het toepassen van andere -doch min- 
der ziektegevoelige rassen- zeer zeker van groot belang. Een eventuele 
toepassing bevindt zich echter nog in de onderzoeksfase. 
Dit aspect en de aspecten van de directe afzet naar de consument plei- 
ten voor het stichten van een bedrijf in eigen beheer. Eventueel uit 
te geven fruitteeltbedrijven zouden wat de milieu-aspecten betr t kun- eS nen worden getoetst aan de richtlijnen van de A.N.0.-fruitteelt . Bij 
Almere zal plaats zijn voor fruitteeltbedrijven, welke,;zich op een di- 
recte afzet richten. Op basis van een schatting geda5n n.a.v. enkele be- 
drijfsbezoeken in Oostelijk Flevoland zou er in Alme,re plaats zijn voor 
12 Z 20 fruitbedrijven ter grootte van circa 12 ha.dHierbij is uitgegaan 
van een afzet van 50 2 70% naar afnemers van buiten het Almere gebied. 
De aanwezigheid van een dicht bevolkt gebied op korte afstand van Almere 
maakt het mogelijk om met meerdere bedrijven te starten. Daar het 4 2 5 
jaar duurt voordat ingeplante fruitbomen in produktie komen kunnen deze 
bedrijven in de aanvangsjaren op de nog niet ingeplante gedeelten volle- 
grondsgroenteteelt toepassen.,Eventuele stichting van extensieve volle- 
grondsgroenteteel tbedri jven zou dan in een later stadium kunnen plaats- 
vinden. Gezien de landelijke ontwikkeling in de fruitteelt,' een toename 
van de bedrijven met directe afzet en de niet ongunstige rentabiliteit 
van deze bedijven lijkt de stichting van een beperkt aantal bedrijven 
verantwoord. Gezien de voortgang die geboekt is in het onderzoek naar 
geintegreerde insectenbestrijding, de aangetoonde geringe behoefte aan 
bemesting op de vruchtbare IJsselmeerpoldergronden is commerciele fruit- 
teelt volgens de zogenaamde A.N.0.G.-richtlijnen een haalbare kaart. 
Dit houdt echter in dat ook bij dit type fruitteelt nog veelvuldig met 
chemische middelen wordt gespoten. Hiermede dient bij eventuele vesti- 
ging van dit type bedrijf ten zeerste rekening te worden gehouden (niet 
te dicht bij woonwijken, milieuvriendelijke groentetuinen e.d.). 

3.3. Vollegrondsgroenteteelt 

Extensieve bedrijven 

De lichte kleigronden in het Almeregebied zijn matig tot goed geschikt 
voor extensieve vollegrondsgroenteteelt (koolsoorten, alle soorten peul- 
vruchten, rode bieten'e.d.1. Dit type teelten kan zonder insecticiden 
en fungiciden worden geteeld. Er is in de Langedijk een biologisch dyna- 
misch bedrijf met goede resultaten (vrijwel geen lagere opbrengsten). 
Dit type bedrijf vereist aangepast materiaal voor mechanische onkruid- 
bestrijding. Het knelpunt in dit type tuinbouwbedrijf vormt de onkruid- 
bestrijding. Bedrijfsgrootte circa 15 ha. Nader onderzoek zal dienen 
plaats te vinden naar de behoefte aan dit bedrijfstype. 



Intensieve bedrijven 

Voor de meer intensieve vollegrondsgroenteteel tbedri jven is een licht 
zavelige humeuze grond en beregening met kwalitatief goed water een 
vereiste. 

Bodemgesteldheid 

De lichte kleigronden in het Almere gebied kunnen voor intensieve tuin- 
bouw als weinig tot niet geschikt worden beschouwd. 
Op een diepte van 1 meter beneden maaiveld bevindt zich echter humeuze 
zware zavelgrond. Voor intensieve tuinbouw is dit bodemtype aanmerkelijk 
geschikter. Plaatselijk ligt dit bodemtype reeds aan de oppervlakte 
(stortgronden). Deze stortgronden zijn echter veelal weinig uniform ter- 
wijl bovendien een kans aanwezig is op plaatselijke ontwikkeling van zu- 
re katteklei-achtige gronden. Uitgangspunt derhalve is dat de humeuze 
ondergrond met cultuurtechnische werken aan de oppervlakte moet worden 
gebracht. Dit kan op tweeErlei manier: 
a. afgraven tot een diepte van 1 meter 
b. diepploegen 

ad. a. Deze mogelijkheid biedt perspectief in de nabijheid van open wa- 
tergangen met een diep peil en bij behoefte aan gerijpte grond 
van tuinen en parken in het stadsgebied. . 

ad. b. Te realisere,n door diepploegen tot een diepte van circa 1.50 me- 
ter. EventueeJ aanwezige drainage wordt verstoord. Hierna is weer 
een ontginnings/bodemrijpingsproces nodig van enkele jaren alvo- 
rens de grond geschikt is. 

Beregening 

De beschikking over kwalitatief goed water voor beregening is een basis- 
vereiste. Uit een eerste oriznterend onderzoek blijkt dat in het gebied 
ten oosten van Rijksweg bitussen de Veluwemeerdijk en de Hoge Vaart kwa- 
litatief goed grondwater kan worden gewonnen. 
Ten noord-westen van Rijksweg 6 is het diepe grondwater in het algemeen 
ongeschikt (te zout). De beschikbaarheid van de kwaliteit van het opper- 
vlaktewater zal nader moeten worden nagegaan, alsmede de mogelijkheden 
tot onttrekking van diep water grondwater (vergunningen, hoeveelheden). 

Bedrijfstypen 

Met beregening zijn op de zware humeuze zavel 2 teelten per jaar mogelijk. 
Daar zware grond 0.a. inhoudt dat vroege teelten later uitvallen, de 
grond zich minder goed leent tot verplanten (perspotplanten) zullen 3 
2 4 teelten per jaar zoals in Kennemerland waarschijnlijk niet mogelijk 
zijn. Een redelijke kans op rendabele exploitatie zou een bedrijfstype 
van 4 5 6 ha kunnen hebben met een schuur voor de mogelijkheid van trek- 
teelten in de winter (witlof, rabarber). De mogelijkheden voor een der- 
gelijk bedrijfstype zouden vooral op de economische gevolgen moeten wor- 
den onderzocht. 
Analoog aan het bij fruitteelt gestelde is onderzoek noodzakelijk naar 
de behoefte aan dit bedrijfstype. 

3.4. Akkerbouwbedrijven 

De teelt van akkerbo~w~rodukten leent zich minder goed voor de indivi- 
duele consument, omdat uitgaande van de vereiste vruchtwisseling a1 gauw 
produkten geteeld worden waaraan de consument persoonlijk teveel geeft. 



(aardappelen, graan) of die moeilijk verwerkbaar zijn (suikerbieten, 
vlas). Net is daarom beter de akkerbouw door commerciSle telers te laten 
geschieden. Daarvoor zullen dan bedrijfsoppervlakten van naar schatting 
minimaal 40 3 50 ha nodig zijn. Omdat deze bedrijven een relatief gering 
direct contact met de consument of recreant hebben zullen ze het beste 
passen op plaatsen in een stadsrand naar een open ruimte van formaat 
landschsppelijk gewenst is. Deze bedrijven zullen aan de normale eisen 
voortvloeiend uit milieuwetten hinderwet en bestemmingsplan moeten vol- 
doen. Dsarmee zijn ze echter nog niet direct als milieuvriendelijk aan 
te merken. Hoewel via contractuele bepalingen in deze richting we1 iets 
gedaan kan worden is het veel belangrijker een persoon of organisatie 
te zoeken die vrijwillig bereid en in staat is om op milieuvriendelijke 
wijze een akkerbouwbedrijf te runnen. Hierbij moet de mogelijkheid wor- 
den onderkend dat een exploitant de voorkeur kan hebben voor een gemengd 
bedrijf als hij niet in staat meent te zijn om een akkerbouwbedrijf vol- 
doende organische stof te produceren of aan te kopen. Bij een akkerbouw- 
bedrijf zou ook de mogelijkheid van huisverkoop van een deel van de pro- 
duktie mogelijk moeten zijn. Verder is het mogelijk dat bij bepaalde 
werkzaamheden de nabije ligging van de stad ertoe leidt dat tijdelijke 
arbeidskrachten worden aangetrokken (bijv. voor spruiten plukken, bieten 
dunnen, aardappelen sorteren). Een gemakkelijke bere$kbaarheid van het 
bedrijf middels bijv. fietspaden kan in deze wederzijds bevorderend wer- 
ken. I 

3.5. Weidebedrijven 

Evenals bij akkerbouwbedrijven geldt bij weidebedrijven dat bet beste 
voor een commercigle opzet gekozen kan worden, telwijl aan dezelfde 
wettelijke regelingen voldaan moeten worden. De mogelijkheid om een 
weidebedrijf op milieuvriendelijke wijze te runnen is groter dan bij 
een akkerbouwbedrijf. Een oppervlakte van minimaal 40 3 50 ha zal ook 
hier naar schatting per bedrijf nodig zijn. Landschappelijk en bezien 
vanuit het oogpunt van de recreant bieden weidebedrijven wat meer mo- 
gelijkheden dan een akkerbouwbedrijf. Op een plaats waar open ruimten 
van enig formaat gewenst zijn kan een weidebedrijf goed gesitueerd wor- 
den. De afstand tot de stedelijke periferie kan in principe iets klei- 
ner zijn dan bij een akkerbouwbedrijf. Doorsnijding van het bedrijf 
door een enkel fietspad, mits goed gesitueerd en afgewerkt behoeft niet 
onoverkomelijk te zijn voor de bedrijfsvoering. Eventueel stankbezwaar 
bij gebruik van drijfmest is hier in principe te voorkomen door deze 
drijfmest te injecteren in de grond. De huisverkoop van melk en even- 
tueel zuivelprodukten moet niet bijvoorbaat uitgesloten worden. De 
teelt van voedergewassen anders dan gras moet op deze bedrijven mogelijk 
zijn. Tot slot geldt ook bij weidebedrijven dat de beste garantie om 
een milieuvriendelijke produktie te krijgen is het zoeken van een per- 
soon of instantie die vrijwillig bereid en in staat is dit te doen. 

3.6. Gemengde bedrijven 

Gemengde bedrijven in de zin van een combinatie van akkerbouw en weide- 
bouw bieden een goed uitgangspunt voor een milieuvriendelijke produktie. 
Qua bedrijfsvoering is dit echter de laatste jaren in de gangbare land- 
bouw juist het moeilijkste en minder goed renderende type. De capaci- 
teiten van de exploitant zijn bij deze bedrijven van uitermate groot 
belang. Wat de overige aspecten betreft is het gemengde bedrijf ver- 
gelijkbaar met de akkerbouwbedrijf of weidebouwbedrijf of neemt het 
juist een tussenpositie in. 



3.7. Verslagen van bezoeken aan een alternatief akkerbouwbedrijf, weidebe- 
drijf, groente bedrijf en alternatieve boomkwekerij zijn in de vorm 
van bijlagenbijgevoegd (bijlage 2, 3, 4 en 5 ) .  

Literatuur 

I. Segeren, W.A. en Nieuwe vormen voor de ontwatering van ap- 
J. Visser pelboomgaarden van Zee tot Land nr. 49, 

pag. 103 - 126 R.1J.P. Lelystad, 1971. 

2. Wertheim, S.J. ~ondelinge mededelingen. 

3. De Fruitteelt 1975 Op bezoek bij hoofdbestuursleden. 
nr. 40, 1074-1976. 

4. De Fruitteelt 1975 Rentabiliteit in de fruitteelt 
nr. 41, 1098-1099 

5. Tuinbouwcijfers 1975 

6. Lord, W.J. De appelteelt in Massachusetts (11). De 
afzet. De Fruitteelt 1975 nr. . 4 1 ,  1100 - 
1103. ' 

7. The Grower, 2 augustus 1975. pag. 185. 

8. Schimelpfeng, H. .per Einfluss der "Selbstpfliicke" auf Ent- 
wicklung und Struktur der hayerischen 
Erdbeeranbaus, Erwerbs-Obstbau 17 (1975) 
nr. 3, 33 - 35. 

9 .  Bedrijf Dijksterhuis, Oostwold, Groningen. 

10. Visser J. en H. Slager Invloed en stikstofbemesting op opbrengst, 
vruchtkwaliteit en smaak bij appels, De 
fruitteelt 64 (1974) nr. 41, '42  en 43. 

11. Delver, P. Ontwikkelingen in de stikstofbemesting 
van boomgaarden Stikstof 7 (1974) nr. 77, 
136 - 145. 

12. Gruys, P. Ontwikkelingen in de geyntegreerde bestrij- 
ding in boomgaarden. Proefboomgaard. De 
Schuilenburg "'I .N.O .-Lienden". Gewasbe- 
scherming jaargang 5 nr. 4 (juli 1974 
pag: 49 - 72). 

13. Alternatieve Landbouw Interimrapport Comissie Onderzoek Biolo- 
gische Landbouwmethoden. 



Hoofdstuk 4 

Mogelijkheden voor Almere 

4 . 1 .  Wat wi l len  we met Almere? 

Almere wordt ontwikke'ld a l s  een u i t  verschi l lende  woonkeinen bestaande 
s t ad .  De zgn. "buitenruimte", tussen en rond deze woonkernen, wordt i n  
beginsel  gezien a l s  een onderdeel van de s tad  a l i  geheel. D i t  betekent  
d a t  e r  naar wordt gestreefd om deze buitenruimte een du ide l i jke  f u n c t i e  
t e  geven t .b .v.  de bewoners van Almere. 
Voor een deel  Zigt deze f u n c t i e  i n  h e t  u t i l i t a i r e  vlak:  h e t  p l a a t s  b ie-  
den aan Rijkswegen, stadsautowegen, le id ingens t ra ten ,  reserve-ruimten 
voor s t e d e l i j k e  ui tbreidingen,  vuilbewerking, e t c . ,  vormt daarvan een 
voorbeeld. 
Van geheel andere orde i s  de f u n c t i e  welke voortkomt u i t  de wens om 
het  s t e d e l i j k  gebied t e  in tegreren  met het  l ande l i jk  gebied. M.,a.w.: 
de wens om de kwal i te i ten  van h e t  l a n d e l i j k  gebied: h e t  groen, de na- 

' 

t uu r ,  de open ruimte, de aan h e t  l a n d e l i j k  gebied eigen zi jnde maatschap- 
p e l i j k e  a c t i v i t e i t e n ,  e t c . ,  een r o l  t e  l a t en  spelen i n  het  s t e d e l i j k  ge- 
bied. 
De consequenties daarvan z i j n :  
A .  Het p l aa t s  bieden aan, van regionaal  belang zi jnde;  ' r ec rea t i eve  be- 

stemmingen (bestemmingen d i e  op h e t  oude land om a l l e r l e i  redenen 
vaak op r e l a t i e f  gro te  a fs tand  van. de woongebieddn z i j n  gelegen).  

8. Het p l a a t s  bieden aan agrar i sche  bestemmingen 

C. Het plaatsbieden aan zgn. "natuur"-bestemingen. Meer i n  algemene 
z in  bedoeld a l s  he t  s t reven  naar bestaans- en ontwikkel ingsgarant ies  
voor de buitenruimte a l s  n a t u u r r i j k  mil ieu.  D i t  w i l  zeggen da t  ruimte 
moet worden ingebouwd voor met name water-, oever-.en bosmi.lieus waar- 
van h e t  gebruik en h e t  beheer afgestemd za l  worden op de ontwikkeling 
van f l o r a  en fauna. , . 

Deze conseqdenties kunnen we beschouwen a l s  een soor t  wensenpakket voor 
de inr ich t , ing  van de b u i t e n r u h t e .  Het is d u i d e l i j k d a t  op he t  moment 
d a t  h i e r  daadwerkelijk vorm aan moet worden gegeven zich t a l  van pro- 
blemen opdringen. 
De be langr i jk s t e  daarvan z i j n  we l l i ch t  terug t e  voeren t o t  de vraag i n  
tioeverre " i n t e g r a t i e U  n i e t  b i j  voorbaat een i l l u s i e  i s ,  ge l e t  op de te -  
gens t r i  jdigheid van "belangenl' van s t ad ,  r e c r e a t i e ,  landbouw en natuur  . 
Alvorens over t e  gaan o p , h e t  e igen l i jke  onderwerp van deze nota: de 
mogelijkheden voor "milieu-vriendelijke" t e e l t e n  in ~ l r n e r e ,  wordt daar- 
om het  in tegra t ie -begr ip  nader onder de loupe genomen. 

4 . 2 .  I n t e g r a t i e  

De mogelijkheden om t o t  verregaande i n t e g r a t i e  van de genoemde bestem- 
mingscategori& t e  komen, z i j n  voor een be langr i jk  deel  a fhankel i jk  van 
de mate van de onderlinge t o l e r a n t i e .  Verdringingsprocessen zoals  we 
d i e  kennen i n  s tadsrand-s i tua t ies  op h e t  oude land, geven voorbeelden t e  
over aan hoe b i j v .  agrar i sche  bedri jven he t  loodje moeten leggen door 
he t  ontbreken van mogelijkheden voor een e f f i c i e n t e  bedri j fsvoering:  
onzekerheid t .0 .v.  de toekomst remt noodzakelijke investeringen a f ;  hin- 
der  wordt ondervonden van nab i j  gelegen woon-.en recreat iegebieden en 
aan u i tb re id ing  van he t  bed r i j f  behoeft men a l l een  a1  n i e t  t e  denken 
door de rondom ver  boven de agrar i sche  gebruikswaarde opgelopen grond- 
pr i jzen .  De gevolgen z i j n  verwaarlozing van her b e d r i j f ,  het  proberen 
b i j  t e  verdienen door opslag van caravans, huisverkoop van f r u i t  en e i -  



eren, enz. Over het algemeen zal zo'n bedrijf binnen kortere of langere 
tijd toch verdwijnen en plaats maken voor een manege, vuilnisbelt of 
auto-kerhof. Slechts wanneer het bedrijf werkelijk uiteindelijk in een 
uitbreidingsplan blijkt te liggen zal men voldoende geld op tafel krij- 
gen elders opnieuw te beginnen. Dit proces is allerwegen gaande en on- / 
danks tal van planologische maatregelen als de instelling van "buffer- 
zones", e.d. blijken de mogelijkheden om hier veranderingen in aan te 
brengen schaars. Een op zich vrij logische consequentie is het streven 
naar een zo veel mogelijk uit-6Gn leggen van conflicterende bestemin- 
gen. 
(Deze gedachtengang leidt bijv. nogal eens tot een harde markering van 
het stedelijk gebied en het landelijk gebied, a1 of niet geaccentueerd 
door fysieke barrisres als wegen, spoorlijnen of waterwegen). 
Eenzelfde verhaal is te houden t.a.v. natuurgebieden, bossen, e.d. Al- 
leen met dit verschil dat handhaving vaak toch mogelijk blijkt omdat 
vanuit de stedelijke samenleving nieuwe waarden worden toegekend aan 
dit soort bestemingen. M.a.w.: de recreatieve, natuurwetenschappelijke , 

en emotionele betekenis gaat een woordje mee-spreken en daarmee wordt 
een dergelijke bestemming "harder" van karakter. 
Werkelijke handhaving zal echter in de meeste gevallen afhankelijk zijn 
van het plaatsen van een hek ofwel volledige afstemming van de inrichting 
op de eisen die vd?rtkomen uit nieuwe vormen van gebruik. 

Bezien we dit alles in het licht van Almere dan is het duidelijk dat 
slechts dan aan integratie kan worden gedacht wanneer volledig tegemoet 
gekomen wordt aan de eisen die de vrrschillende bestemingen stellen 
t.a.v. bestaans- en toekomstige ontwikkelingskansen. Dit betekent m.b.t. 
de agrarische bedrijvigheid ruime aandacht voor situering, bedrijfsgroot- 
te, ontsluiting, etc. met het oog op een zo efficient mogelijke bedrijfs- 

, voering, (zie bijv. vergelijkbare pogingen in het landinrichtingsplan 
voor midden Delfland). Daarnaast zal moeten worden gestreefd naar bedrij- 
ven met een zo groot mogelijke functionele betekenis voor de bewoners 
van Almere. Wat dit laatste betreft verdienen een tweetal aspecten de 
aandacht : 
A. De mogelijke, directe producent-consumentrelatie.  

B. De mogelijk rol van de agrarische bedrijvigheid t.a.v. het toekomstig 
beheer van de buitenruimte. 

De bepleitte aandacht voor situering, e.d. heeft in de plannen voor de 
buitenruimte (zie "de buitenruimte van ~lmere", concept 1976) geleid 
tot het nastreven van zonering van het recreatief gebruik. Hiertoe zijn 
zgn. landschapsontwikkelingszones aangegeven waarbinnen de ruimtelijke 
voorwaarden qua bereikbaarheid en aantrekkelijkheid in de loop der tijd 
zodanig zullen moeten zijn dat hiermee een ontwikkeling in de richting 
van intensief (vooral recreatief) gebruik gestimuleerd wordt. Om wat dit 
aangaat een zo goed mogelijke betrokkenheid tussen kernen buitenruim- 
te te scheppen, zijn deze zones d66r (zgn. groene wiggen) .loodrecht 
op de woonkernen gesitueerd. De buiten deze, min of meer van stedelijk 
karakter zijnde zones gelegen buitengebieden, zullen relatief rustig 
kunnen zijn. In deze gebieden wordt gedacht aan grootschalige landbouw- 
gebieden,.deels met akkerbouw als tijdelijke beheersvorm (en daarmee 
ruimtelatend voor toekomstige zgn. bijzondere bestemmingen) en deels 
als permanente beheersvorm (akkerbouw, weidebouw, fruitteelt, e.d.). 
Daarnaast zal in deze gebieden ruimten moeten zijn voor natuurgebieden 
met een extensieve recreatiefunktie (waterpartijen als de Lepelaars- 
plassen, bossen en mogelijke combinaties met landbouw gericht op natuur- 
beheer). 



De opbouw van de landschapsontwikkelingszones is als volgt gedacht: 
algemeen * aalileg van (deels) volwaardige permanente verbindingen met 

daarbij behorende beplantingen 
hoofdfietsroutes met doorgaand karakter 
verbindingen voor langzaam gemotoriseerd verkeer 
waterverbindingen 
lange afstand wandel- en ruiterroutes 

binnen de* aanleg van voor de betrokken kern van belang zijnde 
kernen recreatieve bestemingen 

2 aanleg van later deels met recreatieve, deels met woonbestem- 
mingen te occuperen beplantingsgebieden 

* realisering van woongebieden met op het karakter van de zones 
afgestemde bebouwing. 

buiten de* aanleg van regionale recreatieve bestemingen (t.b.v. Almere 
kernen & het oude land) 

* aanleg van later deels te occuperen beplantingsgebieden 
* scheppen van mogelijkheden voor professionele vormen van land- r 
bouwkundig gebruik (kleinschalig en intensief : volle gronds- 
tuinbouw, kassenteelt, kwekerijen, tuincentra, e.d. ) 

* scheppen van mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkeling van 
land-, oever en watervegetatie realisering van bijzondere 
schakels in het netwerk van waterverbindingen (zandzuigplas- 
sen, e.d.). 

Het behoeft geen uitgebreid betoog dat vooral t.a.v. opbouw van de land- 
schapsontwikkelingszones steeds de nodige flexibiliteit aanwezig moet 
zijn om ontwikkelingen of activiteiten die zich te eniger tijd aandienen 
en van te voren niet onderkend zijn, in te kunnen passen. 
Tot zover een aantal pogingen om toekomstige conflicten tussen de ver- 
s'chillende grondgebruiksbestemingen te voorkomen en daarnaast toch een ' i  J 
zo ver mogelijk doorgevoerde integratie te bewerkstelligen. I 

' !  
4.3. "~iiieuvriendelijke" landbouw in Almere 

In 4.1. is er voor gepleit om de landbouw een plaats te geven in de bui- 
tenruimte van Almere. 
In 4.2. bleek dat dan we1 voldaan zal moeten worden aan een aantal eisen 
t.a.v. de situering, de efficisntie van de bedrijfsvoering en de functio- 
nele relatie met Almere. 
In deze paragraaf komt vervolgens de vraag aan de orde of en in hoeverre 
milieu-vriendelijke vormen van landbouw van betekenis kunnen zijn in het 
Almere-gebied. 
Een aantal aspecten kunnen wat dit betreft worden genoemd: 
A. Er kunnen zich fricties voordoen op het moment dat de te bezigen land- 

bouw-produktiemethoden een schadelijke invloed uitoefenen op de tot- 
standkoming van een gedifferentiZerd natuurlijk milieu (bemesting, ge- 
bruik van chemische bestrijdingsmiddelen, e.d.). 
De milieu-vriendelijke methoden zullen wat dit betreft plaatselijk 
een oplossing kunnen bieden. 

B. Almere wordt een nieuwe stad die wordt gebouwd in een maagdelijk ge- 
bied met tal van nieuwe mogelijkheden. Een stad waar de bewoners meer 
dan ooit in staat zouden kunnen zijn om vorm te geven aan het land- 
schap of dat nu heel concreet in de eigen tuin, de volkstuin, de re- 
creatie-tuin is of in bredere zin omdat er sprake is van een veelom- 
vattend proces van bewustwording t.a.v. problemen die zich in de ruim- 



telijke omgeving, het milieu, voordoen. Mee vanuit de achtergronden 
zoals in de eerste hoofdstukken vermeld, zou dat het experiment recht- 
vaardigen om juist in deze stad (waar bovendien aan het buitengebied 
een rol van betekenis wordt toegekend t.b.v. die stad) op ruime 
schaal aandacht te geven aan andere manieren van omgaan met grond en 
gewas. Hierin schuilt een duidelijke educatieve betekenis. 

C. Het realiseren van een stad van 125.000 tot 250.000 inwoners zou op 
zich een markt kunnen bjeden voor op "alternatieve" wijze geteelde 
produkten. Gezien de algemene situatie in Nederland is het irrezel 
te denken dat deze voorshands in Almere aanwezig zal zijn. 
Voorlichting in brede zih zal wat dit betreft daarom onmisbaar zijn. 
Daarnaast zal vooral in de beginfase aansluiting bij bestaande distri- 
butiekanalen elders in de lande zinvol zijn. 

D. De in 4.2. bepleittepirecte producent-consumentrela t ie  krijgt t.a.v. 
"milieu-vriendelijke': vormen een bijzondere betekenis. Meer dan bij 
de gangbare vormen van landbouw het geval is zal huisverkoop van een 
deel van de produktie mee om economische redenen noodzakelijk kunnen 
zijn. Bovendien zal wellicht meer gebruik gemaakt moeten worden van 
tijdelijke arbeidskrachten. 

Gelet op deze argumenten en daarnaast op het feit dat de Rijksoverheid 
in Zuidelijk Flevoland en daarmee ook in Almere eigenaar is van de grond, 
verdient het aanbeveling deze zelfde Rijksoverheid in het totaal kader 
van de agrarische bedrijvigheid van Almere, initiatieven te laten nemen 
in de richting van milieu-vriendelijke teelten. 
Mogelijkheden hiertoe kunnen zijn: 
A. Contractteelt (graan) in bijv. gesloten bedrijven in eigen beheer \ 

t.b.v. bestaande distributiekanalen'(van Loverendale bijv.). I , I , 
, , 

B. Het in samenwerking met v o l k s t u i n d e r s o r g a n i s a t i e s  en organisaties ' . . 1 
welke zich richten op "milieu-vriendelijke" vormen van landbouw stich- 
ten van een voorlichtingscentrum. 

C. Het stimuleren van initiatieven van derden in deze richting, met name 
waar het gaat om projecten met educatieve betekenis. 



Hoofdstuk 5 

Realisatiemogelijkheden voor objecten op het gebied van de alternatieve 
land- en tuinbouw 

5.1. Inleiding 

Bij het verkennen van de mogelijkheden om objecten op het gebied van de 
alternatieve land- en tuinbouw te realiseren zal de aandacht hoofdzake- 
lijk beperkt wokden tot die objecten die: 
a. grondgebonden zijn en 
b. als hoofddoelstelling een onderwijzende, voorlichtende of produce- 

rende taak hebben. 
Dat de objecten als nevendoelstelling taken kunnen hebben op gebieden 
als onderzoek, toelevering, afzet, verwerking, distributie of recreatie 
wordt bepaald niet uitgesloten. Deze aspecten blijven hier evenwel bui- 
ten beschouwing. 
.Het eventueel.ontplooien van activiteiten door de Rijksdienst op het 
gebied van de alternatieve land- en tuinbouw via de Wetenschappelijke 
Afdeling, het grootlandbouwbedrijf of gesloten bedrijven blijft even- 
eens buiten beschouwing. 
Evenmin zullen bespiegelingen worden gehouden over het bieden van faci- 
liteiten aan instellingen of instanties die onderzoek willen (laten) 
plegen op alternatief agrarisch gebied. 

5.2. Objecten met hoofddoelstelling op het gebied van land- en tuibouwonder- * 
In Flevoland, in casu Almere, is niet meer dan hooguit E6n school voor 
land- en tuinbouwonderwijs t.b.v. alternatieve teeltwijzen te vewach- 
ten, een dergelijke school zal een lager- en/oi middelbaar karakter heb- 
ben. 
De stelling is gebaseerd op enerzijds het feit dat hoewel de belangstel- 
ling voor alternatieve land- en tuinbouw is toegenomen de omvang ervan 
nog erg beperkt en over geheel Nederland verspreid is. 
Anderzijds mag aangenomen worden dat het onderwijs t.b.v. alternatieve 
produktiemethoden snel in het onderwijspakket van een groot aantal land- 
en tuinbouwscholen zal worden opgenomen wanneer de belangstelling een 
wat grotere vlucht neemt. Dit geldt uiteraard ook voor de reeds bestaan- 
de onderwijsinstellingen op landbouwgebied in Emmeloord, Dronten en de 
randgebieden van Flevoland. 
Waar een dergelijke school voor haar onderwijs ook over demonstratie- 
en proefvelden zal willen beschikken biedt Almere daarvoor in principe 
een mogelijkheid. 
Wanneer terzake binnen de Rijksdienst bereidheid bestaat om een derge-. 
lijke onderwijsinstelling te vestigen kan d.m;v. een sondering bij het 
Ministerie van Landbouw de levensvatbaarheid van een dergelijke gedach- 
te getoetst worden. 

5.3. Objecten met een hoofddoelstelling op het gebied van de voorlichting 

Naar schatting kan momenteel in ~kderland volstaan worden met enkele 
demonstratie-, proef- of voorbeeld bedrijven (tuinen) ten behoeve van 
de.alternatieve land- en tuinbouw. Dit op voorwaarde dat de taak van 
zulke bedrijven niet gedeeltelijk wordt waargenomen door reeds bestaande 
bedrijven of onderwijsinstellingen. 
Genoemde bedrijven zouden kunnen zijn een gemengd bedrijf (akkerbouw-vee- 
teelt) , een fruitteeltbedrijf annex boomkwekerij en een tuinbouwbedrijf 
(groente, bloemen, zaderijen).' 



Dat dergelijke bedrijven, 66nmaal in Almere gevestigd, een regionale 
of zelfs landelijke taak krijgen is geen bezwaar. We1 bezwaarlijk lijkt 
het dat op korte termijn in Almere geen groot aantal alternatieve te- 
lers gevestigd zal worden, dat de betrokken voorlichtingsinstanties in 
Emeloord c.q. Lelystad. Wilhelminadorp, Alkmaar, Boskoop enz. zijn ge- 
vestigd en dat verscheidene proeftuinen en proefbedrijven zich bezig 
(gaan) houden met onderdelen van de alternatieve teeltwijzen, of daar 
ruimte voor hebben (proeftuin Kraggenburg, en T.N.0.-onderzoek te Nage- 
le b.v.). 
Het voorgaande leidt tot de taxatie dat voor Almere hooguit 66n bedrijf 
met een voorlichtend karakter beschikbaar kan komen. Welke de aard van 
dit bedrijf zal zijn en op welke termijn dit gevestigd zou kunnen wor- 
den is niet te schatten. 

5.4. Objecten met als hoofddoelstelling een op eigen gebruik getichte pro- 
ducerende taak 

De ervaring heeft laten zien, zowel in Lelystad als elders, dat een aan- 
zienlijk deel van de stedelijke bevolking prijs stelt op het zelf telen 
van land- en tuinbouwprodukten voor eigen gebruik wanneer daartoe mid- 
dels tuinen bij de woningen of volkstuincomplexen de mogelijkheid wordt 
geboden. 
Een momenteel nog vrij beperkt aantal mensen prefereert daarbij alter- 
natieve teeltwijzen. 
Het is aanneme1i':k dat zich in Almere eveneens dergelijke preferenties 
zullen voordorrr. 
Het (helpen) cresren van mogelijkheden om delen van volkstuincomplexen 
of aparte volkstuincomplexen of complexjes, alternatief te laten bete- 
len is daarom aanbevelenswaardig. 
Onoverkomelijke praktische problemen lijken daarbij niet aanwezig te 
zijn. 

5.5. Objecten met als hoofddoelstelling een comercigel-producerende taak 

Het areaal land- en tuinbouwgrond dat in 1972 op alternatieve wijze 
werd beteeld bedraagt rond 450 ha, dit is ongeveer 0,02% van het to- 
tale areaal land- en tuinbouwgrond in Nederland. Sedert 1972 is het 
areaal van 450 ha mogelijk iets toegenomen maar procentueel zal er 
nauwelijks iets verandert zijn. 
Het aantal personen dat in 1972 als hoofdberoep dat van landbouwer of 
tuinder had en een op alternatieve wijze producerend bedrijf exploi- 
teerde of leidde zal 40 B 60 hebben bedragen. 
In 1976 wordt dit getal mede door toedoen van een twaalf-tal Terschel- 
linger boeren op 70 B 80 geraamd. Dit is dan 0,06% van het Nederlandse 
aantal bedrijfshoofden met het hoofdberoep landbouwer of tuinder. 
Uit deze cijfers blijkt we1 dat het om kleine arealen, kleine aantallen 
bedrijven en gemiddeld vrij kleine bedrijven gaat. Niettemin is er spra- 
ke van enige toename, deze lijkt echter nog te klein om van een duide- 
lijke tendens te kunnen spreken. 
Dit laatste wordt ondersteund door het feit dat de belangstelling van 
alternatieve zijde voor het verkrijgen van een landbouw- of fruitteelt- 
bedrijf in Flevoland nihil is geweest tot nog toe. 
Dit terwijl de gangbare landbouw en fruitteelt steeds ruime belangstel- 
ling heeft getoond en terwijl het in principe steeds mogelijk is ge- 
weest een landbouw- of fruitteeltbedrijf aan een alternatieve boer of 
fruitteler toe te wijzen. 



Een ander punt van overweging is dat alternatieve producenten zich vaak, 
hoewel niet altijd, tot lokale afzet bepalen. 
In het licht van het voorgaande dringt zich nu de conclusie op dat ook 
a1 groeit Almere snel en ook a1 zou de belangstelling van Almere-bewo- 
ners voor alternatieve voortbrengselen wat groter zijn dan gemiddeld 
dat er dan toch slechts plaats is in Almere voor enkele comercieel 
producerende alternatieve bedrijven. 
Deze conclusie kan door twee omstandigheden teniet worden gedaan. De 
eerste is dat de alternatieve produktie snel een grote belangstelling 
van consument en producent gaat krijgen. In dat geval zijn er voor 
Almere meer mogelijkheden a1 zal dan de rest van Flevoland of het oude 
land stellig niet achterblijven. 
Voorshands lijkt echter de taxatie acceptabel dat een snelle groei van 
de koopkrachtige vraag naar alternatieve produkten niet zal optreden. 
De tweede omstandigheid die de conclusie omver kan werpen is dat binnen 
her uitgiftebeleid voor land- en tuinbouwbedrijven voor Flevoland uit- 
drukkelijk vastgelegd zou worden dat de voor landbouw en tuinbouw be- 
schikbare ruimte bij Almere voor alternatieve producenten gereserveerd 
dient te worden. Een dergelijk beleid is er momenteel niet en lijkt ook 
niet wenselijk. Het is immers waarschijnlijk dat de voor land- en tuin- 
bouw beschikbare oppervlakte binnen Almere uiteindelijk veel groter zal 
zijn dan voor alternatieve bedrijven nodig is. 
Behalve dat dan de verhoudingen met de gangbare landbouw scheef worden 
getrokken leidt het ertoe dat zich belangstellenden gaan aandienen die 
het teveel om grondverwerving en te weinig om alternatieve produktie 
gaat. Het middel keert zich dan tegen het doel. 
Een oplossing voor het een en ander is nu het volgende. 
Op die plaatsen binnen het Almere-gebied waar om planologische redenen 
commerciZle land- en tuinbouwbedrijven wenselijk zijn wordt telkens na- 
gegaan, liefst binnen een algemeen kader, of levensvatbare comerci~el 
producerende bedrijven gesticht kunnen worden. De hele range van moge- 
lijkheden dient daarbij in principe steeds de revue te passeren. 
Wanneer bovendien blijkt dat uit hoofde van het uitgiftebeleid voor 
land- en tuinbouwbedrijven uitgifte mogelijk c.q. wenselijk is dan kan 
tot uitgifte worden overgegaan. Planologisch moeten dan dergelijke be- 
drijven tegelijkertijd "hard" gemaakt worden, d.w.2. de levensvatbaar- 
heid moet voor voldoende lange tijd gegarandeerd kunnen worden. 
Wanneer zich tijdens de uitgifteprocedure verschillende belangstellenden 
aandienen dan zou onder overigens gelijke omstandigheden de voorkeur 
gegeven kunnen worden aan degene die een alternatieve ~roduktiewijze 
voorstaat en dat naar het oordeel van de Rijksdienst ook zo goed moge- 
lijk waar zal maken. 
In het algemeen is het moeilijk om via contractuele bepalingen een bin- 
dend milieu-vriendelijk beheer te bewerkstelligen. Het is dan ook veel 
belangrijker een persoon of organisatie te zoeken, die vrijwillig bereid 
en in staat is om op milieu-vriendelijke wijze een bedrijf te runnen. 



Hoofdstuk 6 

Enkele opmerkingen o v e r  d e  moge l i jke  s i t u e r i n g  van b e d r i j v e n  voor f r u i t - ,  
groente-  en s i e r t e e l t  i n  h e t  Almere gebied 

6.1. I n l e i d i n g  

Van d r .  P.  Gruys (Proefboomgaard "de Schuilenburg",  Lienden,  T.N.O.) 
l i g t  er een  v o o r s t e l  voor h e t  s t i c h t e n  van een f r u i t t e e l t b e d r i j f  voor  
de  opkweek van een a a n t a l  oude r a s s e n  i n  combinat ie  met onderzoek n a a r  
g e i n t e g r e e r d e  b e s t r i j d i n g  van z i e k t e n  en plagen.  De v raag  of  e r  binnen 
h e t  Almere gebied e e n  g e s c h i k t e  p l e k  voor i s  wordt i n  d i t  hoofds tuk  
geana lysee rd .  

6.2. E i sen  wa te rhu i shoud ing  en bodemgesteldheid voor f r u i t t e e l t  

Voor een  voldoende bewor te l ing  van f rui tbomen i s  h e t  nodig  d a t  de  grond 
t o t  een d i e p t e  van mins tens  1 meter  v o l l e d i g  kan r i j p e n .  Dat v r a a g t  een 
goede on twa te r ing  v a n  de  grond me? ymergrondwate r s t anden  d i e  kunnen da- 

X l e n  t o t  + 1.80 m beneden maaiveld . E r  i s  e c h t e r  nog geen grond i n  
h e t  ~ l m e r e  gebied d i e  t o t  een d i e p t e  van I meter  i s  g e r i j p t .  Nu kan in-  
p l a n t  b i j  een g e r i n g e r e  d i e p t e  p l a a t s v i n d e n ,  m i t s  de r i j p i n g  voldoende 
d i e p  kan doorgaan. 
Gezien de  e r v a r i n g e n  met f r u i t t e e l t  i n  de N.O.P. en  O o s t e l i j k  Flevoland 
mag worden g e s t e l d  d a t  i n p l a n t  b i j  een r i j p i n g s d i e p t e  van 65 cm v e r a n t -  
woord is .  
Om ook n a  i n k l i n k i n g  een  voldoende d i e p e  on twa te r ing  te  waarborgen i s  
er op d i t  moment een  v e r s c h i l  nodig  van 2 meter  t u s s e n  maaiveld en open 
w a t e r p e i l .  Deze maat wordt bepaald  door  de nog op t redende  k l i n k ,  de 
d i e p t e l i g g i n g  van d e  d r a i n s  en  de  h e l l i n g  van de d r a i n s  en  de s l o t e n .  
I n  h e t  Almere gebied komen z e e r  ondiepe s t i j g h o o g t e n  van h e t  d i e p e  
grondwater voor.  Om daa rdoor  geen afremming van de  b o d ~ r f r i j p i n g  t e  k r i j -  
gen moet h e t  holocene pakket mins tens  3 meter  d i k  z i j n  . 

6.3.  Mogel i jke  p l a a t s e n  

6 .3 .1 .  S e c t i e  F 

Op d i t  moment v o l d o e t  nog maar een  k l e i n  d e e l  van h e t  Almere gebied aan 
de  e i s  van een r i j p i n g s d i e p t e  van 65 cm, waar dus op k o r t e  t e r m i j n  (19761 
1977)  zou kunnen worden i n g e p l a n t  ( k a a r t  1 ) .  D i t  g e d e e l t e  i n  sectie F 
h e e f t  een p o l d e r p e i l  van  5.20 m - N.A.P. De h o o g t e l i g g i n g  i n  d i t  gebied 
i s  dusdanig d a t ,  mede door d e  n a t u u r l i j k e  h e l l i n g  i n  h e t  t e r r e i n  d i e  a f -  
l o o p t  met de a f w a t e r i n g s r i c h t i n g ,  een goede on twa te r ing  moge l i jk  i s .  
De k a v e l s  F 76 t / m  81, 95 t / m  102 en 55,  56 e n  61 hebben of k r i j g e n  een  
andere  bestemming. De o v e r b l i j v e n d e  k a v e l s  d i e  vanwege bodemgesteldheid 
en  waterhuishouding g e s c h i k t  z i j n ,  z i j n  i n g e p l a n t  met bos (F 52 t l m  54 
en  57 t / m  60. Maar op deze  l a a t s t e  k a v e l s  l i g g e n  i n  h e t  bos een a a n t a l  
open plekken.  

6 .3 .2 .  Open plekken i n  h e t  b o s  

De open plekken,  z o a l s  aangegeven op k a a r t  2 ,  geven voldoende ru imte  
voor  een f r u i t p r o e f b e d r i j f  z o a l s  i s  voorges te ld  door d r .  P. Gruys. Of 
d e  s i t u e r i n g  van f r u i t  i n  bos u i t  oogpunt van b i o l o g i s c h  evenwicht goed 
i s  z a l  moeten worden besproken met deskundigen. Voor onderzoek n a a r  a l -  
t e r n a t i e v e  vormen van z i e k t e n -  en  i n s e c t e n b e s t r i j d i n g  kan een d e r g e l i j k e  
g e i s o l e e r d e  s i t u e r i n g  g u n s t i g  z i j n .  De op kave l  F 59 aanwezige b e d r i j f s -  
schuur  kan w e l l i c h t  warden g e b r u i k t .  



6.3.3. Kavels langs Gooimeerdijk 

Door Ente en Zuidema zijn de kavels langs de dijk (F 25 t/m 34 en K I 
en 2) aatgegeven als niet geschikt voor fruitteelt omdat er vloeigrond 
voorkomt . Deze laag vloeigrond h3eft gemiddeld een dikte van - + 15 cm. 
De samenstelling is vrij homogeen . Gelet op de geringe dikte en de ho- 
mogene samenstelling van de vloeigrond kunnen deze kavels we1 voor fruit- 
teelt in aanmerking komen. Ze zijn, voorzover niet met bos ingeplant, 
bestemd voor landbouwkundig gebruik. Ze zijn in het voorjaar van 1976 
gedraineerd op een afstand van 24 m met op enkele kavels een strook 
langs de dijk op 16 meter afstand. 
Van de kavels langs de dijk voldoet echter op dit moment maar een klein 
deel van de eis die aan de agratie wordt gesteld. Maar naar alle waar- 
schijnlijkheid zal in 1977 de grens van 6 5  cm rijping in het grootste 
deel ongeveer zijn bereikt. 
Tevens is h'er de dikte van het holocene kleipakket plaatselijk minder f 
dan 3 meter . Zoals genoemd kan dat een onvoldoende bodemrijping tot 
gevolg hebben. 
Een deel van het gebied langs de dijk zal voor fruit geschikt zijn maar 
er is verder onderzoek noodzakelijk om een nadere aanduiding van de ge- 
schikte plekken te kunnen geven. Dat kan na de oogst plaatsvinden. 

6.4. Combinatie fruitteelt en groenteteelt 

In de Werkgroep Alternatieve Landbouw Almere is we1 eens de mogelijkheid 
overwogen om een fruitteeltbedrijf te leggen naast een bedrijf voor 
groenteteelt annex volkstuincomplex waarop mogelijk biologisch wordt 
geteeld. Wellicht zouden de produkten, zowel fruit als groenten, op het 
bedrijf kunnen worden verkocht. Een dergelijke gecombineerde vorm zou 
het contact tussen stedeling en platteland sterk kunnen bevorderen. 
Voor zo'n vorm zijn de open plekken in het bos wegens de geisoleerde 
ligging wat minder voor de hand liggend. De kavels langs de dijk lij- ! i  I 
ken daarvoor geschiktey. I ,  

Voor biologische teelt op volkstuinen is maar een beperkte oppervlakte . , 
' I  I 

nodig. Slechts een deel van de mensen zal er belangstelling voor heb- , . 
ben. I l i  

$ 1  
I ?  

6.5. Eisen voor groenteteelt 1 I 

Bij het gebruik van de grond voor groenteteelt is de zwaarte van de 
grond van belang. Dit in verband met'bewerkbaarheid, aanslag van plan- 
ten, kieming van zaad en structuurbehoud na beregening. Vooral voor de 
intensieve groenteteelten is een lichtere en humeuze grond gewenst. 
Dit is in dit gebied niet aan de oppervlakte aanwezig maar het kan wor- 
den bereikt door cultuurtechnische ingrep5n,zoals diepploegen of afgra- 
ven, waardoor een humeuze laag boven komt . 
Goed beregeningswater is eveneens noodzakelijk In het betreffende ge- 2 
bied is het diepe grondwater daarvoor geschikt . 

6.6. Mogelijkheid voor sierteelt 

De geysoleerde ligging in de open plekken van het bas zal goede moge- 
lijkheden bieden als plaats voor een biologisch-organische kwekerij 
voor sierteeltprodukten. Ook daarvoor is een humeuze en lichtere grond 
gewenst. Of door een cultuurtechnische ingreep als diepploegen grond 
van voldoende geschiktheid voor deze teelt kan worden verkregen zou nog 
moeten worden nagegaan. 



6.7. Samenvatting 

Als plaats voor een fruitteeltbedrijf zoals voorgesteld door dr. P. Gruys 
zijn de open plekken in het bos op de kavels FZ 57-60 en 52-54 goed ge- 
schikt. De kavels langs de dijk zijn op dit ogenblik nog onvoldoende ge- , 

rijpt. Tevens moet daar nog worden nagegaan welke delen geschikt zijn. 
Voor een combinatie van fruitteelt met groenteteelt, waarbij het contact 
stadlplatteland op de voorgrond staat, is een goed bereikbare plaats no- 
dig. De oppervlakte van de open plekken in het bas is we1 toereikend. De 
enigszins geisoleerde ligging zal het contact niet bevorderen. 
Voor een groenteteeltbedrijf is diepploegen nodig om een humeuze grond 
te krijgen. Ook voor volkstuinen zou dat gunstig zijn. 
Een open plek in bos is geschikt voor een biologisch sierteeltbedrijf. 
Diepploegen voor het verkrijgen van humeuze grond is daarvoor waarschijn- 
lijk ook nodig. 
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Samenvatting 

In het voorgaande zijn zeer globaal een aantal aspecten van de alterna- 
tieve landbouw ter sprake gekomen. Zeer summier is ingegaan op teelt- 
maatregelen, innerlijke en uiterlijke kwaliteit van het produkt en de 
samenstelling van het voedingspakket. Er is nauwelijks ingegaan op ef- 
fecten zoals t.a.v. de inrichting van het landschap en.de fysisch che- 
mische belasting van het natuurlijk milieu, m.u.v. de milieubelasting 
door bestrijdingsmiddelen die doordat het totale gebruik van bestrij- 
dingsmiddelen in de alternatieve landbouw relatiefbeperkt is, in het 
algemeen geringer is. 

Wat betreft de innerlijke kwaliteit van alternatief geteelde produkten : 
kan,worden opgemerkt dat het mogelijk zou kunnen zijn dat de innerlijke 
kwaliteit van het alternatief geteelde produkt beter is dan die van het 
gangbaar geteelde. 

Van belang zijn de consequenties van de alternatieve landbouw voor het 
opbrengstniveau. Zou de alternatieve landbouw een beperkte omvang houden, 
dan zijn de consequenties voor de opbrengst gering, 0.a. omdat de hoe- 
veelheid te recyclen organische stof geen beperkende factor is. We1 be- 
staan er consequenties voor de teelt van aardappelen, de teelt van ap- 
pelen en peren en de melkveehouderij. Verder, wanneer er in het teelt- 
plan een groenbemester moet worden opgenomen i.p.v. een consumptie ge- 
was, bijvoorbeeld in het najaar, of wanneer een teler met een speciale 
afzet (kleine consumentenkring) zijn percelen in etappes oogst (over 
enkele weken). 
Door de meerderheid van de werkgroep wordt dit een oneigenlijke situatie 
gevonden. Het is dan imers zo, dat de'alternatieve landbouw voor haar 
organische stof voorziening van de gangbare landbouw afhankelijk is. 

Zou er op grote schaal worden overgeschakeld op alternatieve landbouw- 
/ methoden dan wordt de organische stof voorziening we1 een'limiterende 

factor. Dat te meer daar de volledige recycling van keukenvuil en riool- 
vuil momenteel niet plaats vindt en bovendien slechts in'beperkte mate 
mogelijk is, ondermeer vanwege de te hoge gehalten aan zware metalen. 
Desondanks zou de totale produktie, indien 0.a. aan de voorwaarde van 
een optimale recycling met organische stof zou zijn voldaan, met ca. 35% 
omlaag gaan, zo is door een werkgroep van de Wit berekend. 

Een tweede limiterende factor is de samenstelling van het voedingspakket. 
Met name de overconsumptie aan calorie& en de sterk toegenomen con- 
sumptie van dierlijk eiwit leggen een extra beslag op de produktiecapa- 
citeit. Zou de calorie~nconsumptie kunnen worden teruggebracht tot de 
door de Voedingsgraad aanbevolen hoeveelheden en zou het aandeel dier- 
lijk eiwit kunnen worden teruggebracht ten gunste van een toename van 
het plantaardig eiwitgebruik, dan lijkt een dergelijke produktiever- 
mindering te rechtvaardigen re zijn. 

In de milieu-vriendelijk fruitteelt Iigt het knelpunt in de grote ge- 
voeligheid van de moderne appelrassen voor ziekten (vruchtrot, meeldauw, 
schurft, kanker). Voor fen aanzienlijke beperking van het huidige aan- 
t;ll hcspuitingen ( 1 5  2 20) is het een eerste vereiste om uit te gaan 
van mindcr gcvocligi: rassen, Teeltrrvaring met minder ziektegevoelige 
rasscn in ccn mr~dernc laagstnmhoomgaard is er echter niet. Wet kan ech- 
tcr mcde ;11s ccln gcgcvcn worden hcschouwd.dat dientengevolge de produk- 
tic aanmerkelijk lager zal zijn dan van moderne rassen. In de extensieve 
vollegronds groenteteelt (koolsoorten, alle soorten peulvruchten, rode 
bieten e.d.) ligt dat anders. Dit type teelten kan zonder insecticiden 
een fungiciden worden geteeld. Hierhij zij aangetekend dat de onkruid- 



bestrijding we1 een aangepaste mechanisatie vereist. Bovendien zijn de 
kleigronden in het Almere gebied daarvoor matig tot goed geschikt. Dit 
in tegenstelling tot de meer intensieve vollegronds groenteteelt, die 
een licht zavelige humeuze grond behoeft. Met bodemverbeterende maatre- 
gelen is e.e.a. te corrigeren. 

Gemengde bedrijven in de zin van een combinatie van akkerbouw en weide- 
bouw bieden een goed uitgangspunt voor een milieu-vriendelijke produktie. 
Qua bedrijfsvoering is dit echter de laatste jaren het moeilijkste en 
minder goed renderende type. 

Hoewel er een lichte groei is opgetreden in het aantal consumenten van 
biologische land- en tuinbouwprodukten is het aantal consumenten toch 
klein, 0,2% van de bevolking zou min of meer regelmatig biologische 
land- en tuinbouwprodukten nuttigen. De bedrijfsvoering in de biologische 
tuinbouw is pas rendabel wanneer een ca. 50% hogere prijs wordt verkre- 
gen t.0.v. niet milieu-vriendelijk geteelde produkten. Door speciale 
afzetsystemen, bijvoorbeeld via consumentenkringen, kan dit verschil tot 
ongeveer 20% worden teruggebracht. Voor landbouwprodukten moet op een 
meer dan 20% hogere consumtenprijs worden gerekend. 

Het zijn deze beperkende factoren die een ingrijpende herziening van de 
relatie producent/consument nodig maken, wil de producent ook werkelijk 
kunnen produceren wat de consument vraagt. Een eerste vereiste is het, 
dat daarvoor zowel aan producentenzijde als aan consumentenzijde meer 
inzicht ontstaat t.a.v. de mogelijkheden en onmogelijkheden van milieu- 
vriendelijke produktiemethoden. 

De R.IJ.P. kan in zo'n proces in Almere een rol spelen. ~ctiviteiten 
op het gebied van het onderwijs zouden eruit kunnen bestaan dat bij het 
Ministerie van Landbouw de levensvatbaarheid van een instelling op het 
gebied van het land- en tuinbouwonderwijs wordt nagegaan. Op het gebied 
van de voorlichting zou hooguit Z n  bedrijf met een voorlichtend karak- 
ter beschikbaar kunnen komen. Wat de volkstuinderij betreft zou het aan- 
bevelenswaardig zijn als de R.1J.P. mogelijkheden hielp creeeren om de- 
len van volkstuincomplexen of aparte volkstuincomplexen of complexjes, 
alternatief te laten betelen. In het geval van milieu-vriendelijke be- 
drijven met een commercieel-producerende taak, zou, wanneer zich tij- 
dens de uitgifteprocedure ook belangstellende melden die een alterna- 
tieve produktiewijze voorstaan, aan hen, onder overigens gelijke omstan- 
digheden als de anderen, de voorkeur kunnen worden gegeven. 

De buitenruimte van Almere biedt voor dit alles mogelijkheden, maar ook 
onmogelijkheden. Onmogelijkheden vanwege de tegenstrijdigheid van be- 
langen die in de buitenruimte heerst tussen stad, recreatie, landbouw 
en natuur. Maar ook mogelijkheden als er voldaan zou kunnen warden aan 
een aantal eisen t.a.v. de situering, de efficiente van de bedrijfsvoe- 
ring en de functionele relatie met Almere. De betekenis van milieu-vrien- 
delijke landbouw voor Almere zou gelegen kunnen zijn in het vermijden 
van fricties die de gangbare landbouw we1 met zich meebrengt, in het 
uitbuiten van bui tenruimtemogel i jkheden die elders in veel mindere mate 
aanwezig zijn, in het mogelijkerwijs bieden van een markt voor milieu- 
vriendelijke geteelde produkten en in het ontwikkelen van een directe 
producent/consument/relatie. Concreet valt voor de R.1J.P.  te denken 
aan contractteelt, beheer t..b.v. bestaande distributie kanalen, het met 
volks tu indersorganisa t ies  stichten van een voorlichtingscentrum t.b.v. 
het milieu-vriendelijk volkstuinieren en het stimuleren van initiatie- 
ven van derden in deze richting, met name waar het gaat om projecten 
met een educatieve betekenis (~olksho~escholen) . 



Tot s l o t  i s  ingegaan op een mogelijke s i t u e r i n g  voor een f r u i t t e e l t  be- 
d r i j f  zoa ls  door d r .  P.  Gruys i s  voorgesteld. De open plekken i n  h e t  
bos op de kavels FZ 57-60 en 52-54 z i j n  daarvoor goed geschikt .  De ka- 
v e l s  langs de d i j k  z i j n  ervoor op he t  ogenblik nog onvoldoende g e r i j p t .  



Conclusies 

1 .  Alternatieve landboumethodes varigren tussen uitersten zoals land- 
bouw op biologisch dynamische grondslag zonder gebruik van bestrij- 
dingsmiddelen en kunstmest, en landbouwmethodes waarbij in beperkte 
mate gebruik wordt gemaakt van kunstmest en/of bestrijdingsmiddelen. 
In het algemeen kan worden gesteld dat de landbouw milieu-vriende- 
lijker kan zijn naarmate de gewassen arbeidsextensiever zijn, zoals 
bijv. granen en grassen. 
Bij de teelt van intensievere gewassen zoals bijv. aardappels, 
enkele groentes, hard en zacht fruit zal het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen noodzakelijk blijven indien men totale misoogst- 
en wil voorkomen. We1 zal het in het laatste geval mogelijk zijn om 
de huidige toepassing van bestrijdingsmiddelen te beperken door 0.a. 
aangepaste rassen die echter we1 minder zullen opbrengen. Bovenstaan- 
de betekent dat ten behoeve van het milieu de voorkeur moet worden 
gegeven aan de teelt van granen en grassen (veeteelt). Deze teelten 
worden grootschalig (gemechaniseerd) uitgevoerd; hetgeen niet bete- 
kent dat het landschap ruimtelijk niet kleinschalig zou kunnen zijn. 
Het contact tussen producent/consument is bij deze vorm van land- 
bouw gering. 

2. Over de totale van alternatief geteelde land- en tuinbouwprodukten 
in den lande is weinig bekend; we1 dat de omzet van tuinbouwproduk- 
ten ca. 70% van de totale omzet bedraagt. Van de totale tuinbouwom- 
zet in den lande bedraagt de alternatieve omzet ca. 0,30%. 
De kostprijzen der alternatieve produkten zijn ca. 50% hoger dan nor- 
maal, door lagere verhandelingskosten wordt dit verschil voor de tuin- 
bouwprodukten teruggebracht tot ca. 20%. 
Mogelijk is het totale voedselpakket niet duurder dan het vigerende 
pakket wegens het kleine verbruik per persoon. 
Van een vaste klantenkring voor de produkten is vrijwel geen sprake; 
in de klantenkring komen veel alleenstaanden en personen met hogere 
inkomens voor. 
Er is een lichte groei in de vraag naar deze produkten; een snellere 
groei lijkt in de nabije toekomst onwaarschijnlijk. 
Gezien bovenstaande en de toekomstige bevolkingssamenstelling van 
Almere in aanmerking nemend, zal de vraag naar deze produkten in A l -  
mere voorshands gering zijn; met enkele ha's zou in de vraag voorzien 
kunnen worden. 

3. Alternatieve landbouw zou in Almere ten behoeve van een wijdere omge- 
ving kunnen plaatsvinden. Het is voorlopig niet waarschijnlijk dat 
de behoefte meer dan enkele 10-tallen ha's zal bedragen. Een derge- 
lijk bedrijf zou uitgegeven kunnen worden; het is echter vrijwel on- 
mogelijk om zodanige beheersvoorwaarden in het (erf)pacht contract 
op te nemen dat een alternatieve exploitatie van deze gronden verze- 
kerd blijft. 

4. De directe relatie tussen producent en consument komt veelal op 
tweezrlei wijze tot stand: 
het werken op het bedrijf; 
naarmate de bedrijven intensiever zijn neemt de gelegenheid voor ge- 
schikte arbeid toe. Beide partijen zijn hiermee gediend; 
afstand speelt hierbij een beperkte rol. 



Het kopen op het bedrijf; is niet afstand gebonden, komt frequent 
voor op fruitteeltbedrijven waar de gezinssamenstelling het toelaat 
en als de marksituatie minder gunstig is. 
Bovenstaande relaties zullen naar voren komen tussen Almere en het 
agrarische gebied in Flevoland. Mogelijk worden deze relaties inten- 
siever indien landbouw in Almere zelf plaatsvindt. 

5. De beste wijze om de producent kennis te doen nemen van het agrarische 
gebeuren en desgewenst onbespoten gewassen te telen wordt ongetwij- 
feld gevonden in het beschikbaar stellen van nutstuinen. Eenieder 
kan hier zelf 0.a. groente en zacht fruit telen, desgewenst op b.d.- 
grondslag. In aansluiting hierop zou een voorlichtingscentrum tot 
stand kunnen komen. 

6. Het verdient aanbeveling om in de aan te leggen beplantingen een uit- 
gebreid sortiment van struiken en bomen niet pluk- en eetbare vrucht- 
bare vruchten op te nemen. 



Bijlage I. 

Invloed van bestrijdingsmiddelen en bemesting op smaak, geur, houdbaar- 
heid en aanwezigheid van vreemde enlof schadelijke stoffen (discussie) 

3.1. Invloed van bestrijdingsmiddelen op de smaak en geur 

Van diverse chemische bestrijdingsmiddelen is in de loop der jaren be- 
kend geworden dat ze bij de gebruikelijke doseringen afwijkingen in 
smaak en geur kunnen veroorzaken, niet alleen in het jaar van toepas- 
sing maar ook in het daarop volgende jaar. Dit laatste is geconstateerd 
bij gechloreerde koolwaterstoffen en de grondontsmettingsmiddelen DD 
en metamnatrium. 

3.2 .  Invloed van bemesting op smaak en houdbaarheid 

Zwaar bemeste appels smaken slechter dan licht of niet bemeste appels 
en hebben een slechtere bewaarkwaliteit. 4 ) .  

3.3. Invloed van bestrijdingsmiddelen op de voedingswaarde 

Het is de vraag of bestrijdingsmiddelen, zoals sonnnige herbiciden, de 
voedingswaarde beinvloeden, hoewel ze onder bepaalde omstandigheden we1 
de fysiologie van het gewas beinvloeden. Er zijn echter aanwijzingen 
dat een dergelijke behvloeding niet mag worden uitgesloten. Het $6 . 
overigens we1 zo dat aantasting door ziekten en plagen ook de voedings- 
waarde kan verminderen. Genoemd kan bijvoorbeeld worden de verlaging 
van het vitamine-C gehalte van fruit bij aantasting door fruitmot. Ook 
schimmels kunnen de voedingswaarde van het landbouwprodukt verlagen. 

3.4. Invloed van de bemesting op de voedingswaarde 

Uit stikstoftrapproeven bij aardappelen is gebleken dat met toenemende 
giften de gehalten zuiver eiwit en de vitaminen nicotinezuur en pyri- 
doxine stijgen doch tegelijkertijd de gehalten aan vitamine-C en ribo- 
flavine dalen, waarbij moet worden opgemerkt dat enerzijds het aardap- 
peleiwit een hoge biologische waarde heeft, anderzijds de aardappel in 
onze voeding een belangrijke vitamine-C bron vormt. Verder werd door 
verhoging van de stifstofgift enerzijds de kilogramopbrengst verhoogd, 
anderzijds de houdbaarheid verlaagd. Het is moeilijk uit te maken of 
dit nu als voor- of nadelig moet worden beschouwd t.a.v. de waardering 
van de invloed van de bemesting. 
le kwaliteit van het eiwit wordt be'invloed door de bemesting. Bij di- 
verse gewassen neemt door verhoging van de stikstofgift de kg-opbrengst 
toe, maar tegelijkertijd de biologische waarde van het eiwit a£. Het 
beperkt aantal dierproeven dat hierover is gedaan heeft de verlaging 
van de biologische waarde niet altijd kunnen bevestigen. In de geval- 
len dat de verlaging betrouwbaar werd vastgesteld, bleek tevens dat 
zij geheel gecompenseerd werd door de verhoging van het gehalte aan 
fysiologisch benutbaar eiwit. 
Bij hoge stikstofgiften zou de opname van andere elementen in het ge- 
drang komen, met als gevolg een gestoorde mineralenhuishouding van het 
gewas. Het Nederlandse cijfermateriaal spreekt dit echter tegen. Bij 
de verhoging van de stikstofgift hlijven de gehalten aan de elementen 
K, Na, Ca, Mg, P en S gelijk of nemen zelfs wat toe, indien ze worden 
uitgedrukt in procenten van de droge stof. Uitgedrukt in procenten van 
het vers gewicht blijven de gehalten gelijk of nemen wat af (maximaal 
ca. 10%). 



3.5. De aanwezigheid van vreemde enlof schadelijke stoffen 5) 

Residuen van bestrijdingsmiddelen kunnen als een ongewenste verontrei- 
niging worden beschouwd. Er bestaat dan ook een controle op residuen 
die tot de taken van de Keuringsdienst voor Waren behoort. In 1973 wer- 
den door deze Dienst 25.000 monsters genomen, waarvan de helft geen 
aantoonbare residuen bevatten, terwijl in 2 2 3% van de gevallen een 
(meestal geringe) overschrijding van de resudutolerantie werd vastge- 
steld 5). De effectiviteit van de controle wordt echter enigszins be- 
perkt door een aantal praktische factoren, die uiteenlopen van de gren- 
Zen aan de detectie van analysetechnieken tot een niet tijdig kunnen 
blokkeren van een partij met een overschrijding t.g.v. het tijdrovende 
karakter van sommige analysemethoden. 
Om residuen van lood en cadmium op gewassen te voorkomen stelf de ANOG 
organisatie als voorwaarde dat haar telers niet mogen telen binnen een 
straal van 500 m van drukke verkeerswegen. 
De nitraatgehalten van gangbaar geteelde bladgroenten zij significant 
hoger dan die van alternatief geteelde. 



Bijlage 2 

Verslag van bezoeken aan een boomkwekerij (sierteelt) te Steenwi jk en 
aan een groenteteeltbedrijf te Bergum op 6 april 1976 

Boomkwekerij 

P. Hanekamp te Steenwijk. 
Bedrijf van 15 ha op bezande veengrond. 
Biologisch- organische teeltwijze. 

Bemesting 

Alleen met organische mest zoals oude stalmest en gecomposteerde sloot- 
ruigte. Deze produkten komen van niet-biologische bedrijven. Dat is we1 
een bezwaar, maar op dit moment is daar niet anders in te voorzien. 

Insecten- en ziektenbestrijding 

Er wordt helemaal niet gespoten. Ook niet met organische middelen. Over 
het gehele bedrijf zijn een groot aantal nestkastjes geplaatst voor het 
z.g. vliegenvangertje. De kastjes zijn voor 2 80% bezet. Deze vogeltjes 
zorgen grotendeels voor de insectenbestrijding. Langs het langgerekte 
bedrijf staat een houtwal die zeer belangrijk is voor deze vogels, die 
van nature schuw zijn. 
Ziekten en aantastingen kwamen niet voor in een mate dat schade veroor- 
zaakt werd. De planten zijn sterk, doordat ze een goede beworteling heb- 
ben in de humusrijke grond. 
Het sortiment hoefde slechts in zeer beperkte mate aangepast te worden 
aan de biologische teelt. 

onkruidbestrijding 

Deze wordt mechanisch uitgevoerd. Voor de onkruidbestrijding (vooral 
muur) is zelf een machine ontwikkeld en geconstrueerd. De mechanisatie 
is uitgekiend en daarop is het plantverband gebaseerd. 
Overigens wordt het v66rkomen van muur vaak als gunstig beschouwd omdat 
deze bodembedekking structuurbehoudend is en uitdroging tegengaat. 
Stekken worden vaak gepoot in plasticfolie (zoals in aardbeiteelt) om 
onkruidGoei en uitdrogen tegen te gaan. Folie kan gemakkelijk weer 
worden :Verwijderd. 

Af zet - 
Deze is als op andere bedrijven en gaat voor een groot deel bij inschrij- 
ving (plantsoenen e.d.). Een hogere prijs wordt dus niet verkregen. Het 
bedrijf is commercieel gericht en draait goed. 

~rbeidsbezetting 

Deze ligt niet boven een bedrijf waar de onkruidbestrijding chemisch 
worden uitgevoerd. 
De bezetting is ongeveer I man per 2 ha. We1 is de mechanisatie hoger 
dan op nndere bedrijven. 
De kosten worden gedrukt doordat de aanslag van het plantgoed beter en 
de uitval minder is en doordat t.g.v. een eigen kweeksysteem het plant- 
goed eerder leverbaar is. 
Naar voren kwam het grote belang van houtwallen langs het bedrijf t.b.v. 
de vogels. Voor biologische teelt is de plaats en de situatie dus we1 
van belang. Het vliegenvangertje is een schuw vogeltje dat in een stads- 



gebied minder goed thuis is. 
Groengordels zijn eveneens van belang om de bedrijven vrij van elkaar 
te houden. 
Er moet een biologisch evenwicht worden opgebouwd en dat vraagt aandacht. 
Een comerci~le teelt is dan we1 mogelijk zoals uit dit bedrijf blijkt. 

Groenteteeltbedrijf 

ir. Haisma, Bergum. 
Vollegronds groentebedrijf van 6 ha op humeuze zandgrond. 

Biologisch-organische teeltwijze 

Het bedrijf is gecombineerd met 3 andere groenteteeltbedrijven, eveneens 
biologisch-organisch, waarvan 1 bedrijf op kleigrond ligt. De teelt op 
de 3 bedrijven is deels vollegronds, deels platglas en deels kasteelt. 
Deze combinatie van bedrijven op twee grondsoorten en met 3 teeltwijzen 
geeft de mogelijkheid om vrijwel het hele jaar door verschillende groen- 
ten te kunnen leveren aan een winkel in de stad Groningen. Daar gaat 
vrijwel de gehele produktie heen. Verkoop aan huis is er maar in geringe 
mate, maar daar legt men zich ook niet op toe. Zou men dat we1 doen en 
zou er reclame gemaakt worden dan zou de afzet veel groter kunnen zijn. 
Er is nu echter een evenwicht tussen produktie en afzet. De keuze van 
de groentesoorten en de oppervlakten worden voor een groot deel bepaald 
naar de afzet via de winkel. 

Bemesting 

Alleen organische mest, oude stalmest. 

Ziekten- en insectenbestrijding 

De laatste jaren wordt niet meer gespoten omdat het niet nodig is. Daar- 
v66r werd nog we1 eens enkele keer gespoten met een organisch middel. 
De gewassen in de kas stonden er op dat moment ook gezond bij (sla, 
radijs, bloemkool, spinazie) . 
Onkruidbestrijding 

Wordt hoofdzakelijk in handwerk uitgevoerd, vaak door schooljeugd 

De 3 bedrijven naast dat van ir. Haisma worden beheerd door 3 broers 
die voor ze overgingen op biologsche teelt veel gebruik maakten van 
chemische hulpmiddelen in bemesting en bestrijding van ziekten en in- 
secten. Mee door eigen ervaring zijn ze op de biologische teeltwijze 
terechtgekomen. Ze zijn zeer commercieel ingesteld. 
De ervaring is dat de resultaten in opbrengst en kwaliteit nu veel be- 
ter zijn dan vroeger. 
Ook a1 zouden ze weer overstappen op afzet via de veiling, ze zouden 
biologisch blijven telen. 

Bezoek is gebracht door: H. de Man 
J. Visser 
H. Slager 

7-4-1976 
H. Slager 



ment - 
Enkele punten over afzetproblematiek en mi l ieuvr iendel i jkheid  b i j  be- 
d r i jven  voor lokale  voorziening ( f r u i t ,  groente,  s i e r t e e l t )  u i t  gesprek- 
ken met de tuinbouwconsulent en enkele f r u i t t e l e r s .  , 

U i t  he t  gesprek met de tuinbouwconsulent, ir.  Braams 

- Bedr i j f j e s  voor d i r e c t e  voorziening horen b i j  een s tadsbeeld en d ie-  
nen daarom in de plannen t e  worden opgenomen. Bi j  iedere  s tad  hand- 
haven zich vr i jwel  a l t i j d  enkele bedri jven voor loca le  voorzieningen. 

- Bloemen en planten nemen daa rb i j  de be langr i jk s t e  p l a a t s  in .  
Voor een z.g. tuincentrurn i s  minder oppervlakte nodig dan voor een 
groente- of f r u i t b e d r i j f .  Een tuincentrum i s  vee la l  hoofdzakelijk voor 
opslag en verkoop. De werkel i jke t e e l t  of opkweek v indt  vaak e lde r s  
p l aa t s .  

- Op groentebedrijven i s  de verkoop aan huis  n i e t  zo groot .  
Met bewaargroenten i s  h e t  we1 mogelijk.  Voor de dagprodukten (b.v. 
s l a ,  spinazie) moet e r  b e s l i s t  bewaarmogelijkheid z i j n .  Voor een vol- 
led ige  a fze t  v i a  huisverkoop zou een groentebedri j f  zeer  k le inschal ig  
moeten z i jn .  Hoe z i j n  de ervaringen van de B.D.-groep met de a fze t  
van de dagprodukten. 

- Voor f r u i t  i s  huisverkoop zeer goed mogelijk. Bewaring op he t  b e d r i j f  
l i j k t  noodzakelijk. Voor hard f r u i t  z i j n  v r i j  g ro te  ce l l en  nodig. Voor 
zacht f r u i t  (aardbeien, kersen, bessen) k l e ine  koelcel len.  
Voor de a f z e t  van zacht f r u i t  z i j n  passanten van belang. Die kopen 
vaak voor de d i r e c t e  consumptie. 

- De meerkosten door: - mil ieu-vr iendel i jke  t e e l t  
- kle inschal igheid  i n  t e e l t  en a fze t  

moeten opgevangen worden door een hogere p r i j s .  Dat is mogelijk omdat 
de t e l e r  een s tuk  van de handelsmarge kan meenemen. 

- I n  hoeverre zou c e n t r a l i s a t i e  van de huisverkoop i n  een soor t  ha1 van 
belang z i jn .  De verkoop van f r u i t ,  groenten en s ie r tee l tprodukten  zou 
dan op BGn punt kunnen gebeuren door de t e l e r s  gezamenlijk. De contact-  
mogelijkheden l i j k e n  dan echter  wat minder goed t e  z i j n .  

- Voor h e t  s t i c h t e n  van een consumptieveiling (zoa ls  Zwolle vroeger voor- 
a1 was), ger ich t  op de vol led ige  bevoorrading van kleinhandel en markt, 
i s  volgens i r .  Braams een zeer  g r o t e  reg io  nodig van I 2 2 miljoen in- 
woners. De omzet van de ve i l ing  moet 50 2 60 miljoen gulden kunnen be- 
dragen. 

- Huisverkoop, marktverkoop en venten hebben mee t o t  gevolg da t  h e t  be- 
d r i j f  van de groenteboer wordt ui tgehold.  
De groenteboer b l i j f t  e r  dan a l l e e n  voor de specialit&-. 
Groentespeciaalzaken spelen a l l e e n  i n  onze g roo t s t e  s teden nog een r o l  
van betekenis ,  

- Plukken of oogsten van f r u i t  en groenten door de consument is volgens 
i r .  Braams hoofdzakel i jk  een modeverschijnsel. Daar kan de i n r i c h t i n g  
van een bedr i j f  moei l i jk  aan worden aangepast. Het geef t  gro te  proble- 
men met organisa t ie  en controle .  



Milieu-vriendelijk 

- Bij de sier'teelt wordt in het algemeen wat minder op de milieu-vriende- 
lijkheid gelet omdat de produkten niet worden gegeten. 
Milieu-vriendelijke teelt van sierteeltprodukten lijkt echter we1 mo- 
gelijk te zijn. Er is een boomkwekerij die waarschijnlijk zonder kunst- 
mest en chemische bestrijdingsmiddelen werkt. 

- In het fruit zijn oude rassen, die nu niet meer gebruikt worden, soms 
minder gevoelig voor ziekten. Deze oude rassen zijn echter meestal in 
sterke mate beurtjaargevoelig. 

- Voor milieu-vriendelijke groenteteelt zouden de ervaringen van vroeger 
moeten worden nagegaan op het gebied van mengteelten, rijenteelt van 
verschillende gewassen naast elkaar, vruchtopvolging. Daarin speelde 
het voorkomen van ziekten en plagen vaak een grote rol. 
Uitrekken van de teeltperiode, die mogelijk was geworden door ziekte- 
bestrijding, is bij milieu-vriendelijke teelt veel minder mogelijk. 
We moeten dan meer binnen de natuurlijke groeiperiode blijven. 

Ir. Braams zou cinder milieu-vriendelijk willen verstaan: Het voork6men 
van aantoonbare gevaren. Belasting van het milieu hoeft niet altijd 
schadelijk te zijn. Er is ook een zelfreinigend vermogen. 

0p:een viertal fruitteeltbedrijven is een gesprek gevoerd met de teler. 

Bedrijf 1 .  Aan de Frieseweg (vrij drukke verkeersweg, 's zomers veel 
toeristen) + 1 km van Kampen/IJsselmuiden, + 9 ha groot. 
Vrij veel zomerrassen, daarnaast Golden, COG en Goudrenet. 
Afzet geheel via huisverkoop 5 300 ton hardfruit, koopt nog 
we1 bij. Daarnaast verkoop van,aardappelen, groenten, plan- 
ten, bloemen, noten, bananen, sinaasappelen. 
Handel neemt grote plaats in.opbedrijf. Geen eigen bewaar- 
ruimte. 

Bedrijf 2. Aan de Zwartendijk 2 4  km ten westen van Kampen. 
+ 1 1  ha, waarvan 3 ha pas ingeplant met vnl. nieuwe rassen, - 
ter verbreding van het sortiment. 
Afzet: 3 / 4  deel (+  200 ton) via huisverkoop enmarktstand en 
1 / 4  deel via de veiling. 
De teelt staat op de eerste plaats. 
Geen eigen bewaarruimte. 

Bedrijf 3 .  Aan de Colijnweg + 2 km ten noorden van Dronten. 
+ 10 .ha, met normaal sortiment, dus een groot deel Golden. - 
Eigen bewaarruimten met scrubcellen voor lange bewaring. 
Afzet: Gedeeltelijk via huisverkoop (minder dan de helft) 
overige deel via de veiling. 
Teelt staat op de eerste plaats; 
Naast fruit ook verkoop van kaas, eieren, sinaasappelen. 

Bedrijf 4. Aan de Van den Hamlaan, + 2 km ten zuiden van Dronten. 
+ ' I 7  ha, normaal sortiment voor de polder, 60 2 65% Golden. - 
Eigen bewaarruimte.voor gehele produktie, ook voor,lange be- 
waring . 
Afzet: Bijna geheel via veiling. Klein deel via de huisver- 
koop. Huisverkoop is afgeremd wegens ziekte in gezin. Teelt 
staat op de eerste plaats. 

Uit de gesprekken met de telers 

- Op geen van de vier bedrijven was de bedrijfsindeling en het rassen- 
sortiment gericht op een locale voorziening via huisverkoop of iets 



derge l i jk s .  
Door a l l e  v i e r  werd s t e r k  onderstreept  h e t  g ro te  belang van: 
- een breed rassensort iment .  Veel rassen van zomerappel t o t  bewaarap- 

pe l ,  z.m. zoete appelen, handperen en s toofperen,  zodat e r  voor de 
k lant  a l t i j d  keus is .  

- een aangepaste indel ing  van de bedr i j f s ru imte  met: 
- eigen bewaarruimte 
- ruimte voor so r t e ren  en verpakken (mogelijk machinaal voor k l e in  

verpakking) 
- voldoende e r f ru imte  voor parkeren e.d. 

- Zeer s t e r k  kwam s t e e d s  naar voren de noodzaak van een vol led ige  inze t  
van man en vrouw. I n  a l l e  geval len waren h e t  jonge gezinnen. Met moet 
t en  a l l e  t i j d e  k l a a r  s taan voor de kopers. We1 z i j n  b i j  een spec iaa l  

' 

inger ich t  bed r i j f  voor deze afzetvorm e r  we l l i ch t  een a a n t a l  regel ing-  
en t e  t r e f f e n  (b.v.  i n  de verkoopti jden) .  De ondernemer h e e f t  i n  f e i t e  
de dubbelfunctie van t e l e r  en handelaar. 

- Het contact  met de mensen en he t  kunnen omgaan met mensen i s  van groot 
belang. Er moet t i j d  z i j n  voor de kopers. E r  wordt nogal eens belang- 
s t e l l end  geinformeerd naar t e e l t  e.d. Die voor l ich t ing  moet worden ge- 
geven. Mogelijkheid t o t  bezicht ing van h e t  bed r i j f  ( b l o e i ,  vruchtdracht ,  
g roe i ,  verzorging) wordt a l s  be langr i jk  aangegeven. Geen van de bedr i j -  
ven hee f t  zo'n voorlichtingsvorm georganiseerd. Op de bedr i jven  1 en 2 
wordt regelmatig geadverteerd. Dat wordt a l s  noodzaak gezien. Bedri j f  
3 heef t  een v a s t e  klantenkring en maakt geen reclame. Alleen een bord 
aan de weg. 

- De verkoopprijzen worden a l s  r ege l  vas tges te ld  aan de hand van v e i l i n g  
en winkelprijzen. De p r i j zen  moeten n i e t  t e  vaak worden veranderd. 

- De klantenkring van de v i e r  bedri jven i s  nogal verschi l lend .  
Bedrijf  I . :  veel  passanten en t o e r i s t e n ,  vooral i n  de zomer, daarvoor 

z i j n  a t t r a c t i e s  be l angr i jk ,  evenals bloemen e.d.  
E r  i s  n i e t  zo zeer  een vas te  klantenkring. De p r i j s  van 
de produkten i s  vaak n i e t  be langr i jk  en ook op de kwali- 
t e i t  wordt minder g e l e t .  

Bedrijf  2 . :  hee f t  voornamelijk v a s t e  klanten zowel b i j  hu is  a l s  op de 
markt. Verpakking 3-5 kg. P r i j s  i s  h i e r  h e t  meest van be- 
lang. Vooral stadsbevolking a l s  k l a n t .  De stadsbevolking 
van Kampen i s  echter  anders,  dan de stadsbevolking u i t  de 
randstad. 

Bedrijf  3 . :  en 4 :  Voornamelijk v a s t e  klanten. Verpakking v r i jwe l  a l -  
t i j d  10 kg. De klanten vragen a l t i j d  een goede k w a l i t e i t  
De p r i j s  i s  dan minder belangri jk.  Hoofzakelijk p l a t t e -  
landsbevolking a l s  k l a n t .  ., 

- Voor zacht f r u i t  a l s  aardbeien, bessen, kersen,  pruimen i s  e r  we1 een 
markt voor huisverkoop. 
De problemen l iggen echter  b i j  de inpassing van de t e e l t  i n  de b e d r i j f s -  
voering, daar h e t  b e d r i j f  a1 een breed sortiment aan appel- en pereras- 
sen moet hebben. Tevens i s  bewaarmogelijkheid een v e r e i s t e .  Nodig z i j n  
daarvoor k le ine  c e l l e n .  
Bedrijf  I verkocht deze produkten wel, maar betrok ze van e l d e r s .  
Kersen en pruimen vooral  a l s  a t t r a c t i e  voor t o e r i s t e n  e.d. 
Daarvoor i s  ruimte nodig, parkeren en z i tp l aa t sen  (op een l ande l i jke  
w i  j  ze) . 
Bedrijf  2 hee f t  ze l f  pruimen. I en 2 teelden vroeger ze l f  aardbeien 
maar waren daar mee ges topt  vanwege een t e  veel  aan werk. 

- Op bedr i j f  1 we'rd ook groente verkocht,  betrokken van e l d e r s .  
Allen zagen we1 goede mogelijkheden voor verkoop van groenten aan hu i s .  



Ook daarbij is bewaarmogelijkheid voor dagprodukten vereist. 
- De bemesting is op bedrijf 1 en 2 matig (bedrijf 2 + 50 kg Nlha). 

Op de bedrijven 3 en 4 is de bemesting vrijwel nihii met een zeer goe- 
de kwaliteit. Ook bedrijf 2 had een goede kwaliteit. Op bedrijf 1 wa- 
ren de Golden erg ruw en de Cox stipgevoelig. 
De gewasbescherming is vrij normaal. In zekere mate geleide bestrij- 
ding omdat alleen gespoten wordt als het nodig is. 
Daarbij speelt het kostenaspect sterker dan het milieu. Men stond ech- 
ter zeker niet pertinent afwijzend tegenover milieu-vriendelijke teelt. 
Bedrijf 2 ligt geisoleerd en heeft daardoor minder besmettingsgevaar. 
Er kwamen echter we1 veel schade voor van muizen, afkomstig uit de wei- 
landen rondom. 

- Voor zelf p1,ukken door de consument ziet men we1 belangstelling. Daar- 
tegenover zien alle telers vrij grote problemen in organisatie en con- 
trole en gevaar voor beschadiging van de bomen. Men ziet het deels als 
een modeverschijnsel en ook als een mooi weer verschijnsel. 
Daarop kan de teler moeilijk een bedrijfsvoering plannen. 

- De vorm van huisverkoop is in feite uit de nood geboren, n1:uit de 
slechte economische toestand van de fruitteelt. 
Toch ervaart men deze verkoopvom we1 als een prettige vorm met veel 
mogelijkheden voor contact maar waarvoor ook zeer veel energie moet 
worden opgebracht. 
Aan de opbouw van de verkoopwijze en van de klantenkring moet veel 
aandacht worden besteed. 

Conclusies 

I .  Er is een duidelijke plaats voor afzet via huisverkoop of een over- 
eenkomstige vorm waarbij het contact tussen stad en platteland een 
belangrijke plaats inneemt en waarbij dat contact zeker gestimuleerd 
kan worden. 

2. Het is van groot belang dat de opzet van het bedrijf aangepast is 
aan de afzetvorm. Grote aandacht moet daarbij worden besteed aan de 
keuze van soorten en rassen en aan de indeling van de bedrijfsruimten. 
Een dergelijk bedrijf is kleinschalig van opzet. Dit geldt in sterke 
mate voor het groentebedrijf met zijn dagprodukten. 
Milieu-vriendelijke teelt maakt de noodzaak van kleinschaligheid nog 
groter. 

3. Voor het,opbouw en het voeren van een dergelijk bedrijf worden hoge 
eisen aan de ondernemer gesteld; 
- Hij moet een goede teler zijn. Hij krijgt te maken met een breed 

sortiment aan rassen, en wellicht i.v.m. de milieu-vriendelijke 
teelt ook met oude of minder bekende rassen. Tevens krijgt hij te 
maken met bewaarproblemen. 

- Hij moet handelaar zijn voor de afzet van zijn prddukt. 
- Hij moet contactpersoon zijn tussen stad en platteland. Hij moet 
dus met mensen kunnen omgaan en informatie kunnen geven. 

4. Een kleinschalig bedrijf met een locale afzet via huisverkoop of i.d. 
vraagt de volledige inzet van de ondernemer en zijn gezin. Men moet 
bereid zijn om vrijwel ten allen tijde klaar te staan. 

5. Uit de reacties van de telers waarmee gesproken is kan worden opge- 
maakt dat voor een dergelijke bedrijfstype we1 belangstelling bestaat. 



Bijlage 4 

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR HET BXOLOGISCH-DYNAMISCH LANDBOUWBEDRIJF 
LOVERENDALE IN SEROOSKERKE OP 1 JUNI 1976 

De deelnemers waren de leden van de begeleidingscomrnissie NZ 27 en en- 
kele leden van de A.L.A.-groep, in totaal 16 personen. 

Beschrijving bedrijf 

Het bedrijf is gestart in 1928, of daaromtrent. De toenmalige eigenares- 
se, mej. Tak Van Poortvliet, die met de B.D. landbouw in aanrakking 
kwam en veel interesse toonde, heeft haar bedrijf, dat toen + 20 ha 
groot was, aan B.D. sympathisanten overgedragen in de vorm van een N.V. 
Later werd er steeds meer land bijgekocht, 0.a. in 1973 nog weer 40 ha 
tot een totaal van 95 ha in 1976. Het geheel staat nu onder leiding van 
de heer J.M. GuEpin, directeur van de Cultuurmaatschappij Loverendale. 

Bouwplan akkerbouwgedeelte 

aardappelen - zomergraan-vlas- erwten Luzerne-luzerne-wintertarwe- suikerbieten bruine bonen- 
wintertarwe 

Gewassen 1976 

De gewassen bestonden uit wintertarwe-zomertarwe-suikerhieten-aardap- 
pelen-rode bieten-vlas en conservenerwten (capucijners). Op het grove 
tuinbouwgedeelte (+ 14 ha) bruine bonen en blauwmaanzaad. 

~raslandgebruik 

Er zijn - + 35 melkkoeien en - + 80 stuks jongvee. 

Zaaitijd .?  

Er wordt zoveel mogelijk gezaaid volgens de zaaikalender van M. Thun, 
maar onder moeilijke omstandigheden wordt hiervan afgeweken. 
A1 het aangekochte zaaizaad wordt normaal ontsmet. 

Stand van de gewassen 

Gemiddeld genomen stonden de gewassen er goed voor, a1 kon men het ver- 
schil met de gewassen van de buurpercelen (bemest met kunstmest) we1 
onderscheiden in die zin, dat de gewassen op deze percelen iets voor- 
lijker waren en een iets betere (donkerder) kleur hadden. 
Dat voorlijker zijn van de gewassen op de buurpercelen vond zijn oor- 
zaak in het feit dat hier doorgaans vroeger was gezaaid. Op het bedrijf 
als Loverendale zaait men iets later, door van te voren nog een grond- 
bewerking toe te passen, om hierdoor de kiemende onkruiden nog te kun- 
nen bestrijden. 

Bemesting 

Per 3 jaar wordt ieder perceel met 25 5 30 ton stalmest bemest van eigen 
vee, dat de gehele winter in potstalvorm wordt verkregen. A£ en toe 
wordt er in de potstal met B.D. preparaten gesproeid. De eigen veesta- 
pel produceert te weinig mest henodigd voor het bedrijf en uit de buurt 
worde kippernest aangekocht. Dit is allerminst volgens het B.D. principe. 
Dit nerd ook we1 toegegeven, maar er was nu eenmaal niets aan te doen. 



E r  werd nog we1 gezegd d a t . e r  we1 eens cont ro le  plaatsvond door de Plan- 
tenteel tkundige Dienst en soms door de ~ e u r i n g s d i e k i t  van Waren, op spo- 
ren,  van bepaalde hormoonstof f en ,  maar met e lkaar  was  h e t  t e  weinig. Des- 
ondanks werd de mest toch we1 aangewend, nadat ze gedurende een ha l f  
j aa r  was bewaard en met preparaten was gemengd. Direc te  aanwending zou 
verbranden van de gewassen t o t  gevolg hebben. In  bepaalde geval len werd 
de N-voorziening zo goed a l s  v e i l i g  ges te ld  door een aanvullende bemes- 
t i n g  met c h i l i s a l p e t e r  t o t  20 2 30 kg N/ha; d i t  g o l d v o o r a l  voor su iker -  
b ie ten .  E r  werd echter  we1 ge twi j fe ld  of c h i l i s a l p e t e r  nog we1 a l s  na- 
t u u r l i j k  produkt i s  t e  beschouwen. 
E r  word tve rde r  gewerkt met luzerne i n  h e t  bouwplan zoals  a1  i s  aange- 
geven. 

. . ,  
De veronkruiding en b e s t r i j d i n g  ervan 

~ l l e r e e r d t  moet worden gezegd da t  naar  s cha t t ing  van + 80% van de akker- 
bouwpercelen de onkruidbezetting n i e t  verontrustend was, waa r sch i jn l i j k  
mede door de hulp van h e t  droge voor jaar ,  waardoor de onkruidontwikke- 
l i n g  we1 i s  vertraagd.  De onkruiden d i e  we zagen waren heermoes, ere- 
p r i j s ,  kamil le ,  zwaluwtong en akke rd i s t e l ,  t e r w i j l  muur weinig voorkwam. 
Op de vraag, komen h i e r  meer soorten of s p e c i f i e k e s o o r t e n  voor i n  ver- 
g e l i j k  met d i e  op gangbare bedr i jven ,  was h e t  antwoord da t  h e t  n i e t  of 
nauwelijks het  geval was en e r  verder e i g e n l i j k  t e  weinig aandacht aan 
was be'steed om e r  i e t s  d e f i n i t i e f s  van t e  zeggen. 
Een haverperceel na luzerne,  met overigens een goede stand en k l eu r  was 
p l a a t s e l i j k  qeer s t e r k  bezet  met d u i s t ,  ook i n  de s lootkanalen stond 
d i t  &as. Op s t e r k  veronkruide percelen t e e l t  men Gel enkele ja ren  
~ t a l i a a n s "  r aa ig ras  + klaver  . Zo'n percee l ,  d i t  .voorjaar ingezaaid, l eek  
een vol led ige  mislukking. Vrijwel u i t s l u i t e n d  onkruid en geen gras .  Een 
k l e i n  gedeel te  werd verder nog gebraakt.  Hier waren tevee l  hoefbladplek- 
ken om e r  v i a  graslandaanleg nog vanaf t e  komen. I n  augustus wordt h e t  
dan ingezaaid met een gras/klavermengsel. ~ e t  land was per fec t  onbe- 
g roe id ,maar  door de droogte kiemde e r  ook g e c o n k r u i d .  
De ~ n k r u i d b e i t r i j d i n ~  v indt  zoveel mogelijk mechanisch p l a a t s  en a l s  
d i t  i n  een l a t e r  stadium n i e t  meer mogelijk is, '  wdrdt he.t i n  handwerk 
uitgevoerd door,  scholieren.  Het wieden moet zich noodgedwongen vaak be- 
'perken t o t  h i e r  en .daar  de g roo t s t e  onkruiden t e  vewi jde ren .  

. . 

~ n k e l e  opbrengstgegevens . . 

Van de r o d e  b i i t e n  voor sapbereiding ( ~ u i t s l a n d )  wordt een opbrengst 
aangenomen van + 50.000 kg/ha 2 f 0,20 per kg .  De s u i k e r b i e t e n ~ ~ b r e n ~ s t  
l i g t  tuSsen de T5 2 50 tonfha,  deze gaan gew6on naar  de su ike r fab r i ek .  
Het v l a s  wordt i n  Belgis  gerepeld. Het zaad komt naar  he t  bed r i j f  te rug  
en wordt 'gebiu ik t  voor bere id ing  van laxeermiddelen; de p r i j s  i s  f 3,50 
per kg ofwel ongeveer 5x de normale p r i j s .  
Het blauwmaanzaad is c o n t r a c t t e e l t .  De p r i j s  i s  + f 6,-- per kg. Het 
graan wordt verkocht aan de eigen maalderi j  (waar nog wordt gemalen met 
ouderwetse stenen) en bakker i j .  De broodbakkerij gaat zeer  goed, de 
vraag naar  Loverendale-brood, d a t  n i e t  h e t  B .D .  handelsmerk d raag t ,  i s  
zo g r o o t  d a t  het  bed r i j f  de v e r e i s t e  hoeveelheid graan ze l f  n i e t  kan 

. leveren. Daarom wordt i n  Frankr i jk  Lemaire-Bouchergraan bi jgekocht .  De 
voorkeur zou ui tgaan naar inlands graan, a l s d a t  t e  k r i jgen  was. De 
soor t enbrood ,  d i e  worden gebakken, z i j n  volkoren brood, vierkorenbrood, 
rozijnenbrood en witbrood. D i t  l a a t s t e  voor zieken. E r  wordt g i s t  ge- 
b ru ik t ,  maar ook i n  p l a a t s  van g i s t  honing, b i j  sonunige soorten.  Twee- 
maal i n  de week wordt a l l e e n  koekjes en spec ia l e  soorten brood gebakken. 



De melkproduktie bedraagt + 4800 kg met 3,7% vet (periode '72-'73). De 
melk wordt in eigen bedriji verkaasd en verkwarkt. Ook hier treedt de 
kaasmakerij zelfstandig op, d.w.z. zij koopt de melk van het bedrijf. 
Dit zelfstandig optreden binnen het bedrijf is boekhoudtechnisch eenvou- 
diger. 
Er is gemiddeld een overschot van + f 20.000.-- per jaar, behalve vorig 
jaar. Toen werd er een verlies gelFden van - + f 15.000,--. Deze cijfers 
hebben betrekking op het landbouwbedrijf. 

Arbeidsbezetting 

Er is een permanente bezetting van 41 man op C.A.0.-basis, met daarnaast 
nog drie volontairs en de bedrijfsleider. 
Op het tuinbouwgedeelte van 14 ha is de bezetting twee man + een jongen. 
Bovendien worden grote hoeveelheden onbetaalde arbeid gebruikt (scholie- 
ren, vrijwilligers) . 



Bijlage 5 

VERSLAG BEZOEK BEDRIJF M.T. CUPERUS EN T. CUPERUS 
TE BOXUM OP 14 ME1 1975 

Grond en gebouwen 

Op~ervlakte bedrijf: kadastraal 50 ha, beteelbaar 47 ha; grond en ge- 
bouwen zijn eigendom. 
Grondsoort: oude klei en middelzeeklei 
Verkaveling: de percelen zijn, grotendeels aaneengesloten, bij de be- 
drijfsgebouwen gelegen, goede ontsluiting, geen kavelpaden. 
Grondgebruik:. alle grond is in gebruik voor permanent grasland (tonron- 
de akkers). 

2. Veebezetting 

Melkkoeien: 's zomers 58, 's winters 61 
Hokkelingen: 14 
Kalveren: 16 
Stieren: 2 (geen eigen fok) 
Schapen: 57 
Lammeren: 90 
Paarden: 3 ( 2  werkpaarden en 1 rijpaard) 
G.V.E.: 1.75/ha beteelbaar. 

Alle rundvee is stamboekvee, Cuperus is geen lid van de K.I., drachtig- 
heidspercentage na le dekking is 90. 

3. Graslandgebruik 

Alles permanent grasland. 
Maaipercentage: 103. 
Volgens een strikt rotatiesysteem worden de percelen beweid en gemaaid. 

4. Bedrijfsgebouw 

Goed onderhouden schuur met deel, hooitas, paardestal, en Friese vee- 
stal; melkleiding, strostrooisel, met de kruiwagen uitmesten. Stroge- 
bruik + 13 tonljaar (aangekocht). Gieropslag: voldoende tot maart. 
~talmest: op de bult, geen toevoegingen. 

5. Ruwvoederwinning 

Er wordt allfen ventilatiehooi gewonnen, heteluchtventilatie is moge- 
lijk. Uit arbeidstechnische overwegingen wordt geen kuilvoer gewonnen. 
Er wordt zetmeelwaardeproduktie is tijdens het bezoek geschat op 3.500 
h 4.000 kg Z.W./ha. 
Analyse hoor 72/73: 86,7 d.s., 540 gr. Z.W., 66 V.R.E. 

6. Bemesting 

Gier op maaigrasland, stalmest eind juli begin augustus uitrijden op 
beweid hooiland. 
De grond wordt via rouleringssysteem eens per 5 jaar bemest met Thomas- 
slakkenmeel naar 300 - 350 kg/ha. Jaarlijkse aankoop Thomasmeel dus 
3 2 3,5 ton. Er wordt geen stalmest, gier of kunstmest (anders dan Tho- 
masmeel) aangekocht. Thomasmeel en stalmest worden niet op hetzelfde 
perceel in hetzelfde jaar tegelijk gebruikt. De stalmest blijft niet 



een jaar  overliggen. 

7 .  Veevoeding 

Jongvee en n i e u m e l k t e  koeien k r i jgen  geen krachtvoer ,  ook n i e t  a l s  lok- 
middel b i j  de n i e u m e l k t e  koeien. 
Krachtvoeraankoop i n  7 2 / 7 3  19.300 kg A koek, dus ongeveer 320 kglmelk- 
koe. De kalveren k r i jgen  kunstmelk na 5 dagen b i e s t  en moedermelk. 
' s  Winters op s t a l  k r i jgen  de koeien hooi ad l ib i tum.  

a. Melkproduktie 

7 2 / 7 3  4 . 0 6  j aa r ,  306 dagen, 4.659 kg. 4 , 2 9  v e t ,  3 , 4 4  e iwi t .  F r i e s  ge- 
middelde 7 2 / 7 3  4.797 kg, 4 , 1 8  v e t  3 , 4 3  e iwi t .  I n  7 3 / 7 4  l i g t  de melk- 
produktie  b i j  Cuperus i e t s  onder 7 2 / 7 3 ,  a l s  gevolg van de ingebruikne- 
ming van de melkleiding. I n  ' 7 4 1 ' 7 5  verwacht men weer op h e t  niveau van 
7 2 / 7 3  t e  z i t t e n .  De melk gaat  normaal 2 x  daags naar "De Takomst" i n  bus- 
sen. Zomermelk: 61%.  Standaardkoe begin mei 1975 i s  3 2 .  

9 .  Gezondheid vee 

Volgens mededeling goed (geen l a s t  van c o l i ,  longwormen en kopziekte) .  

1 0 .  Inventar i s  

De inven ta r i s  i s  zeer eenvoudig (0.m. 2 werkpaarden, maaibak, schudder, 
melkleiding, hooiblazer ,  p l a t t e  wagens). 

11.  Loonwerk 

Mest u i t r i j d e n ,  g ieren ,  hooi inschuren. Totaal  loonwerk i n  1974 f 8.800,= 

1 2 .  Arbeidsbezetting 

Vader p lus  zoon. De echtgenotes helpen een enkele keer  mee, geen vreemd 
v a s t  of 10s personeel. Maaien en schudden i s  eigen werk. 

13.  Diversen 

De l ameren  worden begin j u l i  verkocht.  ~ e ;  j a a r  worden ca. 15 melkkoei- 
en verkocht ( t e  oud, n i e t  dracht ig ,  lage produktie ,  enz.) .  In  verge l i j - .  
king met zwaar bemest grasland i s  b i j  Cuperus de soorten rijkdom groot 
en de r e l a t i e v e  f r equen t i e  der  soorten laag .  
Een aan ta l  jaren geleden i s  he t  bed r i j f  vergroot van 30 ha t o t  50  ha, 
met bemest grasland. De omschakelperiode van he t  aangekochte grasland 
duurde 5 Z 7 j aa r .  

Lelystad,  mei 1976 

i r .  J.J. Koert 



Bijlage 6 

Vruchtbomen die in parkbeplantingen kunnen worden opgenomen (advies 
van P. Gruys) 

Tamme kastanje 
Walnoot, div. rassen informatie bij 
Hazelnoot, div. rassen (tenminste 4, als Fa. van 's Westeinde 

er vruchten aan Westhopse zandweg 3 
moeten komen) 's Heer Arendskerke (Ze) 

Kers: Limburgse boskriek. Is een harde gezonde groeier, geeft mooie 
boom. Bij vele boomkwekers te krijgen: 't is nl. een van de on-, 
derstamen waarop de cultuurvariGteiten van de kers veredeld wor- 
den. Rijke bloei, kleine zwarte kersen. 

Appel: Bramley's Seedling 
Sterappel 
~o'ete bloeim6e 
Kesterens wijnzuur 
Deze vier rassen groeien - mits op zaailing-onderstam veredeld! 
- snel en geven een mooie boom die geen/weinig last heeft van 
schurft en meeldauw. 
Enthout van Bramley is bij sommige boomkwekers nog we1 te krijgen. 
Voor enthout van de andere rassen (en van ~ra'mle~) kunt U t. z.t. 
bij ons terecht. Als boomvorm zult U de hoogstam willen hebben. 
Deze komt in het gangbare sortiment nauwelijks meer voor. Daar- 
door lopen de prijzen die ervoor gevraagd worden zeer sterk uit- 
een. Ik hoorde laatst dat een grote gerenomeerde kweker ca. 
f 100.000 per boom vroeg voor op bestelling te leveren exempla- 
ren. In Opheusden daartentegen kun je voor ca. f 10.000 ook nog 
terecht. .. 
Dus: hoogstammen zelf opkweken of even goed informeren alvorens 
te bestellen!. 

Peer: Brederode 
IJsbout (zoete) stoofperen 
Ponspeer 
Sijsje handpeer 
Veredelen op zaailing. Enthout desgewenst via ons te verkrijgen. 
Ook dit zijn weiniglniet schurftgevoelige soorten. 

Pruim: Blijft altijd een kleine boom. Geschikt lijken: 
gele kroos (= een van de veel gebruikte onderstammen, dus vooral 
te krijgen). Bloeit vroegen bevriest meestal dus geeft zelden 
vruchten. 
Zwarten belzen: kleine blauwe pruimpjes, onderstam: 
Brompton of Myrobolan B. 
Zoete kwets: langwerpige blauwe pruimen, onderstam: 
Brompton of Myrobolan B. 
De genoemde onderstamen geven een sterke groei. Als de pruimen 
op grond met een hoge waterstand gepoot worden (50 cm) is varkens- 
pruim de beste onderstam. 
Pruimen hoogstens in de zomer snoeien, i.v.m. gevaar voor lood- 
glans. Ze krijgen vrijwel elk jaar veel luis, wat ze we1 verdra- 
gen, maar wat ze ongeschikt maakt op parkeerplaatsen, als er bank- 
jes onder staan, etc. 
Enthout bij ons verkrijgbaar. 



Andere: fruitbomen: 
Mispel 
 wee aardig aan de slootkant 
Moerbei 
Amandel er is een ras dat 't in ons'klimaat doet; we hopen het 
deze herfst te hebben. 
Alle fruitbomen moeten goed ruimte en zon hebben, dus niet in 
nauw bosverband opnemen: 


