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Voorwoord
Terwijl LTO-Nederlandzich kort geleden waagde aaneen herstructureringsplan
voor de Nederlandse glastuinbouw (Nederland Tuinbouwland, 1995),
ontwikkelden deWestlandse gemeenten met het regionale bedrijfsleven
initiatieven voor een integraal ontwikkelingsplan voor het Westland
(Nieuwe kleuren in het Westland, 1997). Tegelijkertijd deed het LandbouwEconomisch Instituut (LEI-DLO) onderzoek naar een economische hoofdstructuur voor deglastuinbouw (Kansen voor kassen, 1997). LEI-DLO ontvingde
opdracht daartoe in het kader van deafstemming van de integrale
ontwikkelingsplannen van een aantal glastuinbouwgebieden. Het zal wellicht
verwondering wekken dat dit alles plaatsvond in een klimaat waarin het
'stilzwijgende contract tussen landbouw ensamenleving lijkt te zijnopgezegd'
(Kuypers in NRC/Handelsblad, 4 juli 1998).
Wieechter de moeite neemt desociaal-economische betekenis vande
glastuinbouw en het aanverwante bedrijfsleven opzich te laten inwerken,en
stilstaat bij haar aandeel in dewerkgelegenheid en haar bijdrage aande
betalingsbalans, kan niet omdeconclusie heen dat detoekomstige
ontwikkeling van de sector blijvend aandacht vereist. Omdie reden beslootde
stichting 'Naaldwijk 800 jaar in bloei', uitgedaagd door het gemeentebestuur,
detuinbouwproblematiek in dit jubileumjaar opnieuw onder deaandacht te
brengen. Daartoewerd een aantal deskundigen uitgenodigd omvanuit haarof
zijn vakdiscipline een beschouwingte wijden aan detoekomst vande
Nederlandse glastuinbouw. Hun bijdragen zijn in dit boekopgenomen.
Deopzet ende totstandkoming van dit boek vond plaats onder leidingvan
het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). Het Nationaal Tuinbouw
Symposium op 24 september 1998 te Naaldwijk, het hart van hetWestland,
isgekozen voor de presentatie ervan. Dit symposium isgeorganiseerd in het
kader van drie jubilea, te weten: Naaldwijk 800 jaar, Bloemenveiling Holland
75 jaar en Rabobank Nederland 100 jaar.
Ik ben ervan overtuigd dat de inhoud van deze bundel opstellen eenbelangrijke bijdrage levert aan de discussie over detoekomstige ontwikkelingen van
de Nederlandse glastuinbouw. Dat alles in het besef dat het Westland enzijn
inwoners gebaat is bij een heldere toekomstvisie. Tenslotte spreek ik dehoop
uit dat de in het boek beschreven 'wendingen' tot 'echte kansen' voor deglastuinbouw leiden.
Naaldwijk, september 1998
Mr.T.Elzenga
Burgemeester van Naaldwijk

Betekenis van de Nederlandse glastuinbouw

- Sociaal-economische betekenisvandeglastuinbouw
Drs.N.S.RdeGroot en Prof.dr.ir.L.C. Zachariasse
- Glastuinbouwin internationaalperspectief
J. vander Veen
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Sociaal-economische betekenis van de glastuinbouw
Drs. N.S.P. deGroot en Prof.dr.ir. L.C. Zachariasse
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)

Inleiding
Desociaal-economische betekenis van deglastuinbouw wordt meestal
aangegeven met kengetallen die direct betrekking hebben opde primaire
glastuinbouw, zoals het verdiende inkomen endewerkgelegenheid. Deze
kengetallen worden dan vergeleken met soortgelijke kengetallen voor detotale
economie. Echter voor de productie onder glaszijn allerlei toeleveringen van
andere sectoren,zoals kassenbouwers, verpakkingsindustrie, transport,
enzovoort, noodzakelijk. Deprimaire productie lokt dus activiteiten bij
toeleveranciers enafnemers uit. Vanwege dezesamenhangstrekt de
economische betekenis zich verder uit dan alleen de primaire sector.
In dit artikel wordt ingegaan op deeconomische betekenis vanhet
geheel van dezeactiviteiten: hetglastuinbouwcomplex.
Inkomen
In 1975 bedroeg het sectorinkomen (bruto toegevoegde waardetegen
marktprijzen) van hettotale tuinbouwcomplex - het geheel vanalle tuinbouwsectoren inclusief detoeleverende enverwerkende industrie - circa 3,3
miljard gulden, ofwel 2%van het nationale inkomen van Nederland.
Het aandeel van het totale Nederlandse agribusinesscomplex bedroegin
hetzelfde jaar ongeveer 9,1% van het nationale inkomen. Deglastuinbouw en
detuinbouw in deopen grond hadden beide in dat jaar ongeveer eensectorinkomen van 1,7 miljard gulden (Meyaard, 1981). Hieruit valt af te leiden dat
het aandeel van deglastuinbouw op basisvan bruto toegevoegdewaarde,
ongeveer 1% van het nationale inkomenbedroeg.
Deafgelopen 20 jaar is hierin relatief weinigverandering gekomen. Het totale
sectorinkomen van het geheletuinbouwcomplex isgestegen tot meer dan 14
miljard gulden (tabel 1). Omdat echter het nationale inkomen nagenoeg
eenzelfde groei doormaakte alsdie van detuinbouw bedroeg in 1996 het
aandeel vantuinbouwcomplex nogsteeds ruim 2%. Het feit dat het tuinbouwcomplex eenzelfde groei doormaakte als het nationale inkomen isopzicheen
opmerkelijke prestatie. Het aandeel van het sectorinkomen van het
Nederlandse agribusinesscomplex is in de periodevan 1975 tot 1996teruggelopen vanongeveer 9% tot circa 7% van het nationale inkomen.
Hieruit valt tevens af te leiden dat het economisch belangvan het
Nederlandse tuinbouwcomplex in detotale agribusiness istoegenomen.
Ook in de relatieve aandelen tussen deglastuinbouw endetuinbouw open
grond iseenaanmerkelijke verschuiving opgetreden.Wasdetuinbouw inde
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Tabel 1 BETEKENIS VAN HET GLASTUINBOUWCOMPLEX VOOR DE NEDERLANDSE ECONOMIE
OVER DE PERIODE 1975-1996 UITGEDRUKT IN TOEGEVOEGDEWAARDEEN
WERKGELEGENHEID

Toegevoegde Waarde
mld. gld.
Totaal Nederland
waarvan:
- agro-complex
- tuinbouwcomplex
- glastuinbouwcomplex

Werkgelegenheid

%

mensjaren (x1.000) %

1975
1996

168
667

100
100

3.800
5.457

100
100

1975
1996
1975
1996
1975
1996

15,3
45,7

9,1
6,9
2,0
2,1
1,0
1,3

573
457
130
125
50
80

15,0
8,3
3,4
2,3
1,3
1,4

3,3
14,2

1,7
8,1

Bron: CBS,LEI-DLO.

open grond in 1975 nog goed voor 50% van het inkomen in de tuinbouw, in
1996 is dit teruggelopen tot ongeveer 40%. Ruim 8 miljard gulden wordt verdiend in het glastuinbouwcomplex. Dit betekent dat het complex anno 1996
een aandeel van 1,3% in het nationale inkomen heeft.
In tegenstelling tot andere landbouwsectoren is in de tuinbouw de rol van de
verwerkende industrie zeer beperkt. In de voedingstuinbouw blijft het aandeel
van de verwerkende industrie in de inkomensvorming van het complex beperkt
tot circa 13%. Voor de sierteelt is dit aandeel nagenoeg gelijk aan nul.
Hierdoor is de rol van de primaire sector in vergelijking met andere sectoren
relatief groot. Ongeveer 5 miljard van het sectorinkomen van het glastuinbouwcomplex wordt gerealiseerd in de primaire sector. Dit is zo'n 0,8%
van het nationale inkomen.
Binnen de primaire sector is het zwaartepunt komen te liggen bij sierteelt
onder glas. In 1975 droegen zowel de glasgroenten als de bloemen en
potplanten gelijkelijk bij aan het inkomen van de primaire sector. In 1996
wordt meer dan 70% van het inkomen in de primaire sector gerealiseerd in de
sierteelt onder glas. Juist de groei van het totale sierteeltcomplex heeft er toe
bijgedragen dat het belang van het totale glastuinbouwcomplex, en dat van de
primaire sector, economisch bezien van nationale betekenis is gebleven.

Werkgelegenheid

Over de met de tuinbouw samenhangende werkgelegenheid waren in 1975
alleen maar schattingen beschikbaar. De totale werkgelegenheid voor het
gehele tuinbouwcomplex, glasteelten en open grond, werd geschat op
130.000 arbeidsjaren (tabel 1). Dit is 3,4% van de totale Nederlandse
werkgelegenheid. Voor het glastuinbouwcomplex zijn niet direct gegevens
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beschikbaar, maar als indicatie kan uitgegaan worden van ongeveereen
aandeel1,3%.
Terwijl dewerkgelegenheid indetotale landbouw afnam, groeide detotale
nationale werkgelegenheid. Over de periode 1950-1993 wasdegroeivoetvan
dewerkgelegenheid indeprimaire land- entuinbouw bijvoorbeeld -1,7%
opjaarbasis. OpbasisvanCBS-gegevens kanworden afgeleid dat detotale
werkgelegenheid die samenhangt met het geheletuinbouwcomplex in de
periode 1975-1996 nauwelijks isgewijzigd. Nogsteeds bedraagtde
werkgelegenheid bijna 125.000 arbeidsjaren voor het gehele tuinbouwcomplex, ofwel 2,3% van de nationalewerkgelegenheid.
Het overgrote deel van de inzet van arbeid komt uitdeglastuinbouw.
Detotale werkgelegenheid van het glastuinbouwcomplex bedraagt in 1996
naar schattingzo'n 80.000 arbeidsjaareenheden, wat neerkomt op 1,4% van
detotale werkgelegenheid inNederland.Alleen alde primaire sector isgoed
voor ruim 45.000 arbeidsjaren, ongeveer 0,8% van detotale werkgelegenheid
in Nederland.
Bijdrageaande betalingsbalans
Door degrote exportgerichtheid van detuinbouw, en met namedeglastuinbouw, levert desector een belangrijke bijdrage aan het overschot op de
betalingsbalans van Nederland. In 1975 werd geschat dat de nettobijdrage
van degehele tuinbouw aan de betalingsbalans 2,4miljard gulden bedroeg.
Ruim 1,4miljard gulden kwamvan detuinbouw onder glas. In 1997 is de
economische betekenis van het tuinbouwcomplex nogverdertoegenomen.
Ongeveer 20%van de uitvoer van agrarische producten kwamvoor rekening
van het tuinbouwcomplex inNederland (tabel 2). Inzijn totaliteit werdvoor
meer dan 16miljard gulden geëxporteerd. Omdat invergelijking met andere
sectoren veel minder wordt geïmporteerd, isde nettobijdrage ruim 13,4 miljard gulden. Ditisbijna 38%van het agrarisch handelssaldo. Hetovergrote
deel komt uithet sierteeltcomplex. Alleen alhethandelssaldo voor sierteeltproducten bedroegin 1997 9,6miljard gulden. Hiermee isdeze productgroep
belangrijker dan bijvoorbeeld de productgroep vleeswaarvan het handelssaldo
Tabel2 U I T V O E R ,

Agrarische producten

INVOER EN HANDELSSALDO VAN DE AGRARISCHE PRODUCTEN IN 1 9 9 7

mld.
Totaal
waarvan:
- groenteproducten
- sierteeltproducten

Invoer

Uitvoer

%

mld.

Saldo

%

mld.

%

83,6

100

48,1

100

35,5

100

5,4
11,3

6,5
13,5

1,6
1,7

3.3
3,5

3,8
9,6

10,7
26,9

Bron:LEB(SilvisenvanBruchem,1997).
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7,8 miljard gulden bedroeg. Meer en meer slaagt Nederland er in een internationale rol te spelen bij het aansturen van de wereldhandelsstromen voor sierteeltproducten.
Voortdurendegroei?
In diverse studies van onder meer het CPB, LEI-DLO en IKC wordt aangegeven dat er voor het totale glastuinbouwcomplex voldoende perspectieven
aanwezig zijn voor verdere groei. Binnen de maatschappelijke kaders die door
de Nederlandse samenleving worden gesteld aan deze groei zal de productiewaarde van de glastuinbouw verder groeien. Essentieel daarbij is een
verdergaande integratie van Europa. Hoewel de Nederlandse glastuinbouw
te boek staat als een internationale speler in de wereldhandel - zeker in de
sierteelt waar dit aandeel meer dan 50% is - moet worden geconstateerd dat
het overgrote deel van de Nederlandse glastuinbouwproducten haar weg vindt
naar (West-)Europese afzetmarkten. Een verdere Europese integratie die
gepaard gaat met een groeiende welvaart in Europa speelt de Nederlandse
glastuinbouw in de kaart.
In het European Coordination Scenario van het CPB (CPB, 1996), dat uitgaat
van deze verdergaande Europese integratie, is de primaire tuinbouw de enige
agrarische sector waarvoor nog een forse groei te zien is. Voor de totale
tuinbouw is er tot 2020 sprake van een gemiddelde jaarlijkse groei van 3,2%
van het brutoproductievolume. Vooral de sierteelt heeft de grootste afzetperspectieven. Tot 2020 neemt het totale productievolume toe tot meer dan
16 miljard gulden (prijspeil 1995). Ten opzichte van het productieniveau van
1995, ruim 8 miljard gulden, is dit een verdubbeling van de primaire
productie. Ruim 75% van de productie onder glas wordt in dit scenario
voortgebracht in de sierteelt. Juist in deze sector slaagt Nederland erin haar
concurrenten (technologisch en markttechnisch) voor te blijven. Een en ander
wordt gerealiseerd op een nauwelijks veranderd glasareaal. In het CPBscenario is zelfs sprake van een kleine krimp: van 10.000 ha in 1995 naar
9.200 ha in 2020. Dit betekent een verdergaande intensivering van de productie per oppervlakte. Dat valt alleen te bereiken wanneer de sector gebruik
kan maken van hoogwaardige technologie aangereikt vanuit het onderzoek.
Grenzenaandegroei ?
De hiervoor aangegeven groei van de glastuinbouw is niet zonder slag of stoot
te realiseren. Daarvoor zal een aantal randvoorwaarden moeten worden
ingevuld. Een van deze randvoorwaarden is de belasting van het milieu.
Eerder is aangegeven dat een verdergaande groei van de primaire sector moet
passen binnen de maatschappelijke kaders die door de samenleving worden
gesteld. Om dat te realiseren moet de primaire glastuinbouw het gebruik van
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energie beperken ende belastingvan water, bodem en lucht verderterugdringen naar een aanvaardbaar niveau.
Naast de randvoorwaarden waaraan de productie binnen Nederland moet
voldoen, zal de Nederlandse glastuinbouw te maken krijgen met eentoenemende concurrentie. Eenverdergaande integratie opent nieuwe markten,
maar trekt ook (nieuwe) concurrenten aan. Deafbraak van importtarieven aan
degrenzen van Europa in het kader van het wereldhandelsoverleg zal met
name in desierteelt extra aanbod van buiten Europa uitlokken op de relatief
'rijke' Europese markt. Omdezetoenemende concurrentie het hoofdte
kunnen bieden is het noodzakelijk dat Nederland enerzijds 'marktgericht'
produceert maar tegelijkertijd ook 'kostprijstechnisch' voor onzeafnemers
interessant blijft en hoogwaardige markten buiten de EUontwikkelt.
Dubbelslag
Binnen de huidige structuur van deglastuinbouw zijn dezevoorwaarden niet
te realiseren. Omzowel aande milieunormen te voldoen envoldoende
concurrentiekracht te behouden iseenvergaande herstructurering vande
sector noodzakelijk. In haar studie 'Kansen voor kassen' (Alleblas en Mulder,
1997) heeft LEI-DLOaangegeven dat beide doelstellingen met behoudvan
werkgelegenheid bij een optimale herstructurering van desector te realiseren
zijn. Deproductiewaarde van desector stijgt tot ruim 12 miljard gulden in
2010. Watechter belangrijker is,zijn dewinstmogelijkheden vandesector.
Op basisvan bedrijfseconomische criteria draait desector nu met verlies. In
1996 bedroegdit verlies ruim 300 miljoen gulden bij een rendement (winst
opgeïnvesteerd vermogen) van-3 %. Hettot nutoe ingezette beleid zalal
een bijdrage leveren aan deverbeterde winstmogelijkheden van desector.
Echter eentotale herstructurering versterkt de rendementspositie vande
sector aanmerkelijk. Tenopzichte van eenontwikkeling bij vigerend beleidzal
het rendement van desector kunnen groeien tot circa 5%. Opzichzelf geen
rendement waarmee andere sectoren hun aandeelhouders tevreden kunnen
stellen, maar ten opzichte van het verleden voor deglastuinbouw weleen
aanmerkelijke verbetering. Dewinst van desector kan hierdoor perjaar ruim
800 miljoen hoger uitvallen dan bij voortgaan met huidigbeleid.
Deverbetering van het rendement isglobaal voor de helft toe te wijzen aande
inrichting van de kassen en het bereiken van deoptimale bedrijfsomvang.
Deandere helft wordt veroorzaakt door eenverbeterde allocatie vande
bedrijven over deglastuinbouwgebieden in Nederland.
Doorte werken aan een beterestructuur kan desector een dubbelslagmaken.
Debeoogde milieudoelstellingen tot 2010 kunnen nagenoegallemaal worden
gerealiseerd,terwijl tegelijkertijd ruimte ontstaat omdeverwachtevoortgaande concurrentie opdeafzetmarkten het hoofd te kunnen bieden.
In deafgelopen decennia iser sprakegeweest van een dalingvan dereële
prijzen per eenheid product. Degrote concurrentie op deafzetmarkt maakt
dat afzetprijzen steeds tenderen naar het niveau van de laagste kosten die
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nodigzijn om het product te maken.Wanneer eensector dedalende
ontwikkeling in kostprijzen niet kan volgen,dan moet zevroegof laatafhaken.
Eenverbetering van de ruimtelijke structuur biedt desector een deel vande
noodzakelijke ruimte omtot een,voor onzeafnemers, aanvaardbare prijskwaliteitsverhouding te komen. Naast aanpassingen in de primaire sector zal
ruimte gevonden moeten worden in een efficiënter afstemming van vraagen
aanbod. Het gebruik van informatietechnologie eneen betere samenwerking in
de keten isvanessentieel belang.
Ketenkostprijzen
Recent onderzoek wijst uit dat zowel in desierteelt als in deglasgroenteteelt
onze concurrenten strategische uitgangsposities aan het innemen zijn of al
ingenomen hebben.Zogeldt bij deteelt van kleinbloemige rozen in Nederland
een ketenkostprijs die 30 tot 40% hoger isdan dievanaanbieders uit onder
meer Afrika (Hack, 1998). Hoewel de kwaliteit van de Nederlandse roos bij
onze afnemers beter scoort, vinden steeds meer afnemers de prijs-kwaliteitsverhouding in het nadeel van Nederland uitvallen. Ook in deglasgroentesector
zijn dergelijke tendensen waarneembaar. In een recent verschenen studievan
Verhaegh (Verhaegh, 1998) wordt aangegeven dat een land als Spanjevoor
zowel tomaat, komkommers en paprika een structureel lagere kostprijs heeft.
Dezelfde studie toont aan dat onze afnemers, ondanks alle negatieve geluiden
over de kwaliteit van het Nederlandse product oponzeexportmarkt, tot nutoe
bereid zijn het verschil in kostprijs te willen betalen. In Duitsland wordt het

Toereikende structuur vandeglastuinbouw issociaal-economischvan grotebetekenis
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verschil in kwaliteit betaald. Devoorsprongdie we in onze prijskwaliteitsverhouding hebben,wordt echter langzaam maar zeker ingelopen. Enerzijdsdoor
maatregelen die door onzeconcurrenten zelf worden genomen,zoalsdeverbetering van de infrastructuur éneen opafnemers gerichte afzetstructuur.
Anderzijds draagt Nederland daar medeeen steentje aan bij. Doordatzowel
tuinders, toeleveranciers enafnemers zich nadrukkelijk oriënteren op envestigen in dezegebieden gaat detransfer van kennis entechnologie vele malen
sneller dan twintig jaar terug. Eenontwikkeling die past binnen de internationale oriëntatie van het glastuinbouwcomplex, waarbij landsgrenzen steeds
minder een barrière gaanvormen.
Herstructurering: van nationaal-economischbelang
In het LEI-DLO-onderzoek 'Kansen voor kassen' isaangegeven dat eengrondige herstructurering noodzakelijk isvoor decontinuïteit vande primaire sector
endaarmee voor het gehele glastuinbouwcomplex. Waarschijnlijk zal het in dit
rapport geschetste optimale beeld van de Economische Hoofdstructuur
Glastuinbouw niet volledig worden gerealiseerd. Daarvoor zijn de (regionale)
belangentegenstellingen binnen desector te groot. Eenaspect trouwens,waarvan binnen het onderzoek bewust isafgezien.
Desector zelf heeft op basisvan dit onderzoeksrapport van LEI-DLO het plan
'Glastuinbouw kiest voor Milieu en Economie' opgesteld. In dit plan wordt uitgegaan van 3.000 ha duurzaam inrichten van nieuwe glastuinbouwgebieden
en3.500 ha herstructurering van bestaande glastuinbouwgebieden.
In het plan wordt gekozen voor een integrale benadering waarmee eenhoger
maatschappelijk doel wordt gediend zoals milieu, leefbaarheid, landschap,
recreatie en integratie vangebruiksfuncties van degebieden.
Hoewel het plan minder ingrijpend isdan degepresenteerde uitkomstenvan
de LEI-DLO studie wordt hiermee wel een belangrijke stap gezet naareen
duurzame glastuinbouw in de 21e eeuw. Decirca 300 miljoen gulden extra
winst die voor dit aangepaste plan is berekend (Baltussen et al., 1998),zal
hard nodigzijn om het innovatieve vermogen op peil te houden enomaande
toekomstige maatschappelijk eisen tevoldoen.
Zoals al eerder isaangegeven zijn deeconomische perspectieven op langere
termijn van het glastuinbouwcomplex goed en levert desector hiermeeeen
sociaal-economische bijdrage van betekenis aan devitaliteit vande
Nederlandse economie in de 21ste eeuw. Het grootste probleem lijkt dat
naast het normale investeringspatroon vancirca 700 miljoen gulden perjaar
erop korte termijn investeringen van enige miljarden vereist zijn die pasover
een langeretermijn rendement opleveren. Gezien het sociaal-economisch
belangvanzowel het glastuinbouwbedrijfsleven als (regionale) overheden bij
het welslagen van de herstructurering van desector, magdit geen breekpunt
worden bij deverdere ontwikkeling van deglastuinbouw. Gelet op het directe
maar ook indirecte belangvan de primaire glastuinbouw maghiervoor vanalle
betrokken partijen eenfinanciële stimulans worden verwacht.
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Indien overheid en bedrijfsleven elkaar in hun wederzijds belang kunnen
vinden, kan de toekomst met voldoende perspectief tegemoet worden gezien.
Om blijvende belangstelling voor vestiging in Nederland te garanderen, is
echter voortdurende aandacht voor Research and Development noodzakelijk.
De Nederlandse glastuinbouw zal mede daardoor meer dan ooit een van de
pijlers worden waarop het agro-complex in Nederland steunt en zal daarmee
een rol van betekenis blijven spelen in de verdere economische ontwikkeling
van Nederland.
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Glastuinbouw in internationaal perspectief
J.vanderVeen
ProductschapTuinbouw

Kansen benutten door verdere vernieuwing

De Nederlandse glastuinbouw is bij uitstek internationaal gericht. De sector is
voor zijn bestaan in hoge mate afhankelijk van export. Tegelijkertijd wordt hij
intensief geconfronteerd met concurrrentie uit het buitenland. Van productieland wordt Nederland steeds meer distributieland. Dat lijkt soms bedreigend,
maar het brengt ook grote kansen met zich mee.
Onze glastuinbouw heeft zich in de afgelopen tientallen jaren onstuimig
ontwikkeld. Het productenpakket is fors veranderd. Wie glastuinbouw nog
gelijkstelt met glasgroententeelt beweegt zich buiten de werkelijkheid. Het
merendeel van de productie bestaat allang uit bloemen en planten. Dat neemt
niet weg dat Nederland ook voor glasgroenten een grote speler op de markt
blijft. In het internationale geweld heeft onze glastuinbouw zich staande
kunnen houden door zich continu aan te passen aan de veranderende mogelijkheden van de markt, door de nieuwste kennis te ontwikkelen en toe te passen en door zelf de problemen van de (bedrijfs)structuur aan te pakken en
voorop te lopen met milieubewuste teelt.
De kernvraag voor dit artikel is of in het veranderde internationale perspectief
met de bestaande aanpak de kansen voldoende worden benut.
Ontwikkeling sinds 1975

In tabel 1 zijn de kengetallen van de Nederlandse glastuinbouw weergegeven.
De oppervlakte glastuinbouw in Nederland is vanaf 1975 tot 1996 gegroeid
van 7565 hectare tot 9677 hectare. Het aandeel van het Westland daarin liep
in dezelfde periode terug van 39% tot 36%. Het areaal glasgroenten in
Nederland nam af met bijna 400 ha, de oppervlakte bloemen en planten
onder glas steeg met 2500 ha. Het aandeel van het Westland in de glasgroenten liep terug van 4 2 % tot 38%. In de bloemkwekerij bleef het Westland stabiel op 35%.
De ontwikkeling in het aantal teeltbedrijven is nog sprekender. Door de
schaalvergroting nam het aantal bloemkwekerijbedrijven sinds 1975 af met
16%. In de glasgroentensector is het aantal bedrijven sinds 1975 meer dan
gehalveerd.
De productiewaarde van de bloemkwekerij is enorm gegroeid: van ƒ1,4 miljard
in 1975 tot bijna ƒ7 miljard nu. Deglasgroentensector verkeerde in de
periode 1975 - 1991 ook in een groeifase. Daarna waren er ups en downs
en bleef de productiewaarde schommelen rond ƒ2,5 miljard.
De glastuinbouwsector is sterk afhankelijk van de afzet in het buitenland.
In de periode 1975 - 1996 is de exportwaarde van snijbloemen gegroeid van
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noggeen miljard gulden naar een kleine ƒ5 miljard. Aan planten werd in
1975 nogmaar voor ƒ100 miljoen uitgevoerd; nu isdat voor eenwaardevan
ruim boven deƒ2 miljard. De Nederlandse export vanversegroenten had in
1975 een omvangvan ƒ1,4 miljard. Nu isdat - inclusief een reexportvan
15% en inclusief vollegrondsgroenten -ongeveer ƒ5 miljard.
Wereldwijd gezien speelt Nederland met nameeen belangrijke rol bij de
handel in bloemkwekerijproducten. Meer dan de helft van dewereldhandel is
in Nederlandse handen. Dat betekent dat ruim 15%van dewereldhandel in
bloemen en planten vanWestlandse oorsprong is.Vandeveelgrotere
wereldhandel in versegroenten komt naar schatting 5% uit hetWestland.
Het aantal exporteurs van bloemen en planten is in de afgelopen 25 jaar
enorm toegenomen. In 1975 waren er circa 300 exporteurs dievoor meerdan
een half miljoen gulden wegbrachten.Tegenwoordigzijn dat er rond de900.
Het aantal exporteurs vangroenten enfruit groeide veel minder spectaculair.
In 1975 waren dat er 350 entegenwoordig zijn erzo'n 400 bedrijven die
groenten enfruit uitvoeren. Rond de 15 bedrijven zijn elk goedvoor meerdan
ƒ100 miljoen perjaar.
Nogsteeds is Duitsland veruit de belangrijkste afnemer voor de Nederlandse
glastuinbouw. Het belangvan dit land is in deafgelopen 25 jaar wel sterk
afgenomen. Zoging halverwege dejaren zeventig nog80%van de uitgevoerde
snijbloemen naar Duitsland. Nu isdat nogongeveer 40%. Bij versegroenten
is het aandeel van Duitsland in die periode afgenomen vantwee derde naarde
helft.
Deimport vanzowel bloemen en planten alsvan groenten isveel sneller
gegroeid dan deexport. Rond 1975 wasde import van relatief bescheiden
omvang.Voorsnijbloemen en planten noggeen ƒ100 miljoen envoorverse
groenten maar ƒ160 miljoen. Nuvoert Nederland voor meer dan een miljard
gulden aan bloemen en planten in. Deimport van versegroenten heeft
tegenwoordig eenwaarde van meer dan ƒ1,3 miljard. Israël en Kenia zijn de
belangrijkste leveranciers van snijbloemen. Versegroenten komen vooral uit
Spanje,zowel van het vaste land alsvan deCanarische Eilanden.
Wat het energieverbruik betreft: in 1980 verstookte deglastuinbouw 3,2
miljard m3aardgas. Nu isdat 4,2 miljard kuub. Deproductiviteit is in
dezelfde periode veel sneller toegenomen. Pereenheid product iseen
besparing bereikt van meer dan eenderde.
Dedirecte werkgelegenheid in deglastuinbouw bedraagt ongeveer 47.500
mensjaren inclusief de indirecte werkgelegenheid isdat ongeveer 85.000
mensjaren.
Internationaalkader
DeNederlandse glastuinbouw bevindt zich voor eenagrarische sector ineen
ongekend open internationaal concurrentieveld. DeEuropese Gemeenschap
heeft vanaf het begin in 1956 slechts een lichte marktverordeningvoor
groenten enfruit gekend. Indie marktverordeningwerden kwaliteitsnormen
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vastgelegd, werd voor een aantal producten voorzien in interventievergoedingen bij te grote productie en werden beperkte exportsubsidies voor enkele
producten naar landen buiten de EGvastgesteld. Importen konden dus vrij
gemakkelijk binnenkomen en van ondersteuning op kostprijsniveau, zoals bij
andere landbouwproducten, was geen sprake. Voor bloemen en planten was er
een uiterst beperkte marktordening zonder financiële steun. Importeren was
hier nog gemakkelijker, ook al omdat veel derde landen een voorkeurspositie
toebedeeld kregen.
Sinds september 1996 is een nieuwe Gemeenschappelijke Markt Ordening
(GMO) voor groenten en fruit van kracht. Producenten worden meer
verantwoordelijk gesteld voor de omvang van hun productie. De omvang van
de marktinventies en de vergoedingen daarvoor worden geleidelijk aan
beperkt. Producenten moeten eraan meebetalen. De afzet moet dus meer op
de vraag worden afgestemd. En de Europese Unie ondersteunt allerlei vormen
van actieve marketing van groenten en fruit. Deze aanpassing sluit goed aan
bij de Nederlandse beleidsvisie. Ook voor de afzet van siergewassen is een
bescheiden EU-promotiefonds ingesteld. Dit mede als compensatie voor
allerlei concessies aan importlanden. Hierdoor komt meer dan 80% van de
geïmporteerde snijbloemen zonder enige belemmering de EU binnen.
Deglastuinbouw opereert zodoende al jaren in een vergaand geliberaliseerde
markt. De sector heeft dus weinig te vrezen van de sterke tendens naar
verdere liberalisering van de markt voor landbouwproducten. In de wereldhandelsovereenkomst van 1994 zijn al een aantal stappen op deze weg gezet.
In 1999 begint een nieuwe onderhandelingsronde. Detuinbouw kan van deze
ontwikkeling profiteren omdat het moeilijker zal worden voor andere landen
om handelsbelemmeringen te handhaven. Fytosanitaire importbeperkingen
zullen bijvoorbeeld alleen nog gehandhaafd mogen worden als ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk houdbare gronden. Dat is vooral van belang voor
onze afzet op verre markten in Amerika en Oost-Azië. Ondertussen zal de
glastuinbouw ook kunnen profiteren van de komende uitbreiding van de EU.
Dit jaar zijn de onderhandelingen over toetreding begonnen met Hongarije,
Polen, Estland, Tsjechië en Slovenië. Op zijn vroegst vanaf 2003 zullen deze
landen het aantal EU-lidstaten van 15 op 20 brengen. Daarna volgen meer
landen in Midden- en Oost-Europa. De glastuinbouw heeft weinig te vrezen
van de hervorming van het EU-landbouwbeleid die noodzakelijk is voor de
verdere uitbreiding. Detuinbouwsector heeft dan ook gepleit voor een snelle
verdere uitbreiding van EU zonder overgangsperiodes. Het vrijhandelsgebied
krijgt daarmee een forse uitbreiding.
Het Brusselse kwaliteitsbeleid voor groenten en fruit heeft vanaf 1993
Nederland de mogelijkheid ontnomen zelf te regelen dat er alleen eersteklas
producten mogen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd maakt het vasthouden aan
allerlei gedetailleerde regels door Brussel het vermarkten van een steeds
grotere variatie aan productsorteringen en verpakkingen soms lastig. Een
echte aanpassing van de Brusselse regels aan de veranderende
marktomstandigheden - waarbij kwaliteit steeds meer als een commerciële
zaak gezien wordt - blijft dus voorlopig uit.
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Belangrijke ontwikkelingen

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de internationalisatie van de
markten voor de glastuinbouw verder zal doorzetten. De nog aanwezige
beperkte handelsbelemmeringen zullen geleidelijk verdwijnen. In de detailhandel en de distributie zullen zich nog grotere internationaal opererende
marktpartijen ontwikkelen. Maar ook productiebedrijven zullen in toenemende
mate buitenlandse (neven)vestigingen stichten. Allemaal met het doel om
jaarrond de afnemers te voorzien van een breed productenpakket van de juiste
kwaliteitsklasse. De markt zal daarbij uitmaken wanneer het Nederlandse
product de voorkeur krijgt en wanneer importproducten worden gebruikt ter
aanvulling of ter vervanging.
De uitgesproken vraagmarkt zal ook leiden tot veel meer samenwerking in de
tuinbouwketens dan tot nu toe. Om aan de specificaties van de afnemers te
voldoen zullen veredelaars, telers en afzetorganisaties hun handelingen veel
meer op elkaar af moeten stemmen. Dat is tegelijk ook een manier om de
logistieke kosten te beperken en op maat te leveren met de gevraagde service.
Deze ketensamenwerking leidt op zichzelf al tot een verdere schaalvergroting
in de afzet en in de teelt. Als onderscheidbare (merk)producten moeten worden geleverd aan grootschalige afzetkanalen, zal dit schaalvergroting in de
rest van de keten uitlokken.
Maar er zijn meer factoren die schaalvergroting stimuleren. De herstructurering van de glastuinbouw die noodzakelijk is om de kosten verder te verlagen,
de milieubelasting te verminderen, energie te besparen en nieuwe technieken
te kunnen gebruiken, zal een forse schaalvergroting op teeltbedrijven tot
gevolg hebben. Overigens zullen er altijd teelt- en handelsbedrijven blijven
bestaan die op kleinere schaal creatief inspelen op nieuwe openingen in de
markt. De glastuinbouw zal op relatief korte termijn hard moeten maken dat
zijn producten absoluut veilig en zo duurzaam mogelijk worden voortgebracht.
Dus met veiligheids- en hygiënegaranties in HACCP-systemen (Hazard Analytic
Critical Control Point). Met
een tot een absoluut minimum beperkt gebruik van
chemische middelen en
een nauwkeurige registratie
daarvan. En met een zo
laag mogelijk energieverbruik per eenheid product.
Dit allemaal om in de huidige welvaartsmaatschappij
geaccepteerd te blijven als
economische activiteit en
als leverancier.
De noodzaak van voortgaande innovatie met
gebruik van resultaten van
Jc,.,_::.:„ . _
.vanneer het Nederlandse product de voorkeur
krijgt boven importproducten

-24-

wetenschappelijk onderzoek blijft dus volop aanwezig. De overheidsrol in het
onderzoek zal met name in het toegepaste deel verder afnemen.
De organisatie van het onderzoek zal met de komst van het Wageningen URC
(Universiteit en Research Centrum) ingrijpend veranderen, waarbij meer
marktwerking benut zal worden. Hier kan internationale samenwerking leiden
tot een beter rendement.
Het ziet er naar uit dat de arbeidsvoorziening in de glastuinbouw geleidelijk
meer problemen zal opleveren. Het werven van voldoende personeel, zowel
met een middelbare of hogere opleiding als laag geschoolden, is de laatste
jaren al moeilijk. Daarbij speelt ook een rol dat het imago van de
glastuinbouw als bron van aantrekkelijke werkgelegenheid te wensen overlaat.
Inmiddels hebben veel bedrijven hun personeelsbeleid al op een hoger plan
gebracht.

Perspectief

De Nederlandse glastuinbouw is opgeveerd na de terugslagen van enkele jaren
geleden. Op veel bedrijven zijn de resultaten weer toereikend voor investeringen in verdere ontwikkeling. Er wordt actief en met het nodige zelfvertrouwen
ingespeeld op de hiervoor genoemde ontwikkelingen. De sector en de sectororganisaties hebben meer dan voorheen gekozen voor het offensief in plaats van
in het defensief te blijven. Dat levert bij de beleidsmakers en bij de maatschappij het krediet op dat nodig is voor de noodzakelijke verdere aanpassing.
Want er moet nog heel wat gebeuren. Nederland heeft weliswaar een gunstige
ligging met veel koopkrachtige consumenten vlak bij de deur en een sterke
positie in de distributie van tuinbouwproducten. Maar onze kosten liggen op
een relatief hoog niveau en de maatschappelijke eisen zijn niet mals. De bikkelharde wereldwijde concurrentie wordt steeds sterker voelbaar.
De omschakeling naar de vraagmarkt is mijns inziens nog maar halverwege.
Vooral als de prijzen wat hoger liggen is de verleiding groot terug te vallen in
het aanbodgericht denken. De ketensamenwerking is op een aantal punten al
ontketend maar staat nog maar aan het begin. Daarbij moeten twee
strategische sporen naast elkaar bereden worden. Enerzijds de verdergaande
kostenverlaging door ketensamenwerking en schaalvergroting. En anderzijds
het beter onderscheidbaar in de markt zetten van herkenbare gegarandeerde
kwaliteitsproducten. Het duurzaamheidsaspect wordt daarbij steeds belangrijker. Nederland zal zich daarbij niet alleen kunnen richten op topkwaliteit.
Maar met ons kostenniveau en gezien ons technologisch kunnen, zullen wij in
elk geval duidelijk aanwezig moeten zijn in het topsegment. Het concept van
vergaande uniformering van kwaliteit zal daarbij plaats maken voor de vereiste
kwaliteit per afnemer, waarbij wél de kwaliteitszorg onafhankelijk gecertificeerd en gecontroleerd wordt door de keten heen.
De bedrijfs- en gebiedstructuur van de glastuinbouw zal binnen een beperkt
aantal jaren aangepast moeten worden aan de eisen van de toekomst. Naast
het inrichten van nieuwe gebieden gaat het hierbij ook om het behoud en de
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vernieuwingvan bestaande centra. Deze herstructurering kantegelijkertijd de
duurzaamheid van deglastuinbouwproductie drastisch verbeteren. Degrote
mogelijkheden van het Universiteit en Research Centrum te Wageningenvoor
deglastuinbouw zullen zosnel mogelijk benut moeten worden.Want omzijn
voorsprongte houden isdeglastuinbouw zeer afhankelijk van een hoogniveau
van kennisontwikkeling. Overheid,gezamenlijk bedrijfsleven en afzonderlijke
(groepen van) bedrijven zullen samen en projectmatig de probleemvelden te
lijf moetengaan.
Deglastuinbouw zal versneld zijn aantrekkingskracht als bron vanwerkgelegenheid moeten vergroten.Voorkomen moet worden dat enkelingen het minder
gunstige beeld, dat zich heeft vastgezet in de hoofden vanvelen,opnieuw
bevestigen. Er is nogveel werk aan dewinkel.Als dat werk op eengoede
manier wordt aangepakt, zoals de laatste jaren duidelijk het geval is, dan iser
ook alle reden om in een promotiecampagne aan dewegtetimmeren.
DeNederlandse glastuinbouw bevindt zich opeengunstige plek ineen
welvaartsmaatschappij. Demensen daarin willen gezond leven enzichomringen met visueel aantrekkelijke producten. Zij hebben daar ookgeld voorover.
Dewereldwijde vraagschept voldoende ruimte voor eenverdere ontwikkeling
van deglastuinbouw. Maar dan moeten wel op eenoffensieve wijzeveranderingen doorgevoerd worden en problemen worden opgelost. Alswij samen nog
wat versnelling aan kunnen brengen in deaanpak die de laatste jarenbegonnen is, dan iser meer danvoldoende perspectief.

Tabel1 KENCIJFERS VAN DE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW VAN 1975 TOT 1997

AANTAL BEDRIJVEN
Groenten onder glas
Bloemkwekereij onder glas
Glastuinbouw
AREAAL
in ha
Bloemkwekerij
Groenten
Glastuinbouw
PRODUCTIEWAARDE
in miljoenen gld.
Glasgroenten
Bloemen en planten
Glastuinbouw
EXPORT
in miljoenen guldens
Groenten1)
Snijbloemen
Planten
Glastuinbouw

1975

1980

1985

1990

1995

1996

1997

9.769
8.352
18.121

7.862
7.923
15.785

6.974
7.701
14.675

5.652
8.004
13.656

4.686
7.399
12.085

4.411
7.177
11.588

4.194
7.002
11.196

3.060
4.505
7.565

3.976
4.507
8.483

4.275
4.420
8.695

5.140
4.361
9.501

5.518
4.283
9.801

5.556
4.121
9.677

5.541
4.077
9.618

966

1.492
2.433
3.925

1.999
3.898
5.897

2.584
5.281
7.865

2.352
5.925
8.277

2.550
6.285
8.835

2.650
6.790
9.440

2.003
1.524

2.882
2.581
1.032
6.495

3.915
3.527
1.665
9.107

4.444
4.468
2.084
10.996

5.030
4.849
2.210
12.089

5.187
5.377
2.470
13.034

1.394
2.360

1.388

928
128
2.444

416
3.943

1) incl. vollegrondsgroenten
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Structuur van de glastuinbouw
- Naareennieuwestructuur voor deglastuinbouw
Dr.J.T.W. Alleblas
- Succesvolleherstructurering dwingt totkeuzen
Dr. W.M.vanden Goorbergh
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Naar eennieuwe structuur voor de glastuinbouw
Dr.J.T.W. Alleblas
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)

Inleiding

De Nederlandse glastuinbouw kent grote problemen op het gebied van
bedrijfsstructuur, infrastructuur, milieu en concurrentie om schaarse ruimte.
Het zou te gemakkelijk zijn om te stellen dat de glastuinbouw altijd haar
problemen te boven is gekomen en dat nu ook de tijd de wonden wel zal
helen. Wil de Nederlandse glastuinbouw op lange termijn overleven, dan
zullen ingrijpende structurele veranderingen plaats moeten vinden.
LTO-Glastuinbouw/Landbouwschap en de provincies Zuid-Holland en
Noord-Holland hebben in 1997 opdracht gegeven voor onderzoek naar de
vraag waar in Nederland in de toekomst op basis van economische resultaten
het beste de glastuinbouwproductie kan plaatsvinden. Dit onderzoek is
uitgevoerd onder leiding van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)
in samenwerking met het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroenten
(PBG), het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Centraal
Planbureau (CPB). Het rapport van dit onderzoek verscheen in december
1997 onder de naam 'Kansen voor kassen' (Alleblas et al., 1997). De uitkomsten van dit onderzoek worden hier nader beschouwd.

Probleem- en doelstelling

In de oude glastuinbouwgebieden kampen de bedrijven met structuur- en
ruimteproblemen. Daarom wordt er al een aantal jaren, met wisselend succes,
gewerkt aan de herstructurering van die gebieden. Daarnaast worden door
regionale overheden in andere delen van het land initiatieven genomen om
glastuinbouwlocaties verder te ontwikkelen of geheel nieuwe locaties op te
zetten. Met name in het noorden en zuidoosten van het land liggen
ambitieuze plannen klaar. Ongecoördineerde aanpak is echter gevaarlijk en
kan leiden tot wildgroei van de Nederlandse glastuinbouw en daardoor tot
overproductie en prijsbederf. De concurrentiepositie van de sector zou
zo ernstig kunnen worden aangetast. Daarnaast is een te vrij vestigingsbeleid
in geconcentreerde glastuinbouwgebieden niet in het belang van het streven
naar een optimale bedrijfs- en gebiedsstructuur.
Het is dus absoluut noodzakelijk een sturend mechanisme te ontwikkelen om
wildgroei te vermijden. Dat mechanisme moet gebaseerd zijn op honorering
van de echte kansen van glastuinbouwgebieden en hun bijdrage aan de
continuïteit van de nationale glastuinbouw. Op basis daarvan kunnen in overleg voorkeuren worden uitgesproken voor bepaalde locaties en zullen andere
locaties geheel of gedeeltelijk af moeten vallen. Om hier inzicht in te
verschaffen heeft het onderzoek zich ten doel gesteld de volgende vragen
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te beantwoorden:
1. Hoezal deglastuinbouw zich tot 2010 ruimtelijk over Nederland spreiden
als er geen aanvullend sectorbeleid wordt gevoerd enals de besluitvorming
van ondernemers omtrent bedrijfsbeëindiging, overschakelingof
verplaatsing naar een ander gebied zich op nagenoegdezelfde wijze
voortzet? Dezespreidingwordt deAutonome Hoofdstructuur Glastuinbouw
(AHG)genoemd;
2. Welkespreiding van deglastuinbouw over Nederland is, rekening houdend
met maatschappelijke randvoorwaarden, voor desector economisch gezien
optimaal, met andere woorden: bij welke spreidingwordt het hoogste
rendement behaald? Dezespreidingwordt de Economische Hoofdstructuur
Glastuinbouw (EHG)genoemd;
3. Watzijn deverschillen in economisch rendement, bedrijfsstructuur, milieu
en ruimtelijke kwaliteit tussen deAutonome ende Economische
Hoofdstructuur Glastuinbouw in 2010?
Afbakeningvanhet onderzoek
In het onderzoek is rekeninggehouden met twee randvoorwaarden. Deeerste
betreft het beschikbare areaal in elk van de locaties. Detweede betreft de
verwachting over het aandeel van de Nederlandse glastuinbouw op de internationale afzetmarkten.
Afbakening1:beschikbare areaal per locatie.
Dearealen die in dezeanalyse worden betrokken,zijn voorzover mogelijk
ontleend aan de Integrale Ontwikkelingsplannen (lOP's) van deverschillende
glastuinbouwgebieden. Deze plannen beschrijven de ruimtelijke mogelijkheden per gebied. Daarbij is rekeninggehouden met een aantalvoorwaarden,
zoals die veelal zijn vastgelegd in destreekplannen. Voor deglastuinbouwgebieden waar noggeen IOPbeschikbaar was, is uitgegaan van destreekplannen. Infiguur 1zijn deglastuinbouwgebieden uit dit onderzoek gesitueerden
intabel 1zijn dearealen van die gebieden uit de lOP'sopgenomen.
Afbakening 2: positieopde afzetmarkten
Het onderzoek speelt zich af binnen het kader van het 'European Coordination
(EC)'-scenario dat door het CPBontwikkeld is. In dit scenario wordt verwacht
dat dewereldhandel de komende decennia krachtigzal
groeien. DeNederlandse economie alsgeheel profiteert daarvan.Ookde
buitenlandse vraag naar Nederlandse tuinbouwproducten zal in dit scenario
sterk toenemen. Uitgegaan wordt van eengroei van defysieke productievan
circa 3% gemiddeld perjaar. Binnen het EC-scenario wordt verwacht dat per
saldo in 2010 het totale areaal glastuinbouw in Nederland ongeveer 9600
hectare zal belopen.Omdat in het onderzoek naar de hoofdstructuur voorde
glastuinbouw alleen degespecialiseerde bedrijven in de analyseworden
betrokken, isde landelijke areaalverwachting bepaald door degenoemde
9600 te verlagen met het areaal dat bij niet-gespecialiseerde bedrijven
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aanwezig is. Dit laatstezal in 2010 ongeveer 700 hectaregoot zijn zodat het
netto-areaal glas op degespecialiseerde bedrijven ongeveer 8900 hectarezal
bedragen. Het daarbij behorende brutoareaal, dat isdetotale bedrijfsoppervlakte, inclusief paden, parkeergelegenheid, bassin,etc, isongeveer
13.000 hectare. In het verdere verloop van het onderzoek isdeze oppervlakte
aangehouden bij deverdeling van dearealen glastuinbouw in 2010 overde
daarvoor in aanmerking komende gebieden in Nederland zoals die in delOP's
zijn omschreven. Dezeafbakening geldt zowel voor deAutonome alsvoorde
Economische Hoofdstructuur voor deglastuinbouw.
De Autonome Hoofdstructuur Glastuinbouw (AHG) in2010

Opbasisvantrendmatige ontwikkelingen heeft LEI-DLO onderzocht hoede
Nederlandse glastuinbouw er uit zal zien bij ongewijzigd beleid vande
overheid en bij voortzetting van de huidige doelstellingen en besluitvorming
van ondernemers ten aanzien van stoppen, overschakelen,verplaatsen,
groeien en herstructureren. Tweeaspecten zijn voor devaststelling vande
toekomstige structuur van belang,te weten: historische trends op basisvan
ontwikkelingen uit het verleden entoekomstige trends die geïnterpreteerd

Figuur 1 Glastuinbouwgebieden in Nederland
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kunnen worden uit recent toekomstonderzoek. Destructuur die alsgevolgvan
beide trends in 2010 onstaat, heeft de naam 'Autonome Hoofdstructuur
Glastuinbouw' (AHG)gekregen.
Dehistorische gegevens laten zien dat voor Nederland alsgeheel het aantal
bedrijven met minder dan een hectare glas met ongeveer 3% per jaar is
afgenomen. Het aantal bedrijven tussen een en drie hectare isdeafgelopen
jaren toegenomen. Ook in de hogere grootteklassen is het aantal bedrijven iets
toegenomen. Deweinige bedrijven die zijn verplaatst zijn grotendeels
afkomstig uit overdrukgebieden.
Detoekomstige trends tonen bij de autonome ontwikkelingen geengrote
afwijkingen ten opzichte van de historische trends. Eenextra element isde
herstructurering van oudegebieden en deontwikkeling van nieuwegebieden.
Eenopdevier ondernemers in het Westland wil elders opnieuwstarten.
Tabel1 AREALEN EN AANTALLEN BEDRIJVEN VAN 27 GLASTUINBOUWGEBIEDEN IN
NEDERLAND IN 1 9 9 6 EN IN 2 0 1 0
Gebieden

1 Westland
2 Midden-Zuid-H.
3a Voorne
3b IJsselmonde
3c HoekseWaard
4 Veenstreek
5 West-Utrecht
6 Aalsmeer e.o.
7 Bollenstreek
8a Heemskerke.o.
8b Heerhugowaard e.o.
9 Zuid-Flevoland
10 Noordoostpolder
11 IJsselmuidene.o.
12 West-Brabant
13 Oost-Brabant
14 Zeeland
15 Noord-ümburg
16 Overbetuwe
17 Bommelerwaard
18 Zuidoost-Drenthe
19 Midden-Groningen
20 Noord-Groningen
21 Noordwest-Friesland
22 Rest West-Nederland
23 Rest Midden-Nederl.
24 Rest Oost-Nederland
Totaal Nederland

Legenda:
Brutoglas:
CBS:
lOP's:
AHG:
EHG:

Brutoglasarealen in hectares
CBS
lOP's
1996
2010

2010

2010

1996

2010

2010

4154
1860

3391
2785

3031
2135

1512
2082

2720
1017

1702

222
214
5
376
163
805
192
41
282
41
90
43
404
219
67
897
332
330
239
47
17
42
341
428
268

353
454
285
736
239

296
317
243
454
178

251
419
36
663
193

1295

1002

1272

317
60

311
53

220
342
377
707
742
524

236
53
367
56
113
53
534
241
280
944
458
434
298
82
39
84
358
465
220

193
476
294
153
619
180
162
102
161
582
658
139

157
176
7
404
98
595
235
46
228
26
47
49
250
142
66
668
362
300
108
37
19
27
340
387
342

866
129
126
52
315
79
475
183
35
181
24
39
34
209
108
87
463
305
235
92
34
17
29
282
291
285

370
423
50
85
7
142
41
277
67
10
224
20
47
23
229
40
98
67
35
135
40
34
19
31
117
130
28

24772

12971

13175

8853

6678

2790

12119

1086

112
551
282
1394

756
478
2777
1087
1076
2260

totale oppervlakte van het bedrijf
meitellingsgegevens van hetCentraal Bureauvoo
Integrale Ontwikkelingsplannen
Autonome Hoofdstructuur Glastuinbouw
Economische Hoofdstructuur Glastuinbouw

Aantallen bedrijven

AHG

de Statistiek
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EHG

1083

103
228
126
1117

CBS

AHG

EHG

Het zijn vooral dejonge ondernemers die noggeen kinderen opde middelbare
school hebben,die hervestiging overwegen. Destoppers zullen vooral
gevonden worden onder de kleine bedrijven. Dit betekent dat in vrijwel
alle gebieden het aantal bedrijven afneemt.
Alswedevoorgaande ontwikkelingen in ogenschouw nemen onstaat in 2010
een AHGdie in zekerezin aansluit bij het beeld van de huidige glastuinbouw.
Intabel 1iste zien dat het Westland bij ongewijzigd beleid met ruim 3000
hectare degrootste glastuinbouwlocatie van Nederland blijft. Het Integraal
Ontwikkelingsplan Westland (IOPW)wijkt daar, met ongeveer 3400 hectare
glastuinbouw, niet veel van af. Midden-Zuid-Holland blijft detweede locatie
met 2100 hectare. Erzijn twee locaties (Aalsmeer e.o. en Noord-Limburg)
van ongeveer 1000 hectare glasenvijf locaties van ongeveer 500 hectare.
Delocaties in het midden en noorden van het land stijgen in deAHG 100à
200 hectare per locatie. In zijn totaliteit iser in deAHG in 2010 nogplaats
voor 6700 bedrijven. Dat betekent ten opzichte van 1998 eenteruggangvan
2000 bedrijven.
Een belangrijk aandachtspunt isdetotale oppervlakte van alle integrale ontwikkelingsplannen tezamen. Deze bedraagt ongeveer 25.000 hectare brutoglasterwijl op basisvan deverwachtingen opdeafzetmarkt in Nederland
'slechts' 13.000 hectare brutoglas verantwoord geëxploiteerd kanworden.
Dit grote verschil benadrukt ondubbelzinnig de noodzaak tot afstemmingvan
de integrale ontwikkelingsplannen op nationaal niveau.
De Economische Hoofdstructuur Glastuinbouw (EHG) in 2010

In het onderzoek naar de EHGzijn de processen vangroei,overschakeling,
verplaatsing en bedrijfsbeëindiging anders berekend dan bij devaststelling
van deAHG. In de EHG laten deondernemers zich bij hun bedrijfsbeslissingen leiden door het economisch resultaat. DeEHG isdus die ruimtelijke
verspreidingvan deglastuinbouw over Nederland waarmee elk vande
glastuinbouwbedrijven het hoogst mogelijke rendement behaalt. Voorde
vaststelling van die structuur isvoor alle glastuinbouwgebieden een veertiental
locatiefactoren berekend.Op basisvan metingen, berekeningen,tarievenvan
derden, etc. werd de invloed van die 14 locatiefactoren in 27 gebieden
vastgesteld opopbrengsten, kosten en rendement vanglasgroenten-,
snijbloemen- en potplantenbedrijven.
In alle gevallen isdat gedetailleerd gebeurd met behulp van licht-, wind-,
temperatuur- en neerslaggegevens van het KNMI, bedrijfseconomische
gegevensvan Proefstations, tarieven vanwaterschappen en afvalverwerkers,
gegevensvan regionale taxateurs en makelaars, personeelskosten van
arbeidsbureaus en prijsgegevens van veilingen.Vantransporteurs werdende
transportkosten van productiegebieden naar veilingen en distributiecentra
verkregen. Verder zijn gegevensgebruikt van het Bedrijven-lnformatienetvan
LEI-DLO, restwarmte enC02-leveringsmogelijkheden van elektriciteitscentrales
en industriële complexen, metingen over de luchtvervuiling opgewasniveau
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over geheel Nederland van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu), etc.
Voor alle toekomstige locaties uit de lOP's werden die factoren doorgerekend
voor hun invloed op het rendement van de glastuinbouwbedrijven.
Op die wijze onstond een totaaloverzicht en rangorde van de economische
aantrekkelijkheid van alle gebieden (Alleblas et al., 1997). Op basis daarvan
werd het totaal areaal glastuinbouw (volgens het EC-scenario van het CPB:
8900 hectare op basis van de positie van Nederland op de afzetmarkt in
2010) verdeeld en kwam de EHG in zicht (zie tabel 1).
De volgende samenvattende conclusies kunnen worden getrokken:
1. De verwachtingen en ambities die zijn vastgelegd in de huidige lOP's en
streekplannen (plusminus 25.000 hectare brutoglas) kunnen bij rationeel
economisch gedrag van agrarische ondernemers slechts zeer ten dele
worden gerealiseerd (volgens het EC-scenario van het CPB: ongeveer
13.000 hectare brutoglas). In enkele gebieden van de EHG kan slechts
10% van de geplande (en beschikbaar geachte) ruimte voor glastuinbouw
worden gebruikt.
2. Ten opzichte van de huidige situatie toont de EHG enkele opvallende
wijzigingen:
- Midden-Zuid-Holland wordt met 2100 hectare de grootste locatie;
- het Westland wordt met plusminus 1500 hectare de tweede locatie;
- de grootste en snelste groeiers zijn Heerhugowaard e.o. (van 300 naar
1100 hectare) en West-Brabant (van 400 naar 1100 hectare);
- locaties in het oosten van het land verliezen aan kracht; Noord-Limburg
moet relatief veel hectares prijsgeven en gaat terug van 900 naar 300
hectare.
3. Relatief grote invloed op de vestiging van glastuinbouw hebben grondprijzen, lichtintensiteit, luchtverontreiniging, veilingprijzen en transportkosten. Relatief hoge grondprijzen werken vooral ten nadele van het Westland
en Midden-Zuid-Holland. De invloed van licht werkt vooral ongunstig ten
opzichte van de locaties in het oosten en zuidoosten van Nederland.
4. De centrumfunctie levert in de EHG geen voordelen meer op boven
vestiging in kleinere locaties buiten het centrum. Gebleken is dat relatief
grote bedrijven in een glastuinbouwcentrum geen betere resultaten behalen
dan vergelijkbare bedrijven daarbuiten. Opleidingsniveau van ondernemers,
snelle informatie-uitwisseling met behulp van telematica, optimalisering
van logistieke processen, filiaalvestigingen van toeleveranciers en aanverwante bedrijven en ontwikkelingen aan de afzetkant zijn daar debet aan.
5. Het aantal bedrijven loopt terug van 8.800 naar ongeveer 2.800. Die
teruggang van 6.000 vinden we vooral in het Westland, Midden-ZuidHolland en Noord-Limburg. Waarschijnlijk zullen er in 2010 nog minder
bedrijven zijn omdat er sprake zal zijn van het samengaan van verschillende productie-eenheden (units) van optimale omvang binnen een bedrijf.
6. Ondanks de verschuivingen in arealen die de EHG tussen de verschillende
regio's laat zien, zou het van kortzichtigheid getuigen als men van
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verliezers of winnaars zou spreken. Hetgaat hier immers omhet
optimaliseren van de Nederlandse glastuinbouw. Het behoeft geenverder
betoogdat, gezien de uitgangspunten van het onderzoek, regionale
nutsbeschouwingen ondergeschikt zijn aan nationale belangen.
Resultatenvan beide structuren
Kort samengevat zijn er in deAHG meer kleine bedrijven dan in deEHG.
Verder iser in deAHGsprakevan handhavingvan een aanzienlijk aantal
onrendabele bedrijven in relatief slechte gebieden. Deverschillen tussen
beide structuren komen vooral tot uitdrukking in dewinstgevendheid vande
•sector, het al of niet kunnen voldoen aan milieunormen enverder zijner
relatief groteverschillen in ruimtelijke kwaliteit. Opdeze drie aspecten
wordt verder ingegaan.
Economie
In de EHGwordt door detotale glastuinbouw opjaarbasis ongeveer voor 900
miljoen meer geproduceerd dan in deAHG(tabel 2). Deproductiewaarde is
respectievelijk 12,2 miljard en 11,3 miljard gulden. Dewinst in de EHGis
ongeveer 800 miljoen gulden hoger dan in deAHG. Het rendement (beloning
voor het geïnvesteerd vermogen) komt in de EHG uit op bijna 5% en inde
AHGopongeveer 0%. Dezeeconomische voordelen mogen overigens niet als
vrij besteedbare kasmiddelen gezien worden. Een belangrijk deel van het
voordeel van de EHGzal deglastuinbouw nodig hebben om concurrerend te
blijven op de internationale afzetmarkten, omte kunnen blijven vernieuwenen
voorvermogensvorming.
In deafgelopen decennia iser sprakegeweest van dalingvan reële prijzen per
eenheid product. Degrote concurrentie op deafzetmarkt maakt datde
afzetprijzen steedstenderen naar het niveau van de laagste kosten die nodig
zijn om het product te maken.Wanneer bedrijven dedalende ontwikkeling in
de kostprijzen niet kunnen volgen,dan zullen zevroegof laat moeten
afhaken. Hetzelfde geldt voor de bedrijfstak glastuinbouw. Wanneer deglastuinbouw in Nederland niet in staat isom kostprijsverlaging te realiseren,dan
zal optermijn decontinuïteit van de bedrijfstak ingevaar komen. Door metde
EHGeenverbeteringvan deruimtelijke structuur te bewerkstelligen, isde
glastuinbouw in staat een aanzienlijke kostprijsverlaging terealiseren.
Dehogerewinst in de EHGwordt deels gerealiseerd door eenverhogingvan
deefficiëntie van de inzet van arbeid enenergie. Dedirecte werkgelegenheid
neemt ondanks de hogere arbeidsefficiëntie tot 2010 enigszins toe. Omde
EHG in 2010 te bereiken, zal er door deglastuinbouwondernemersveel
geïnvesteerd moeten worden. Ruim 12 miljard gulden (exclusief grond)zal
nodigzijn omvanalle nusub-optimale bedrijven optimale bedrijven te
maken.
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Milieu
In de EHGwordt minder aardgasverstookt dan indeAHG (2,8 mld. tegen3,7
mid. kuub). Dezebesparingisde resultante van diverseontwikkelingen.
Enerzijds zijn ermeer grotere bedrijven die per hectare minder aardgas
verbruiken. Anderzijds komenermeer groenlabelkassen voor die over meer
energiebesparende opties beschikken.Tot slot wordt inde EHGmeer gebruikgemaakt van restwarmte enwarmtekracht waardoor het totale energieverbruik
lager is. Doordat inde EHGde productiewaarde hoger isdan indeAHG,verbetert deenergie-efficiënte aanzienlijk. Invergelijking met 1980 isdeenergie-efficiëntie (verbruik per eenheid productiewaarde) indeEHGverbeterd
met 71% (tabel 2). Door decombinatie vanfactoren isdeverminderingvan
het energieverbruik voldoende groot omdeIMT (Integrale Milieu Taakstelling)
te halen. In deAHGwordt dezetaakstelling nietgerealiseerd.
Deuitstoot van CO2isinde EHGin2010 met 5,4miljoen ton perjaar
aanzienlijk lager dan de7miljoen ton indeAHG. In de EHGishet gebruik
aan meststoffen gelijk aandatindeAHG,maar door recirculatie isdeemissie
minder groot. In EHGwordt de IMT-taakstellingvoor verlies van stikstof
gehaald, maar indeAHG niet. Dedoelstelling met betrekkingtot hetverlies
van fosfor wordt ook inde EHG nietgehaald.
Het gebruik vanfungiciden en insecticiden isindeEHG lager dan indeAHG.
Dat komt onder andere doordat ermeer kleine locaties zijn met minder
besmettingsgevaar, waardoor erminder van deze gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt hoeventeworden.Zowel indeAHGals inde EHGwordt deIMTtaakstelling ten aanzien van deemissie van gewasbeschermingsmiddelen naar
de lucht nietgerealiseerd.

Tabel2 DE UITKOMSTEN (OP JAARBASIS) VOOR ECONOMIE EN MILIEU IN 1 9 9 6 EN VAN DE
AUTONOME (AHG) EN ECONOMISCHE HOOFDSTRUCTUUR (EHG) IN 2 0 1 0
Aspecten

Deelaspecten

Economie

productiewaarde (mld.gld.)
winst (min.gld.)
rendement(%)
werkgelegenheid (1.000 mensj.)
investeringen (mld.gld.)

Milieu

indexenergie-efficiënte (1980=100)
emissie: S02(min.kg.)
N0X (min. kg.)
CO2 (min. ton)
verlies: stikstof (1000kg.)
fosfor (1000kg.)
gebruik: gewasbescherm.mid. (1.000kg.)
emissie: gewasbescherm.mid.(1.000 kg.)

Situatie
in 1996

AHG
in 2010

EHG
in 2010

8,5
-310
-3,0
44,5
0,7

11,3
47
0,26
46,6
0,7

12,2
826
4,77
45,0
0,9

63
1,8
12,4
8,0
2.600
300
750
188

41
1,6
10,9
7,0
456
93
544
82

29
1,2
8,4
5,4
342
69
483
72
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Ruimtelijkekwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit iseen begrip dat omschreven kan worden doorgebruiks-,
belevings-entoekomstwaarde van eengebied. Dezedrie waarden zijn bij de
herstructurering van bestaande en bij de inrichting van nieuwe glastuinbouwgebieden van groot belang. Deaccenten kunnen echter afhankelijk vande
mogelijkheden van het gebied verschillend wordengelegd.
Degebruiks- en belevingswaarde voor deglastuinbouw wordt in deeerste
plaats verhoogd door de herinrichting vanoudegebieden. Daarbij wordt met
name rekeninggehouden met deeisen die gesteld moeten worden aaneen
multifunctionele gebiedsinrichting. Opdiewijze dient herinrichting niet alleen
een agrarisch belang. Erontstaat door dit proceseen nieuw evenwicht tussen
glastuinbouwontwikkeling enoverig ruimtegebruik.
Deruimtelijke maatregelen vragen ookom nieuwe inrichting op het lokale
schaalniveau. Woningbouw krijgt betere kansen,groenblauwe dooraderingzal
eerder slagen en de overdruk zal bij aanpassingvan de infrastructuur en introductie van meer verantwoorde logistieke processen voor glastuinbouwproducten leiden tot algehele verbetering van degebruiks- en belevingswaarde in
oudegebieden.
Door bij de herinrichting tegelijkertijd rekeningte houden met declaim opde
ruimte voor andersoortige bedrijvigheid wordt deeconomische basisvaneen
gebied steviger enwordt dewerkgelegenheid minder eenzijdig afhankelijk van
deglastuinbouw. Daardoor wordt tevens meer bestendigheid inde
toekomstwaarde van hetgebied gebracht.

Op zoeknaareennieuwevenwicht tussen glastuinbouw enoverigru,
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