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Factsheet uit de portfolio van de directie Industrie en Handel versie januari 2008

Nederland produceert veel op plantaardig gebied en fungeert voor enkele
producten als draaischijf voor de wereldmarkt. Twee derde van alle sierteeltproducten gaat via Nederland. Op veel fronten zijn we marktleider. Binnen de
keten stemmen bedrijven vraag en aanbod soepel op elkaar af. Samenwerking en
innovaties versterken de internationale concurrentiepositie. De directie Industrie
en Handel (I&H) kent de keten, signaleert en agendeert relevante ontwikkelingen
en onderhoudt een uitgebreid netwerk.

De keten in steekwoorden
•
•
•
•
•

draaischijf
marktleider
schaalvergroting
innovatief
mondiale afzet

Kerncijfers
De keten
De tuinbouwketen bestaat uit glastuinbouw, open teelten en toeleveranciers en
producenten van uitgangsmateriaal. Het is een omvangrijke keten die talloze
soorten groenten, fruit, sierteelt, bloembollen, bomen, champignons, kolen en
consumptieaardappelen produceert. Deze producten worden direct verhandeld of
verwerkt. Het verwerken bestaat uit het verpakken na de veiling of het produceren
van bijvoorbeeld fruitsappen. De tuinbouwhandel is vergaand geliberaliseerd en
er geldt weinig bescherming of EU-steun. De keten krijgt steeds meer erkenning
als een belangrijk en innovatief onderdeel van de economie. Schaalvergroting is
een actueel thema. Toeleveranciers in de kassenbouw hebben een bijzondere rol.
Zij reageren alert op problemen van tuinders en maken de oplossingen toepasbaar
in binnen- en buitenland. Innovatie ontstaat door direct contact: daarom is het
van belang de productie voor een aanzienlijk deel in Nederland te houden.
Specifieke rol I&H
I&H richt zich op het verbinden van schakels in de keten. De directie heeft overzicht en werkt als smeerolie wanneer processen stroef lopen. De directie is
aanspreekpunt voor alle partijen en verwijst waar nodig door. Het veelal MKBkarakter van de actoren vraagt vaak een specifieke benadering via belangenorganisaties. De implementatie van EU-verordeningen valt buiten de focus
van I&H.
Innovatiestimulering
De tuinbouw is zeer innovatief en die vernieuwing reguleert zich grotendeels
zelf binnen de keten. Waar I&H uitdagingen ziet worden brede initiatieven
ondersteund. In het rijksbrede Innovatieplatform is Flowers & Food aangewezen
als sleutelgebied. I&H faciliteert daarbij de ontwikkelingen en vormt een neutrale
gesprekspartner. De innovatieagenda die het bedrijfsleven heeft opgesteld vormt
de leidraad, want commitment is essentieel.
Begeleiding
Samenwerking in de keten helpt om voorop te blijven lopen in de ontwikkeling.
Een effectieve werkwijze is vraagsturing: de teler weet waarom de consument
iets koopt en stemt zijn product daarop af. I&H kijkt mee waar de kansen liggen.
Bemiddeling
Actuele kwesties, zoals ruimtegebrek of verbetering van de agrologistiek, worden
niet door één partij opgepakt. I&H houdt overzicht in de keten: het probleem
wordt helder geformuleerd en ondergebracht. Zo denkt I&H mee over de
EurepGAP-problematiek, de criteria waaraan tuinbouwproducten moeten voldoen
voor afzet in supermarkten. Een hulpmiddel is het Early Warning & Response
systeem (EWRS), een databank voor residunormen van gewasbeschermingsmiddelen, van het Productschap Tuinbouw.

• Het Nederlands aandeel in de wereldexport
tuinbouw is 15% (bloembollen 90% en
bloemen 60%).
• Bijna een kwart van de groente-export in
Europa is afkomstig uit Nederland.
• De productwaarde van tuinbouwproducten
is bijna 7 miljard euro en de exportwaarde
14 miljard euro.
• Tuinbouw heeft in de Nederlandse
agroproductie een aandeel van 40%, op
minder dan 4% van het landbouwareaal
in Nederland.
• De toelevering in investeringsgoederen
bedraagt jaarlijks circa 1 miljard euro.

Netwerk
I&H onderhoudt contacten met verschillende
directies, departementen, kennisinstellingen,
overkoepelende en brancheorganisaties.

Verwante factsheets portfolio I&H
-

Bilaterale Economische Samenwerking (BES)
CLIENT
Duurzaamheidskeurmerken en -indicatoren
Kennis en innovatie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Marktontwikkeling Biologische Landbouw
Markttoegang voor ontwikkelingslanden
Meerjarenafspraken Energie-efficiency
PEX
Platform Agrologistiek

Contact
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Industrie en Handel
- Jan Water
telefoon +31 (0)70 378 40 76
e-mail j.k.water@minlnv.nl
- Chantal Baas
telefoon +31 (0)70 378 57 67
e-mail c.n.baas@minlnv.nl
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