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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In de Nota Ruimte is Boskoop erkend als één van de cruciale groene economieën van
Nederland. In dat kader heeft de regio Boskoop in de Nota Ruimte de kwalificatie “Greenport”
gekregen en daarmee erkenning als een economische sector van nationaal en internationaal
belang. Deze erkenning biedt kansen om nader uit te werken en op te pakken. Daartoe zijn de
noodzakelijke ontwikkelingen voor de toekomst van de boomteelt beschreven in de ‘Agenda
voor de Toekomst van de Boomteelt’. Voor uitvoering van de Agenda van de Boomteelt is door
de provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Reeuwijk en Waddinxveen, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, het Platform Sierteelt Regio Boskoop en de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rijnland een bestuursovereenkomst (“het Boomteeltpact)”
gesloten.
De essentie van het Boomteeltpact is dat het bestaande boomteelt gebied wordt versterkt met
inachtneming van de randvoorwaarden en kansen die verband houden met de situering in het
Groene Hart (ruimte, water, recreatie en toerisme).
De organisatie van het programma bestaat uit 6 projecten met eigen projectleiders, een
stuurgroep (rapporterend aan het Bestuur van de hiervoor genoemde geledingen), een
adviesgroep en een programmamanager. Eén van de zes projecten die gestart zijn onder het
Boomteeltpact is het project “Visie Greenport Boskoop”. Dit eindrapport is daar het resultaat
van.
Boskoop is een boomkwekerijgebeid met een lange historie en met een (inter)nationale status.
De regio Boskoop wil die positie ook in de toekomst handhaven en zo mogelijk versterken !
1.2 Doelstelling
Boomteeltregio Boskoop is in de Nota Ruimte (Ministerie VROM) aangewezen als Greenport.
Een belangrijk positief signaal vanuit de overheid, zowel in algemene zin de erkenning voor
Greenports als belangrijke clusters van agrarische activiteiten, als in het bijzonder de erkenning
voor de Regio Boskoop voor haar boomteelt bedrijvigheid. Het verplicht echter ook om de
handschoen op te pakken en de verwachtingen omtrent een Greenport te concretiseren. De
sluiting van het Boomteeltpact, met onderliggende projecten, is daar een eerste invulling van.
Er zijn in de afgelopen jaren al de nodige studies in de regio gedaan. Zo heeft het LEI in 2002
een studie verricht naar de toekomstige ruimtebehoefte voor de boomteelt in de regio Boskoop
(“Bomen over ruimte”) en is ook in 2002 gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen
Boskoop en de Bollenstreek (“Hoe innig is de samenwerking?”). De gemeenten in de regio
hebben allen hun structuurplannen. En in 1997 is onder begeleiding van Buck ook een
visietraject uitgevoerd en is een visiedocument opgeleverd. Deze studies zijn belangrijke input
voor een visie, maar vormen nog geen integraal en samenhangend geheel. Bovendien moet
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een visie meer zijn dan een samenvatting van alle rapporten of een weergave van alle
opmerkingen. De uitdaging is een voldoende vernieuwende, toekomstgerichte visie te
ontwikkelen waarbij het resultaat meer is dan de optelsom van de delen.
Kortom: er zijn al vele brokstukken, maar het ontbreekt aan een integrale, gemeenschappelijke, toekomstgerichte en gedragen visie.
Doelstelling van het project ‘Visie Greenport’ luidt:
“Werk een visie (document) uit voor Greenport Boskoop op de toekomst van de boomteelt tot
2020 .”
De opdracht bestond met name uit het op gang brengen van het visievormingsproces met
stakeholders, met als afgeleide een visiedocument. Het was daarbij nadrukkelijk de bedoeling
een visie te ontwikkelen die breed gedragen wordt door relevante stakeholders. De visie vormt
het resultaat van een visievormingsproces waarin stakeholders inhoudelijk bijdragen leverden.
Het inrichten en leiden van het proces had daarom prioriteit, zonder dat de noodzaak om een
goede inhoudelijke visie op te leveren is verwaarloosd.
De projectleider was verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het project, en is
daarbij inhoudelijk en ambtelijk ondersteund door een werkgroep (bijlage b).
Het resultaat bestond uit twee onderdelen; nadrukkelijk in deze volgorde:
1. Procesresultaat: er is een groep stakeholders die actief hebben meegedacht in de visie op
Greenport Boskoop, bewust zijn gemaakt van noodzaak en nut hiervan en bij wie het denken
is gestart maar zeker niet gestopt. Dat is in ieder geval zo bij de organisaties uit het Boomteelt
pact , maar ook bij de boomkwekers in de regio en andere betrokkenen in de regio. Er zit
(delen van) een visie “tussen de oren” en er komen zaken in beweging.
2. Er staat een weerslag van de visie op papier richting opdrachtgevers en bestuur van het
Boomteelt pact. Later zal deze visie worden omgezet in een meer aansprekende vorm voor
externe doeleinden.
1.3 Aanpak
Belangrijke vertrekpunten in de aanpak (zie bijlage a voor een nadere uitleg) zijn:
• Succes = Kwaliteit x Acceptatie
• Regie vanuit de gemeenten
• Stakeholders betrekken
• Aansluiting op Greenport Nederland
• Interactief toetsen
• Scenario’s met win-win kansen
• Kijken over de eigen sectorgrenzen
• Redeneren vanuit consumenten en klanten
• Zoeken naar systeeminnovaties
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De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
• Inwerken: Er was al veel informatie beschikbaar en het was noodzakelijk om kennis te nemen
van deze inputdocumenten. We combineerden de input van de andere projecten die binnen
het Boomteelt pact gaande waren. En hanteerden de kaders van het Boomteelt pact en het
Programmamanagement. Tevens bestudeerden we de documenten van het LEI, de
structuurplannen, de regioplannen, de Nota Ruimte en eventueel reeds beschikbaar materiaal
van andere Greenports.
• Huidige situatie: We maakten een eerste integrale schets van de huidige situatie in de regio
Boskoop. Waar relevant verzamelden we cijfermateriaal voor de onderbouwing. We werkten
naar een sheetpresentatie van de huidige situatie.
• SWOT: We voerden een externe analyse uit, waaruit de kansen en bedreigingen kwamen.
Ook keken we naar de interne analyse van de regio Boskoop om tot sterkten en zwaktes te
komen. Gedurende deze stappen vonden interviews plaats met individuele stakeholders die
als ingewijden in de regio bekend staan. Maar we voerden ook enkele interviews met
personen buiten het traditionele veld.
• Workshops: Centraal stonden een drietal workshops met een brede groep van stakeholders
(zie bijlage b) die we gedurende de workshops gebruikten om samen de visie mee te
ontwikkelen volgens de aanpak “interactief toetsen”. Naast de inhoudelijke voorbereiding
stond het krijgen van de juiste personen in de workshops centraal: uitnodigen, overtuigen,
locatiekeuze, aankleding van de workshops, etc. kregen hoge prioriteit. De workshops
moesten een aura krijgen van “daar wil ik bij zijn” en “daar gebeuren leuke dingen die me aan
het denken hebben gezet”.
• Perspectief: De resultaten van de workshops zijn verwerkt tot een perspectief voor Greenport
Boskoop, waarbij we 3 toekomstbeelden over 2020 uitwerkten en de toekomstige
concurrentiepositie van de Regio Boskoop daarin. Gebaseerd op de toekomstbeelden zijn
ontwikkellijnen gedefinieerd (wat moeten / kunnen we nu doen richting 2020): de strategische
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agenda is bepaald én er is een slag gemaakt naar de eerste acties voor 2006 (de doe agenda
2006).
• Rapportage: Visie Greenport kent als één van de resultaten een inhoudelijke weerslag in
deze onderhavige rapportage. Daarnaast zal er een externe Boomteelt pact versie worden
uitgewerkt. Gebaseerd op dit rapport wordt de opmaak van de externe versie overgelaten aan
communicatie deskundigen (werkgroep communicatie van Boomteelt pact).
Onderstaande afbeelding bevat de weergave van de inhoudelijk uitwerking, en is daarmee de
basis voor navolgende inhoudelijke rapportage:
• De huidige situatie en de SWOT van Boskoop (hoofdstuk 3)
• De toekomstbeelden Boskoop 2020 (hoofdstuk 4)
• De ontwikkellijnen, zijnde de strategische agenda (hoofdstuk 5)
• De doe agenda 2006 (hoofdstuk 6)

2 Huidige situatie Boomkwekerij
2.1 Belangrijke trends in de keten1
De consument
De consument verandert, en dat heeft ook zijn weerslag op de wijze van aankopen en
“consumeren” van boomkwekerijproducten. Wat opvalt is dat consumenten steeds minder
verstand van het product zelf hebben en dus hulp vragen bij aankoop en verzorging. Maar de
consument is wel in toenemende mate een impuls aankoper en wil direct het resultaat zien
1

De neiging bestaat om trends te bekijken vanuit de Nederlandse bril. Dat is hier nadrukkelijk niet de bedoeling:

onderstaande trends zijn West-Europees, maar met enige flexibiliteit wellicht zelfs Europees en wereldwijd te
herkennen. Dat is natuurlijk wezenlijk vanuit het besef dat van de Nederlandse boomkwekerij 75% geëxporteerd wordt.
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(zien wat je koopt en niet wachten tot het “hout” na een half jaar is uitgeschoten). Daar komt bij
dat de vervaging tussen binnen en buiten doorzet: producten kunnen in de woonkamer, in de
serre, op het (overdekte) terras en in de tuin. Bovenstaande trends vereisen dan ook een
visueel aantrekkelijk boomkwekerijproduct met een breed assortiment inclusief variatie en
verrassing.
Een andere belangrijke trend is dat de consument al enige jaren veel aandacht voor de tuin
heeft: de tuin wordt nadrukkelijk gezien als een verlengstuk van het huis en dé plek waar het
ook gezellig moet zijn om je, na een drukke en hectische dag, in terug te trekken en “lekker te
cocoonen” in je eigen vertrouwde omgeving. Maar diezelfde consument heeft de kennis en de
rust niet om zelf producten te combineren tot een eindresultaat: het liefst wil de consument
totaaloplossingen, passend bij een bepaalde lifestyle, aangeboden krijgen.
Tenslotte de portemonnee van de consument. Enerzijds wil de consument
boomkwekerijproducten, net als andere artikelen, zo goedkoop mogelijk hebben en is dan ook
gevoelig voor prijsacties, maar aan de andere kant is diezelfde consument dermate
beïnvloedbaar dat hij/zij voor onderscheidend vermogen en iets bijzonders gerust veel geld over
heeft. De consument heeft vele gezichten en is in toenemende mate beweeglijk in haar
consumptiegedrag. Uiteraard binnen het besef dat de algemene nationale economie en het
consumentenvertrouwen sterk sturen op de uitgaven.
De afzetkanalen
De consument koopt de boomkwekerijproducten via de detailhandel, ook wel de retail
genoemd: tuincentra, op de markt, bij de bloemenspeciaalzaak, in bouwmarkten, in de
supermarkten, etc. Kenmerkend hierbij is dat de grote retail-ketens (grote retailorganisaties met
vele winkels onder hetzelfde merk) én sterk concentreren (er ontstaan grote bolwerken) én de
buiten-markt ontdekken: met name bouwmarkten en supermarkten zien een groeimarkt in de
tuinartikelen inclusief de boomkwekerijproducten. Zij hebben in veel gevallen, zeker niet op
winkelvloer-niveau, niet de menskracht met tijd en/of kennis beschikbaar voor een
adviesfunctie naar de consument.
De keten
Diezelfde grote retail-ketens kopen in toenemende mate internationaal in: daar waar de prijskwaliteit verhouding, passend binnen de winkelformule, het gunstigst is. De wijze van inkoop
kan daarbij verschillen van harde “verdeel en heers” inkoop tot een hechte vorm van
ketensamenwerking en category management. Eigenlijk kan gesteld worden dat de
afzetkanalen van de boomkwekerijproducten behoefte hebben aan toeleveranciers die grote
hoeveelheden van geüniformeerde producten, in een breed assortiment (niet diep),
gegarandeerd en jaarrond kunnen leveren. De retailer vindt het daarbij logisch dat de
toeleverancier steeds meer risico neemt: op aantallen, op prijzen en marges, etc. Logisch
onderdeel van de service zijn responsiviteit (snel en flexibel inspelen op consumentvragen),
flexibiliteit en aansluiting op systemen van de retail (barcodes, bestelsystemen, facturatie, etc.).
Samengevat kan gesteld worden dat de trend is dat door de groei van de grootschalige retail zij
gelijkwaardige toeleveranciers zullen zoeken (“soort zoekt soort”).
De productie
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Zoals de retail de eisen doorvertaald naar de handel, zo vertaalt de handel de eisen door aan
de kwekers. Dus ook in de productie zijn trends waarneembaar als schaalvergroting, toename
van risico’s, toenemende (inter)nationale concurrentiedruk, druk op marge, etc.
Bij de productie is en blijft uiteraard de weers-, grond- en seizoensafhankelijkheid aanwezig,
alhoewel de toename van de pot- en containerteelt en de teelt onder glas deze afhankelijkheid
verminderen.
Zeker in vergelijking met de bloemen en kamerplantentelers, zijn boomkwekerijkwekers meer
individualistisch ingesteld (zie ook de andere invulling van de coöperatieve veiling) en
combineren zij meer de productie- en handelsfunctie in de handelskwekerij. Wel wordt in
toenemende mate de sierteelt-veiling gevonden als afzetkanaal, maar eigenlijk meer als
vangnet met alle gevolgen van dien voor de prijsvorming.
Samengevat kan gesteld worden dat de arena tussen consument en producent, ook voor
boomkwekerijproducten, sterk in beweging is. Nadrukkelijk kijken vele stakeholders (opnieuw)
welke functie zij naar zich toe kunnen trekken en welke toegevoegde waarde ze kunnen
leveren: in de commercie, in de logistiek, in de informatie en de financiën. Wie is in staat om de
regie op deze functies te krijgen en te behouden ?

2.2 Boomkwekerij in Nederland
De boomkwekerij in Nederland is, met haar totale productiewaarde van bijna € 600 miljoen, een
economische speler van formaat. Ondanks dat slechts 40% van de productie in centra
plaatsvindt, zijn er wel degelijk belangrijke boomkwekerijgebieden te benoemen:
• Boskoop, met haar sterke handelsfunctie en de productie van met name sierheesters en
sierconiferen;
• Opheusden/Nederbetuwe, centrum van de laan-, bos- en parkbomen;
• Zundert met de producten voor bos- en haagplantsoen;
• De Bollenstreek, productiegebied van vaste planten;
• Limburg, met haar rozen, vruchtbomen en in toenemende mate “Boskoopse producten”;
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• Noordoost Groningen, met de productie van rozenonderstammen.
Productie en exportcijfers zijn in onderstaand figuur weergegeven:

Gestage groei van het productieareaal (op minder maar wel grotere bedrijven), toenemende
export, groei van PCT teelt en teelt onder glas vallen op.
Waar gaat die productie dan naar toe ? Ook daarin zien we de groei terug, maar zeker ook de
verschuiving. Naast de eerder geschetste trend naar retailers in bouwmarkten, is het van
belang om te constateren dat de verkoop aan collega-boomkwekers (zeker ook internationaal)
nog steeds het grootste afzetkanaal is, maar wel in een afnemende trend.
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Grofweg kan gesteld worden dat de consumentenmarkt momenteel zo’n 60-65% van de afzet
is, de overige 35-40% is de zakelijke markt voor openbaar groen. De verwachting is dat deze
verhouding niet wezenlijk verschuift, anders dan de verschuiving binnen het deelsegment: in de
consumentenmarkt bovenstaande verschuiving in afzetkanalen, in het openbaar groen de
verschuiving in kwaliteit: “de juiste boom op de juiste plaats”.
2.3 De regio Boskoop

In de boomkwekerij regio Boskoop, bestaande uit de gemeenten Boskoop, Rijnwoude,
Reeuwijk en Waddinxveen, en geografisch geschetst in de boomteelt concentratiecontour in het
Streekplan Zuid Holland Oost (2003), daalt het aantal kwekers (van 945 in 1985 naar ±700 in
2005) min of meer overeenkomstig de landelijke trend, eveneens onder een stijging van de
gemiddelde bedrijfsgrootte (van 1,0 naar 1,5 ha in de afgelopen 20 jaar), toename van glas (van
3,5% naar ±8%) en pot en containerteelt (inmiddels zo’n 30%).
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3 Boskoop SWOT
Wat maakt Boskoop nu zo bijzonder dat het de status van Greenport heeft verkregen, wat is
“HET” van Boskoop ? Uit de vele gesprekken, interviews en workshops en met inachtneming
van eerdere studies hebben we het veelgebruikte instrument van de SWOT-analyse (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities & Threats) gebruikt om dit aan te scherpen. In de eerste workshop
zijn de onderwerpen in de vier velden ook geprioriteerd.

De sterkten van Boskoop (het “HET” van Boskoop) zijn:
• De reputatie van Boskoop, zo je wilt de merknaam: Boskoop heeft, zeker van vroeger uit, de
naam als hét boomkwekerijgebied, waar vakmensen fantastisch goede producten
(consumentgereed, maar ook uitgangsmateriaal, stekken, halfwas, etc.) kweken.
• Boskoop is een cluster, vooral omdat de handel geconcentreerd zit in Boskoop, en
gecombineerd met de locale productie, toelevering en dienstverlening, alles ineen heeft.
Klanten kunnen door één bezoek aan Boskoop alles zien en alles vinden. Boskoop is bij
uitstek ook het exportgezicht voor de Nederlandse boomkwekerij.
• Het assortiment dat beschikbaar is in Boskoop is ongekend breed en diep. Deels productie in
de regio zelf, deels door productie elders in Nederland of buitenland, maar wel verhandeld via
Boskoopse handel.
• Alleen al de erkenning door de overheid in de Nota Ruimte maakt dat er aandacht is voor
Boskoop, die verder benut kan worden.
• Het echte vakmanschap van de Boskoopse kwekers is hoog: zij bezitten de groene vingers
om mooie producten te kweken.
• Niet alleen Boskoop heeft een reputatie, in bredere zin heeft het Nederlands
boomkwekerijproduct dat ook. Initiatieven op het gebied van milieu (MPS) en kwaliteitszorg
(Qualitree) dragen daar aan bij.
• Van oudsher is de bodemfysiologie (veengrond) van Boskoop, gecombineerd met het
Nederlandse klimaat en op microniveau de weersgesteldheid van Boskoop letterlijk en
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figuurlijk de basis voor de kwaliteitsproducten. Voor de vollegrondsteelt is dit nog steeds een
belangrijke plus.
• Op nationaal niveau is de gunstige geografische ligging een sterk punt: centraal in de
randstad, op korte afstand van de alle sierteeltveilingen (Naaldwijk, Bleiswijk, Aalsmeer) en
relatief centraal in Nederland, zeker naar consumptiegebieden.
• Ook de sociale factoren tellen mee: voor de Boskoopse kwekers, hun gezin en hun
medewerkers geldt dat het goed wonen is in Boskoop en dat de grote steden (voor woonwerk
van medewerkers, schoolgaande kinderen, maar ook voor winkelen, uitgaan, etc.) dichtbij
zijn.
• De handelsfunctie is in Boskoop goed ontwikkeld, met veel kleine maar kwalitatief
hoogstaande handelsondernemingen.
Maar er zijn ook zwakke punten aan het huidige Boskoop te onderkennen:
• Binnen het cluster, op microniveau, is de verkaveling van de kwekerijen en de infrastructuur
(zeker in de “oude gebieden”) slecht. De grootte en vorm van de kavels past slecht bij de
huidige wensen en eisen van bedrijfsvoering en logistiek. Ook het wegennet is op diverse
plaatsen niet ingesteld op de huidige logistieke middelen en eisen.
• Boomkwekers zijn van nature niet erg ingesteld op samenwerking, maar meer op
individualisme. In studieclubverband worden wel zaken opgepakt, maar die zijn vooral
teelttechnisch van aard. Juist de samenwerking op bedrijfskundige gebieden als afzet,
marketing, inkoop, logistiek, etc. komen slechts langzaam van de grond.
• Kwaliteit en kwantiteit (zowel aanvoer als afvoer) van het water zijn een knelpunt, meer proactief waterbeheer is gewenst.
• Helaas is het imago van de boomkwekerij op de arbeidsmarkt niet best, waardoor het
verkrijgen van adequaat en voldoende personeel lastig is.
• Consument- en marktgericht, ofwel het weten wat consumenten en klanten bezighoudt, is
essentieel in een marktgedreven sector. Zoals vele subsectoren in de agrarische sector is
consument- en marktgericht nooit de insteek geweest, en is het één van de grootste
veranderslagen voor de sector, ook voor de boomkwekerij.
• De boomkwekerij in Boskoop kent nogal wat functiecombinaties. Meest bekend is de
handelskwekerij, waarin productie en handel gecombineerd wordt. Functies combineren
betekent echter ook dat meerdere functies bijhouden afleidt van specialisatie op één.
• Boskoop heeft last van de wet op de remmende voorsprong: van oudsher was Boskoop
voorloper.
• Het ontbreekt aan regionale cijfers, zoals afzetcijfers, zodat trends en ontwikkelingen lastig te
monitoren zijn. Dit bemoeilijkt het adequaat inspelen op die ontwikkelingen.
• De afbrokkeling van de (gespecialiseerde groene) kennis, het verval van het OVO-drieluik
(onderwijs, voorlichting, onderzoek) en de versnippering zorgen voor een inefficiënte
kennisbasis. Het vertrek van HBO onderwijs naar Gouda, en het vertrek van (delen van) PPO
naar Lisse holt de lokale kennisbasis uit.
• Het ontbreekt Boskoop (en boomkwekerij Nederland in bredere zin) aan een goede lobby en
vermarkting van product en regio. Zeker in vergelijking met de bollen (Keukenhof) en de
bloemen (veilingen).
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• De kleinschaligheid van de boomkwekerij, gecombineerd met de mindere samenwerking
maakt het inspelen op schaalvergroting en samenwerking lastig. “Veel boomkwekers zitten op
hun koninkrijk van één hectare.”
• Het feit dat de boomkwekerij regio momenteel valt onder vier gemeenten (Boskoop,
Rijnwoude, Reeuwijk, Waddinxveen) maakt het lastig om gericht beleid te ontwikkelen.

De kansen voor Boskoop zijn:
• Het inspelen op consumententrends.
• Het bedienen van het groeiende afzetkanaal; de retail-ketens, inclusief het doorvertalen van
de consequenties voor haar producten én dienstverlening.
• Het uitbouwen van de regiefunctie van Boskoop: vooral de commerciële regie in handen
houden (met de handelsfunctie) en slim combineren met Boskoopse productie, aangevuld
met producten uit andere gebieden.
• Er is een groeiende aandacht voor de bijdrage die groen kan leveren voor ons leefmilieu
(welzijn, welbevinden) én de economische waarde van groen (arbeidsproductiviteit,
ziekteverzuim, etc.).
• Schaalvergroting doorvoeren.
• Meer regie op kennisontwikkeling & innovatie zetten.
• Het bedienen van high-end afzetkanalen met de hoogkwaliteitsproducten vanuit Boskoop.
Vooral tuincentra kampen met de concurrentiedruk van bouwmarkten en supermarkten. Velen
zien kansen voor tuincentra gepositioneerd met kwaliteitsproducten, diep assortiment,
vakmensen op de winkelvloer, etc. als adequaat antwoord.
• Als het onderscheid tussen kamerplanten en buitenplanten kleiner wordt, ligt er een kans om
de (kamer)plantenhandel te bedienen met boomkwekerijproducten. Ook de bloemen- en
plantenveiling en zijn daarbij een kans, zowel voor de klok maar zeker ook voor hun
bemiddelingsactiviteiten.
• Mechanisatie en de inzet van nieuwste “high-tech” technologieën is iets waar Nederland altijd
sterk in is geweest, als antwoord op de hoge arbeidskosten.

VISIE

18

• Samenwerkingsmodellen bieden kansen voor Boskoopse ondernemers om zelf te
specialiseren en gezamenlijk beter en marktgericht te presteren (bijvoorbeeld het logistiek
clusteren van leveringen).
• Er ligt een absolute kans om niet alleen als Greenport Boskoop te acteren, maar juist om het
samen met de vier collega Greenports te doen en op te treden als één Greenport Nederland.
• Dynamische kennis.
• Toerisme biedt kansen.
• Klantgerichtheid invullen, met mogelijkheden om rechtstreekse relaties met klanten en zelfs
consumenten te leggen (denk aan de mogelijkheden die Internet daarvoor biedt).
Als bedreigingen voor Boskoop zijn onderkend:
• Het gebrek aan hectares om te groeien (er zijn meerdere claims op de schaarse ruimte in het
Groene Hart), in combinatie met de structuur (micro) die het lastig maakt om te groeien.
• Productiekosten die (nationaal en internationaal) hoger liggen: denk vooral aan grondkosten,
energiekosten en arbeidskosten.
• Er is zeker een dreiging van concurrentie van productie uit andere gebieden in Nederland, in
Europa (Oost Europa), wellicht zelfs China? De afgeleide dreiging is dat door verschuiving
van productie de bijbehorende commerciële functie ook verschuift, zodat het totale draaipunt
van de boomkwekerij verschuift, weg van Boskoop.
• Het regionale vestigingsklimaat loopt risico om terrein te verliezen op regio’s die met open
armen bedrijvigheid ontvangen, en daartoe niet alleen economisch maar ook qua regelgeving
meer klantgericht opereren.
• Boskoop laat steken vallen op de inwendige kwaliteit van de producten, van oudsher hét
kenmerk van Boskoopse producten.
• Een bedreiging is ook als de voor Boskoop belangrijke exportlanden (Duitsland, Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk) zelf meer gaan produceren.
• Door de omschakeling naar teelt onder glas en in potten en containers verzwakt de
afhankelijkheid van de veengrond en het klimaat: glas en PCT kan overal.
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• Er is een dreiging van het niet waarmaken van de Greenport status, zowel op individueel
niveau van Boskoop als voor de Greenports gezamenlijk. Ook een teveel denken in
Greenport Nederland is een bedreiging, omdat daarmee de positie van Boskoop
ondersneeuwt.
• Importburgers hebben niks met de historische band van de boomkwekerij en vinden het
wellicht alleen maar lastig.
• De hectiek en grilligheid in de markt kan er toe leiden dat de arena tussen consument en
producent anders wordt ingevuld dan wat Boskoop met haar veelal kleinschalige
handelsonderneming kan. Dan is er dus een misfit.
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4 Toekomstbeelden Boskoop 2020
We maken nu een grote stap, door in dit hoofdstuk een visie te ontwikkelen hoe de wereld er in
2020 uit zou kunnen zien, wat dat betekent voor de mensen die dan leven en hoe zij
consumeren. We gebruiken daartoe de scenariomethode en schetsen drie toekomstbeelden,
die de hoeken van het toekomstige speelveld schetsen. Het gaat dus expliciet niet over het
beste scenario, maar over mogelijke scenario’s, vanuit het besef dat de toekomst wel ergens in
het midden zal liggen. In ieder scenario zitten bruikbare elementen die helpen bij het maken van
keuzes, het geven van richting en het stellen van prioriteiten. Daarmee houden we ook de
ruimte voor de stakeholders om hun eigen favoriete toekomstbeeld (of combinatie van
toekomstbeelden) te omarmen, zonder in een welles nietes discussie terecht te komen wie
gelijk krijgt.
De drie toekomstbeelden zijn ontstaan door twee “onzekere” trends in de boomkwekerij te
combineren: gaat de consument in 2020 voor bulkproducten op prijs of voor nicheproducten en
beleving en in hoeverre is er verschil tussen de rol van de consument en de burger als het gaat
om de boomkwekerij.

De drie toekomstbeelden2 starten generiek van aard met een beschrijving van het mensbeeld,
de burger en de wijze waarop zij consumeert, via welke afzetkanalen en wat dat betekent voor
de toeleverende keten van handel, productie, etc. Daarna komt de specifieke vertaalslag naar
wat dat betekent voor Boskoop. De drie toekomstbeelden worden in de navolgende paragrafen
uitgewerkt
4.1 Toekomstbeeld 1: Geen fratsen
2

Wederom zal hier de neiging bestaan om de toekomstbeelden te bekijken door de Nederlandse bril, zeker omdat voor

de inkleuring veel Nederlandse voorbeelden worden gebruikt . Dat is hier nadrukkelijk wederom niet de bedoeling:
navolgende toekomstbeelden zijn West-Europees, maar met enige flexibiliteit wellicht zelfs Europees en wereldwijd te
herkennen. Dat is natuurlijk wezenlijk vanuit het besef dat van de Nederlandse boomkwekerij ook in 2020 (meer dan)
75% geëxporteerd zal worden. Zowel in consumenteneindproducten als in uitgangsmateriaal en halfwas product (wat
uiteindelijk ook weer naar de consument in 2020 gaat, maar mogelijk in andere landen).
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De burger
“ In 2020 heeft de green fratsen burger een druk en jachtig leven. Door de grijze golf is er
continu druk op arbeid, maar wel met bijbehorende druk op efficiency. De woningdruk is nog
steeds hoog, maar er is wel flink bijgebouwd. Levend in de Vinex woonwijk, met de bekende
Gamma schuttingen buiten en de Ikea meubels binnen en de McDonalds op de hoek, kun je, je
de vraag stellen of massa-individualisering toch niet tot massaal kopieergedrag is gaan leiden,
waarbij gewoontes en “mainstream gedrag” leidend zijn. De tuin is er vooral om, als je dan
eindelijk thuis bent, in te zitten en te onthaasten. Investeringen worden vooral gedaan in
tuinmeubilair en een goede barbecue. En als de tuin aangelegd, bijgehouden of veranderd moet
worden, dan gaat de geen fratsen burger op zijn spaarzame zaterdag op zoek naar
totaaloplossingen (one stop shop): hij heeft geen tijd en zin in verdieping in het groen. Natuurlijk
kijkt hij wel eens de TV programma’s over tuinieren en leest in de Allerhande en de Libelle wel
over trends in de tuin, maar het “iets anders in de tuin” gevoel blijft binnen de marge van
marginale veranderingen. Soms een beetje creatief, maar meestal routinematig, rationeel en
calculerend. Zeker ook omdat het natuurlijk allemaal wel een beetje normaal en nuttig moet
blijven: je gaat tenslotte geen bakken met geld in de tuin stoppen:; doe maar normaal dan doe
je al gek genoeg is het credo van de geen fratsen consument, die uiteindelijk weer erg “dertien
in een dozijn” is.”
De consument
“ Deze geen fratsen burger consumeert in 2020 natuurlijk wel boomkwekerijproducten. Die haalt
hij dan snel en gemakkelijk, one stop shop, bij de supermarkt of de bouwmarkt, waar hij op
zaterdag toch moet zijn (en soms op koopzondag). Het standaardassortiment is ruim voldoende
breed maar zeker niet diep, af en toe “iets leuks” erbij kan ook nog net, mits het niet te gek
wordt: de impulsartikelen worden afgenomen als er een leuke aanbieding is, mits er niet te veel
gedoe bij nodig is en de prijs niet te gek is: een plantje voor een paar Euro, een struikje voor
tientje. En bovenal moet het allemaal in de kofferbak passen. Aangezien de geen fratsen
consument niet bekend is met de producten, kiest hij op visuele aantrekkelijkheid (kleur, vorm,
imago), en stelt hulp op prijs, niet om alles over de plant te weten te komen, maar meer om een
keuze te kunnen maken” .
De keten
“ Om de geen fratsen consument adequaat te kunnen beleveren heeft de keten ingezet op het
produceren van grote aantallen homogene producten, vanuit schaalgrootte bij alle schakels. En
als producten goed lopen, is er flexibiliteit om snel meer of minder aan te leveren volgens
responsiviteits principes. Ketens werken in strakke systemen met just in time logistiek, order- en
facturatiesystemen, artikelcoderingen, contracten, etc.. Veelal worden de keten processen
gecombineerd met kamerplanten.
Prijs is het belangrijkste criterium en kostprijsbeheersing door schaalgrootte is door de hele
keten heen leidend. Schakels in de keten specialiseren op één functie en specialiseren op een
beperkt aantal producten (productkampioenen). Zij kunnen daardoor snel op en afgeschakeld
worden zodra producten niet meer lopen of nieuwe wensen ontstaan. Ook als concurrenten
goedkoper kunnen, zorgt het “verdeel en heers” inkoopgedrag van de retailer vooral voor een
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internationale concurrentie. Marketinginspanningen van leveranciers worden slechts in beperkte
mate en in sommige segmenten (vooral high-end retailing) toegestaan.
Research & Development in de productie is sterk gericht op het ontwikkelen van nieuwe soorten
als line-extensie van het bestaande productassortiment. Maar bovenal wordt vooral ingezet op
R&D voor procesoptimalisatie: jaarrond beleveren, on demand leveren, mechanisering en ICT”.
Wat betekent dat nu voor Boskoop in 2020 ?
• Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, hectares en herstructurering zullen meer en
nieuwe hectares beschikbaar moeten komen (300-400 ha) aan de randen van Boskoop,
inclusief de verdere ontwikkeling van het PCT terrein, anders bestaat het risico dat
ondernemers naar elders trekken. Daarbij zal vooral ontwikkeling van glas en potcontainerteelt groeien (tot 50% in de vollegrond en 50% onder glas), zodat het finetunen van
just in time productie en jaarrond teelt mogelijk is. Herstructurering naar grotere bedrijven met
grotere arealen is noodzakelijk en gebruik van de buitenrand van Boskoop is nodig. Huurland
en variabel grondgebruik zullen instrumenten zijn.
• Voor werkgelegenheid en economie komen meer flexwerkers (met huisvesting) in
aanmerking, meer hoger kader personeel en minder ongeschoolde arbeiders. Daarbij een
economische verschuiving van productie naar meer logistiek en toeleveranciers.
Boomkwekerij zal een zware economische drager voor de regio zijn. Het vestigingsklimaat
moet gericht zijn op concurrerende prijzen en –regels.
• De functies in het cluster zijn vooral gericht op commerciële regie, met een achterliggend
productienetwerk daar waar dat kostprijstechnisch het beste is en kan: in Boskoop, in andere
Nederlandse en buitenlandse satellieten. Meer onderlinge horizontale samenwerking tussen
kwekers, meer samenwerking in de keten en meer verwerkingsruimte is nodig.
• Voor research & development, kennis en innovatie komt er een verschuiving naar meer
kennis over consumenten, markt, logistiek en keten. Investeringen zullen plaatsvinden in
procesinnovatie, energie, arbeid zonder kennis, mechanisatie en automatisering. Scholing in
bedrijfskunde wordt een vanzelfsprekendheid. De boomteelt zal een nieuwe markt worden
voor toeleveranciers uit andere sectoren die hier op voor lopen.
• De logistiek is gericht op het afwikkelen van grote volumes, just in time, en met een flexibele
ontsluiting, in nauwe afstemming met de ketenpartners. Voor de logistiek zal er behoefte zijn
aan (minder geschoolde) arbeiders en uiteraard een hoogwaardige infrastructuur.
• Vanuit marketing en verkoop gaat gelden dat extreme marktgerichtheid geïntroduceerd
worden, waarbij de verkoop leidend wordt op de productie: de productie volgt de
consumentenvraag.
• Op het gebied van samenwerking en organisatie zal er een strakke, intensieve horizontale
samenwerking tussen kwekers bij de verkoop voor het gezamenlijk beschikbaar krijgen van
een breed assortiment. Daarenboven horizontale samenwerking in de inkoop.
• Qua ICT, systemen en internet geldt dat standaardisatie essentieel is, om daarmee
aansluiting te krijgen op de ketensystemen. Vooral het volgen van de standaards van
afzetkanalen is belangrijk. Hiermee zijn mogelijk grote investeringen gemoeid.
• In de satellietenstrategie geldt dat er in Boskoop te weinig ruimte is voor alle productie.
Daarom zal naast een basis productieruimte, onder Boskoopse regie, productie ook elders in
Nederland en buitenland plaatsvinden. Ook de bedrijven kunnen dus gespreide
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satellietvestigingen hebben in binnen- en buitenland. Knelpunten zullen overigens per locatie
verschillen.
Voor water zal er meer behoefte zijn aan afwatering en berging (nieuwe technieken),
waardoor er nog meer druk op ruimtebehoefde ontstaat en kans voor meervoudig
ruimtegebruik. Voor het realiseren van gesloten systemen is ruimte nodig.
Recreatie en toerisme is minder van toepassing omdat de totale regio minder aantrekkelijk is.
De Europese agenda: aandacht voor kansen, behoud van de regie en letten op de implicaties
voor de kostprijs.
Qua regelgeving is het vooral zaak op Brussel te letten (arbo, milieu, etc.) en vooral flexibel
inspelen op regelgeving.
Voor het boomkwekerijproduct is vooral standaardisatie en homogenisering van producten,
informatie, fust, etc. nodig.

Samengevat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor Boskoop in het geen fratsen
toekomstbeeld:
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4.2 Toekomstbeeld 2: Liefhebber
De burger
“ In 2020 heeft de liefhebber burger ruim de tijd en geld om te besteden. De grijze golf is
massaal (vervroegd) met pensioen en nog fit en actief om leuke dingen in het leven te doen.
Hun thuis is hun eigen koninkrijk en de tuin het plekje om lekker tot rust te komen, maar ook om
in te werken, te investeren te genieten. De liefhebber houdt van zijn tuin, het groen, de bloemen
en de planten en heeft respect voor de natuur: hij is de zorgzame individu die weet wat hij wel
en niet wil. Vanwege de overvloed aan tijd, geld en interesse bezoekt hij informatietuinen,
voorbeeldtuinen en andermans tuinen tijdens open dagen en doet daar inspiratie op. En
uiteraard gaat hij daar naar toe met kennis van zaken: goed voorbereid, vakliteratuur op orde
(“tuinwereld in detail”), de Latijnse namen (bijna) goed in het hoofd, de cursussen gevolgd. De
inspiratie is vooral gericht op de jacht naar mooie en bijzondere planten & bomen die het
verschil maken, en waarmee je, je kunt onderscheiden. Daarbij gaat de liefhebber van
boomkwekerijproducten voor de lange termijn (levenslange relatie) en eist hij topkwaliteit, de
prijs is slechts een logische resultante. Vrijheid, billijkheid en betrokkenheid zijn de zin van het
bestaan voor deze burger met een groene beleving”.
De consument
“ Deze liefhebber burger consumeert in 2020 boomkwekerijproducten door de hele week bezig
te zijn met kiezen en selecteren. Hij koopt het liefst vanuit een diep assortiment met uitgebreide
keuzemogelijkheden ter plaatse, maar kan ook het vertrouwen schenken in een bestelling op
maat. Hij zoekt de uithoeken van het assortiment op, want standaard is zo gewoon. Wellicht
liggen er zelfs kansen voor regionale producten met een extra emotionele band. Hij kan daarbij
geraakt worden door impulsen op de winkelvloer, mits ze bijzonder zijn en zijn beleving raken,
niet zozeer vanuit een prijsactie. De liefhebber vereist wel een professionele, serieuze
bediening op de winkelvloer die op hetzelfde niveau groene vingers heeft en als sparring
partner kan fungeren. Daarvoor gaat hij naar speciaalzaken (tuincentra nieuwe stijl) en als het
moet tot op kwekersniveau. Ook gebruikt hij zijn hovenier voor de weg naar bijzondere
producten bij aanleg, onderhoud, renovatie en aanvulling” .
De keten
“ Om de liefhebber consument adequaat te kunnen beleveren heeft de keten ingezet op
kwaliteitsproducten en uniciteit, prijs is een afgeleide (mits in redelijkheid). Op aanvraag leveren
mag, maar essentieel is wel om in de juiste kanalen te zitten. Met je producten:zichtbaar,
herkend en erkend worden is belangrijk. De afzetkanalen schakelen in een hecht netwerk van
groene specialisten. De specialisten hebben zich wel georganiseerd om gezamenlijk de
afzetkanalen te ondersteunen met marketingactiviteiten, productaanbod, kennisbanken en
opleidingen voor het winkelpersoneel. Ook internet is als muli-channel medium omarmd.
Additionele trekkracht wordt gegenereerd door pro-actief relatiemanagement met (exclusieve)
tuinontwerpers. Naast marketing is ook logistiek (distributie) georganiseerd, via verschillende
mogelijkheden.
Research & development in de productie is sterke gericht op het ontdekken en veredelen van
nieuwe soorten. R&D in de processen is vooral het uitdenken van nieuwe marketingconcepten
en het gebruiken van e-commerce” .

VISIE

25

Wat betekent dat nu voor Boskoop in 2020 ?
• Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, hectares en herstructurering zal een beperkte
uitbreiding nodig zijn. Maar de belangrijkste opgave ligt op het gebied van de herstructurering,
om tot vollegrondskavels (want veengrond blijft belangrijk) te komen in een voor de toekomst
levensvatbare vorm en grootte, met een goede aansluiting. De verhouding vollegrond versus
glas-PCT zal 80-20% zijn: glas-PCT is ondersteunend aan vollegrond. Behoud en nieuw
toekomstperspectief voor de ambachtelijke productie, in een nieuw jasje.
• Voor werkgelegenheid en economie komt de nadruk te liggen op ruimte voor vakmanschap in
een regionaal vestigingsklimaat waarin het vakmanschap tot waarde kan worden gebracht. Er
is slechts beperkt behoefte aan flexwerkers.
• De functies in het cluster zijn vooral gericht op commerciële regie, met een achterliggend
productienetwerk in Boskoop, ondersteund door Nederlandse en buitenlandse satellieten met
de focus op teelt van kwaliteitsproducten. Het gaat vooral om specialisatie, maar ook
integratie om tot totaalaanbiedingen te komen. Er liggen kansen om te komen tot
functiecombinatie van productie en recreatie/toerisme.
• Voor research & development, kennis en innovatie komt er een verschuiving naar groene
opleidingen voor het scholen in groene vingers, maar ook voor cursorisch onderwijs naar
winkelpersoneel. Onderzoek helpt mee in het vinden en ontwikkelen van nieuwe soorten.
Voor productontwikkeling gaat het vooral om het volgen van de consument en onderhouden
van een breed en diep assortiment.
• De logistiek is minder kaderstellend dan in het geen fratsen scenario. De focus ligt enerzijds
op goede logistieke ontsluiting van het eigen terrein, laaddocks, manoeuvreerruimte. En
anderzijds op het gezamenlijk realiseren van een fijnmazig en kwalitatief hoogstaand
distributiesysteem (op consumentenniveau), zodat bestellingen adequaat afgeleverd worden.
Logistieke concentratie in Boskoop, gebaseerd op hoogwaardige infrastructuur.
• Vanuit marketing en verkoop gaat het om het (helpen) creëren van beleving, via meerdere
afzetkanalen. Beleving op de winkelvloer door het ondersteunen van speciaalzaken met
marketing, kennis en opleiding. Het helpen van de ambachtelijke tuincentra met nieuwe
belevingsconcepten. Maar ook via internet het realiseren van portalen. Promotie via “tuingrootheden”, tuinarchitecten en hoveniers als vertrouwenspersoon en organisator voor de
grijze golf, het lanceren van een kwaliteitsmerk, aandacht voor productattributen, eerlijke
producten / fair nursery stock), wellicht zelfs een “Boskoop” merk. Meer inzicht verkrijgen in
consumenten en andersom de consument meer inzicht verschaffen in de (Boskoopse)
productie. Een Boskoops tuincentrum (fysiek en/of virtueel) met een toonzaalfunctie en
bestelmogelijkheden.
• Op het gebied van samenwerking en organisatie zal er een inzet gevraagd worden voor zowel
de marketingorganisatie als de logistieke organisatie.
• Qua ICT, systemen en internet geldt dat e-commerce centraal staat: aanbod ontsluiten naar
de liefhebber en zijn vertrouwenspersonen, realiseren van digitale boomzoeker functies,
organiseren van digitale vraagbaak en ondersteuningsfuncties.
• Standaardisatie binnen het concept is wel wezenlijk, maar vooral vanuit eigen initiatief.
• Er is in dit scenario nauwelijks een satellietenstrategie, wellicht beperkt op de ontsluiting van
het totale aanbod.
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• Voor water is vooral de kwaliteit van het water belangrijk. Mogelijk zijn er kansen voor
collectief water(beheer)?
• Recreatie en toerisme biedt aantrekkelijke combinatiekansen in dit scenario. Beleving
realiseren kan via vele manieren, zoals “de tuinen van Boskoop”, Hendrik-Jan de Tuinman,
1000 ha tuin van Holland. Op kleinere schaal starten met een overzichtskaart,
informatiezuilen in het gebied, wandeltochten met leuk start/eindpunt, knooppunten
verbinden. Integratie van huidige toeristische attracties. Verplicht stellen van nette
voorbeeldtuinen en het realiseren van de liefhebber consument als Boskoop ambassadeur.
• De Europese agenda: volg je markt en volg nieuwe ontwikkelingen.
• Qua regelgeving is het vooral zaak om Brussel nauwlettend te volgen.
• Voor het boomkwekerijproduct is vooral het koesteren en waar mogelijk uitbouwen van een
breed en diep assortiment nodig: het assortiment moet onderscheidend zijn (kwaliteit,
uniciteit).
Samengevat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor Boskoop in het liefhebber
toekomstbeeld:

4.3 Toekomstbeeld 3: Burger in het groen3
De burger
“ Naast de “consumptie” van groen voor de eigen tuin, is de mens in 2020 ook nadrukkelijk
burger in zijn gemeenschappelijke tuin; het openbaar groen. En dan niet alleen in de natuur,
maar ook in zijn directe leefomgeving. De kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving kan
verbeteren door het investeren in en goed onderhouden van groen. Er is in de periode 20053

De burger in het groen is een doorkijk op het concept van de Groene Stad, in 2004 gelanceerd. Het concept van “De

Groene Stad” behelst het besef dat publiek groen in de stad een nadrukkelijke keuze is, met een toegevoegde waarde op
leefomgeving, economische waarde en welbevinden van de burgers. De Groene Stad is een andersoortig scenario dan
de voorgaande twee, maar niet minder interessant voor de business to business kansen voor Boskoop. En vergeet vooral
niet dat uiteindelijk de burgerbeleving weer een grote weerslag heeft op diezelfde burger als consument voor eigen
tuin.
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2020 gewerkt om het tekort aan groene kwaliteit, binnen een structureel tekort aan openbaar
groen (minder dan het richtgetal van 75 m2 per woning) op te lossen. Groen is gelijkwaardig
aan grijs, rood en blauw. In een verstedelijkte omgeving is groene kwaliteit een essentieel
aspect van de openbare ruimte: het “recht op groen” voor iedere burger. Het is aanvaardbaar
om meer ruimte in het landelijk gebied in te nemen ter wille van de groene kwaliteit in de steden
en dorpen (groen/rood balans) .
De maatschappelijke baten4 van burgers in het groen zijn inmiddels wetenschappelijk helder
gemaakt en breed geaccepteerd:
1. Gezondheid (sneller herstel in het ziekenhuis, verbeterde concentratie, ontstressen,
preventieve werking, bewegen)
2. Wonen (waardetoename onroerend goed, energiebesparing, geluid verstrooiing)
3. Recreatie (minder ziekteverzuim, verbeterde concentratie, kracht van bomen
4. Veiligheid (criminaliteit, onveiligheid)
5. Luchtkwaliteit (levering zuurstof, beïnvloeding luchtstroming en filtratie van fijn stof, Nox, ozon
en roet)
6. Werken (ziekteverzuim, psychologisch, betere prestaties, fysiologische omstandigheden)
In 2020 onderkennen bewoners het belang van openbaar groen (zichtgroen en gebruiksgroen)
in de directe woonomgeving. Openbaar groen is, meer nog dan vele andere voorzieningen, erg
bepalend voor het uiterlijk van de woonomgeving. Niet voor niets worden nieuwbouwwoningen
aangeprezen met “wonen in het groen”, “wonen in een groene waterrijke omgeving”, etc. Maar
tot voor kort waren de artist impressions in de verkoopbrochures vaak (veel) rooskleuriger dan
de uiteindelijke daadwerkelijke situatie (met name de volwassenheid en de hoeveelheid). Goed
aangelegd en kwalitatief hoogwaardig groen heeft een positieve invloed op de woonbeleving.
Omgekeerd kan slecht aangelegd, gebrekkig of te weinig openbaar groen de woonbeleving
negatief beïnvloeden. Belangrijkste groencriteria voor bewoners zijn dan ook: hoeveelheid,
nabijheid, volwassenheid, diversiteit, kwaliteit, kindvriendelijkheid. Wonen en werken in een
groene gemeente is aangenaam: burgers voelen zich beter (welzijn, welbevinden), veiliger en
gezonder met het groen om hen heen. Openbaar groen draagt ook bij aan de financiën van de
bewoners: de waardetoename van het huis (gevoel bij bewonen, winst bij verkoop). Burgers zijn
bereid om te betalen voor openbaar groen. De burger waardeert openbaar groen zelfs hoger
dan voldoende parkeergelegenheid, speelgelegenheid, winkelvoorzieningen, scholen, medische
voorzieningen en openbaar vervoer. Kortom: recht op groen voor iedere burger in 2020” !
De keten
“ Sinds de jaren zeventig in de vorige eeuw werden gemeentelijke plantsoendiensten steeds
vaker ondergebracht bij andere gemeentelijke diensten om de kosten te drukken. Maar de
kennis ebde daardoor weg. Bij de stedenbouwkundige opzet van een wijk wordt openbaar
groen als belangrijke factor worden meegenomen, anders bestaat het risico dat groen
opgeofferd wordt aan andere invullingen. Groen is geen restpost maar een integraal
uitgangspunt bij nieuwbouw en renovatie. Vroegtijdige betrokkenheid van bewoners versterkt de
kwaliteit van openbaar groen, zeker ook in de balans met de belangen van de
4

Bron: De baten van de groene stad, Stichting Groenforum, 2005
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projectontwikkelaars (kwaliteitshandvest). Inrichting, gebruik en beheer van openbaar groen
hangen nauw samen en hebben grote invloed op elkaar: Integrale groenkosten methode
vervangt traditionele onderscheid tussen aanleg- en onderhouds kosten.
Om dit alles te realiseren is een nieuw spel in de keten met gemeente, projectontwikkelaars,
onderhoudsbedrijven, hoveniers, planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten,
civiele technici, ecologen, etc. nodig. De gemeente voert regie voor ontwerp, aanleg en
onderhoud, met integrale civiele en groene kennis en professionaliseert
besluitvormingsprocessen in relatie tot groene kwaliteit”
Wat betekent dat nu voor Boskoop in 2020 ?
• Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, hectares en herstructurering zal er geen directe
focus liggen.
• Voor werkgelegenheid en economie zijn geen grote veranderingen te verwachten.
• De functies in het cluster zijn vooral gericht op het ontwerpen, inrichten en realiseren van een
integrale commerciële regiefunctie. Het gaat bij dit scenario veel minder om de (althans
Boskoopse) productiefunctie.
• Voor research & development, kennis en innovatie komt er een verschuiving naar meer
kennis over boomkwekerijproducten die beter aansluiten bij de eisen van openbaar groen:
minder onderhoud, minder gevoelig voor vandalisme, jaarrond groen, etc.
• De logistiek heeft geen prioriteit.
• Vanuit marketing en verkoop gaat gelden dat er een nieuwe pro actieve vorm van
relatiemanagement naar de stakeholders in het gemeentespel moet worden opgezet.
Desgewenst met concepting- en aanbestedingsfunctionaliteiten. Er liggen kansen voor
nieuwe onontgonnen markten zoals gemeenten in het buitenland.
• Op het gebied van samenwerking en organisatie zal de nieuwe verkooporganisatie er moeten
komen om gezamenlijke de nieuwe afzetmarkt te bedienen.
• Qua ICT, systemen en internet geldt dat dit ondergeschikt is aan de commerciële regiefunctie.
• In de satellietenstrategie geldt dat nauwe samenwerking met andere boomteelt satellieten
noodzakelijk is (met name de laan en parkbomen). Productie zal juist veelal buiten Boskoop
plaatsvinden.
• Voor water geen aanvullende eisen.
• Recreatie en toerisme zal vooral kunnen genieten van de toonzaalfunctie die de vier
gemeenten in de regio Boskoop krijgen. En ook de ontwikkeling van Bentwoud kan hierin
worden meegenomen.
• De Europese agenda en regelgeving: geen aanvullende eisen.
Samengevat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden voor Boskoop in de burger in het groen
toekomstbeeld:
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5 Strategische agenda naar 2020
5.1 De elf agendapunten

Op basis van de drie toekomstbeelden voor Boskoop in 2020 en in beschouwing nemend de
huidige situatie van Boskoop anno nu, zijn uiteindelijk 11 punten op de strategische agenda van
Boskoop gekomen.

1. Faciliteren grotere bedrijven.
In alle scenario’s is er een noodzaak onderkend om tot grotere bedrijven te komen en letterlijk
de ruimte voor groei te faciliteren: hectares voor productie, ruimte voor handel (beperkte
toename van grote handelshuizen), logistieke dienstverleners (waaronder een centrale
verzendhal), en overige functies die bij de Greenport passen (commerciële functies, kennis,
innovatie, ontmoeten, recreatie, etc.). Ruimte kan gevonden worden aan de westkant met PCT3-4-etc. en in Boskoop Oost (oostelijke randweg). Belangrijk daarbij is vooral om het
combineren van functies mogelijk te maken door rek op het bestemmingsplan (combineer PCT
en ITC functionaliteiten tot Greenport Boskoop terrein) en de knelpunten in de regelgeving op te
lossen.
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2. Herstructurering
In alle gevallen is het herstructureren van Boskoop noodzakelijk, om tot levensvatbare vorm en
grootte van kavels te komen, de ruimte voor logistieke handelingen op perceelsniveau te
verbeteren (draairuimte voor grotere vrachtauto’s, laaddocks, etc), de locale ontsluiting
(infrastructuur) te verbeteren (waaronder het hart van Boskoop ontlasten door buitenom te
kunnen rijden, en de aandacht voor burger- en toerismestromen), ruimte voor water en tenslotte
schuifruimte (grondbank, geld) voor het proces van herstructurering. Uiteraard met begrip voor
randvoorwaarden als cultuurhistorisch besef en respect, en de inpasbaarheid in de omgeving.
3. Functies cluster: focus op commerciële regie
Centraal in de visie staat het bedienen van de markt ! Een essentiële ontwikkellijn in de
strategische agenda is dan ook de focus op de commerciële regiefunctie in Greenport Boskoop:
hoe blijven we commercieel aan de bal en in staat om de deals met de klanten van de toekomst
te mogen maken. Dit vraagt om vernieuwende vormen van commercie, samenwerking op
marketing en verkoop, het organiseren van het achterliggende netwerk van productie (in de
Greenport, maar ook daarbuiten in productiesatellieten in Nederland en buitenland). Er zullen
de komende jaren nieuwe commerciële vormen geëxploreerd moeten worden, waarbij
samenwerking centraal staat: promotie, e-commerce, “merk”ontwikkeling, mult-channel
strategieën, distributie, etc. Maar ook centralisatie van het gezamenlijke aanbod, hoeveelheden
voor het vullen van orders door de som van kleine partijen. Het proces van bewustwording en
wederkerigheid is daarbij essentieel.
4. Kennis en innovatie
Kennis en innovatie wordt gezien als één van de kernpunten voor de Nederlandse economie in
algemene zin, maar ook in de Greenports, om daarmee een duurzame concurrentiepositie te
kunnen behouden en uitbouwen. Voor het geen fratsen toekomstbeeld is vooral innovatie op
het gebied van proces en markt essentieel. Bij het liefhebber toekomstbeeld zien we naast
product- en marktinnovatie ook nadrukkelijk kansen voor multi-channel innovatie (afzetkanalen,
e-commerce, combineren met toerisme, etc.) inclusief innovatie in de distributie. Voor het
toekomstbeeld van de burger in het groen is er vooral behoefte aan een systeeminnovatie5, met
achterliggende procesinnovaties. Voor de kennisontwikkeling is het van groot belang dat in het
onderwijs de “groene vingers” geborgd zijn, maar dat er ook meer aandacht komt voor
bedrijfskundige kennis voor de ondernemers van de toekomst, in beide gevallen met
vernieuwende onderwijsvormen. Er kan daarbij ook gedacht worden aan het opzetten en
formaliseren van een kennis en innovatiecentrum functie in de regio Boskoop.

5

Bij systeeminnovaties gaat het gaat niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om veranderingen in

ruimtelijke en economische structuren en veranderingen in cultuurpatronen. Voor het verkennen, ontwerpen en
realiseren van systeeminnovaties zijn nieuwe innovatiecreërende netwerken nodig, waarin heterogene stakeholders
gezamenlijk actie ontplooien.Het tot stand brengen van systeeminnovaties vraagt van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden ander gedrag, dan waar men mee vertrouwd is. Systeeminnovaties vergen een samenhangende
ontwikkeling van de drie domeinen: (1) kennisgeneratie, (2) technologie en kundeontwikkeling en (3) innovatie. (Bron:
NRLO, 1998).
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5. Logistiek & infrastructuur
Bij logistiek en infrastructuur is het punt van de fysieke locale infrastructuur al aan bod
gekomen: ontsluiting binnen de Greenport (rondom in plaats van door het hart, betere
aansluiting van kavels), alsmede de aansluiting op de hoofdassen buiten de Greenport.
Essentieel voor een adequate logistieke afwikkeling, maar ook een belangrijke zichtbaarheid
van de Greenport. Het herstructureringsplan zal daarbij leidend zijn, maar ook het daadwerkelijk
implementeren van de regionale infrastructuurvisie6, waarin de oostelijke rondweg, de westelijke
rondweg, de aansluiting N-11 “in het kaartje van de wegen” zijn opgenomen. Waar ook nog een
punt van aandacht voor infrastructuur ligt, is het volgen van grootschalige regionale
planologische ontwikkelingen en de impact op de regio Boskoop (denk aan Zuidplaspolder, afrit
A-12 Bleiswijk, ontsluiting Bentwoud, etc.).
Logistiek gezien zal het vanuit de klantwensen invullen van logistiek, zoals het Just In Time
collectioneren en distribueren bij bedrijven, de samenwerking op logistiek gebied (transport,
centrale verzendhal, overslagpunten) en specialiseren nodig zijn.
6. Marketing & verkoop: Boskoop als merk
Naast de commerciële regiefunctie (punt 3.) is er ook een ontwikkellijn gewenst om Boskoop op
de kaart te zetten:
• In de lobbysfeer binnen de regio Boskoop, tussen de Greenports, tussen de
boomkwekerijgebieden en het vasthouden van overheidsaandacht.
• Promotie in het internationale veld, voor de internationale status van het Nederlands
boomkwekerijproduct en daarbinnen de reputatie van Boskoopse producten (met besef voor
chauvinisme bij export).
• Promotie bij Nederlandse consumenten en afstemming met andere nationale promotieinitiatieven (PPH, BBH, etc.).
• Imago op de arbeidsmarkt.
• Ontwikkel- en promotieplekjes voor fans van Boskoop (bv. architecten).
Bovenal is een aanjaagfunctie op korte termijn nodig om de impuls van het Boomteeltpact in
leven te houden en uit te bouwen.
7. Organisatie & samenwerking
Samenwerking is een centraal thema in de visie Greenport Boskoop. Vanuit het besef dat
samenwerking in de boomkwekerij van vroeger uit minder hecht is geweest dan andere
sectoren, en de noodzaak tot samenwerking vanuit de toekomstbeelden, is er een forse stap te
maken. Daarbij gaat het niet zozeer om samenwerking in studieclubs op teelttechnisch gebied,
maar juist op structurele samenwerking op de bedrijfskundige gebieden (inkoop, verkoop,
marketing, logistiek, strategie, etc.). Deze nieuwe vorm van samenwerking is met name nodig
op commercieel gebied (marketing, verkoop, lobby). Aansprekende praktijkvoorbeelden
(learning by doing) ontwikkelen zal het devies zijn. Afstemming tussen bedrijfsleven, gemeenten
en andere stakeholders mag daarbij niet uit het oog verloren worden: tenslotte is het
Boomteeltpact al een mooi voorbeeld hoe samenwerking vormgegeven kan worden. Allianties
sluiten en managen in de vierhoek bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en

6

Nieuwe infrastructuur in het teken van leefbaarheid, regionale visie A12-N11-HSL, september 2001
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kennisinstellingen is een noodzakelijke, verder te ontwikkelen vaardigheid voor de regio
Boskoop.
8. Informatie, ICT, systemen
De mogelijkheden die ICT biedt zal ook voor de komende jaren toepassing vinden in de
boomkwekerij in Boskoop. ICT zal meer en meer ingezet worden. Enerzijds (met name in het
geen fratsen toekomstbeeld) zal de boomkwekerij moeten aansluiten op ICT systemen en –
processen die door de retail worden opgelegd en die gecombineerd worden met de
bloemen&planten sector om “in business” te komen en te blijven. Maar ook liggen er
pro actieve mogelijkheden, zoals voor e-commerce en multi-channel oplossingen in het
liefhebber toekomstbeeld.
In alle gevallen is standaardisatie een belangrijk element: enerzijds in het aansluiten op
standaards van anderen (retail, sierteelt), maar anderzijds ook in het vanuit Boskoop zetten van
boomkwekerijstandaards. Standaards dragen bij aan het ontwikkelen van de regiefunctie en
efficiency in de processen. Standaardisatiemogelijkheden liggen nadrukkelijk op het ICT vlak
(berichtenuitwisseling, systemen, barcodes, etc.) maar ook bij fysieke standaards (denk aan het
succes van de Deense kar).
9. Satellieten in Nederland en buitenland
Bovenal gaat het in de visie om samenwerken en niet om elkaar te beconcurreren.
Vanuit de visie Boskoop is het essentieel om de collega boomkwekerijgebieden te betrekken en
de visie te delen, ter versterking van de totale Nederlandse boomkwekerij. Niet voor niets zijn
de toekomstbeelden generiek, en kan er per gebied een eigen vertaalslag gemaakt worden wat
dat betekent (zoals Boskoop in deze visie doet).
Een andere samenwerking is de afstemming met de andere vier Greenports en Bleiswijk.
Vooral vanuit het geen fratsen toekomstbeeld is er een belang om af te stemmen met de
sierteelt Greenports en samen aan de strategische agenda te werken.
10. Recreatie & toerisme
Er liggen kansen voor recreatie en toerisme in de regio Boskoop, waarbij de boomkwekerij
wordt gebruikt. Zeker voor het liefhebber toekomstbeeld is het stimuleren van de beleving
rondom boomkwekerij van belang. En met 1000 hectare productie kan promotie, recreatie en
toerisme gecombineerd worden. Aanvullend kunnen de vier gemeenten als toonzaal dienen
voor het burger in het groen toekomstbeeld, en daarmee slimme functiecombinaties maken.
Tenslotte is de ontwikkeling van het Bentwoud een uitgelezen kans om niet alleen bos te
maken, maar daarbij nadrukkelijk de boomkwekerij er zijn plek in te geven door de inrichting te
beïnvloeden. Aansluiting op recreatie- en toerismeplannen is gewenst.
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11. Europese agenda en regelgeving
Het volgen en waar mogelijk beïnvloeden van regelgeving op lokaal, provinciaal, landelijk en
Europees niveau vraagt aandacht. Eenduidige interpretatie en toepassing van regels, met
flexibiliteit en snelheid, is van belang. Ook snelheid, eenduidigheid en stabiliteit in de
planologische ontwikkeling en vergunningverlening hoort daarbij. En een één loket gedachte
moet worden omarmd. Gelijkheid over Nederlandse gemeenten en over Europese landen is
wenselijk. Op Europees vlak zal, samen met andere Greenports, de Europese regelgeving
gevolgd moeten worden en waar mogelijk beïnvloed op in de maak zijnde regels. Tenslotte is
het weten te benutten van financiële mogelijkheden ook altijd wenselijk. Dit thema moet wel nog
verder onderzocht worden.
5.2 Agendapunten per stakeholder
De elf agendapunten hebben zo allemaal hun impact op de verschillende stakeholders. In deze
paragraaf zijn de agendapunten uitgewerkt naar vier stakeholder groepen:
Voor het bedrijfsleven:
• Strategisch kiezen
• Opnieuw organiseren van afzetpatronen vooral gericht op commerciële regie
• Marktgerichtheid
• Samenwerken, juist breder dan teelttechniek
• Leren van sierteelt
• Omarmen kansen ICT
• Kennisontwikkeling
• Bedrijfskundige kennis
Voor de overheid (gemeenten, provincie, ministeries):
• Kennis, aandacht, begrip, voeling, trots met de boomkwekerij
• Regelgeving in lijn met andere gebieden houden (nationaal en internationale
vestigingsklimaat)
• Snelheid, helderheid, consistentie in regelgeving
• Herstructurering faciliteren (RO)
• Infrastructuur initiëren (=fysieke zichtbaarheid)
Voor de Brancheorganisaties:
• Initiëren en innoveren
• Trekken aan verandering
• Helpen “lawaai” te maken rondom Boskoop
Voor de Kennisinstellingen:
• Behouden van groene vingers (liefhebber)
• Vergroten business kennis: management, bedrijfskunde, marketing
• Open en klantgericht innoveren samen met de klant
• Helpen bij innovatie, samenwerking, markt
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6 Doe-agenda 2006
6.1 Aanbevelingen
Een strategische agenda naar 2020 is zondermeer belangrijk. Maar nog belangrijker is om niet
af te wachten, maar direct vanaf 2006 dingen te gaan doen. Vandaar dat in deze visie ook de
doe agenda voor 2006 is benoemd. Doen is de ontbrekende schakel tussen plannen en
resultaten.
Op alle elf punten van de strategische agenda zijn initiatieven mogelijk. Maar de volgende
acties bevelen wij van harte aan, omdat we denken dat hier een noodzaak ligt om te starten
en/of er op korte termijn gescoord kan worden. Want snelle eerste winst boeken geeft allen
moed om door te gaat, ook op lastige onderwerpen en thema’s waar een lange(re) adem nodig
is.
1. Faciliteren grotere bedrijven.
• Maak hectares voor uitbreiding planologisch mogelijk en zorg voor verdere
afstemming met gemeenten en provincie. En regel hectares voor west (PCT)
en oost.
• Ga (versneld) verder met ontwikkeling van het PCT-3-47 inclusief “rek op
bestemmingsplan” voor Greenport gerelateerde functies, om naar integrale
Greenport functie invullingen te komen. Start de lobby voor PCT-5-6 als extra
ruimtewens ter compensatie van productieruimte verlies bij PCT-3-4 ten
gunste van andere Greenport functies.
2. Herstructurering
• Zorg dat er begin 2006 een uitgewerkte herstructureringsnota komt, met
heldere randvoorwaarden wat de overheid en bedrijfsleven moeten doen, een
schets van de gewenste productiebedrijven van de toekomst (5-15 jaar),
inclusief ruimteclaim, financiële claim, gevolgen voor infrastructuur en
procesopvatting.
3. Functies cluster: focus op commerciële regie
• Initieer, stimuleer en faciliteer een ketenprogramma, waarin ruimte is voor
o ketenbijeenkomsten tussen handel en productie, liefst ook met
afzetkanalen om meer begrip voor elkaars situatie en dilemma’s te
krijgen en ketenprojecten om tot vernieuwende vormen van
commerciële regie te komen.
o Ruimte voor keten pilots, zodat commerciële regie “learning by doing”
wordt ontwikkeld.

7

PCT-1 is vol (50ha), het bestemmingsplan van PCT-2 ligt bij provincie.
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4. Kennis en innovatie 8
• Volg de landelijk actie die loopt op borging van “groene vingers” onderwijs.
• Sluit aan bij bestaande initiatieven als Bsik regelingen en zeker ook het
sleutelgebied food&flowers van het Innovatieplatform.
5. Logistiek & infrastructuur
• Realiseer de rondweg Oost.
• Volg pro-actief de regionale ontwikkelingen.
• Communiceer de regionale infrastructuurvisie, met de inkleuring en
positionering van de boomkwekerijbelangen.
6. Marketing & verkoop: Boskoop als merk
• Start de communicatie en lobbyactiviteiten en coördineer: naar overheid,
burgers, etc.
• Zet bij de invalswegen van de regio Boskoop borden “Welkom in Greenport
Boskoop”
• Start het visiedelen proces naar collega boomkwekerijgebieden en collega
Greenports.
• Zorg dat de vier Boskoopse gemeenten als etalage/toonzaal van het burger in
het groen toekomstbeeld worden.
7. Organisatie & samenwerking
• Start regulier overleg (per kwartaal) tussen gemeenten en bedrijfsleven om
elkaar te informeren, meningen te polsen en begrip voor elkaars situatie te
krijgen en verbeteringen in de samenwerking te realiseren.
(zie ook punt 3 voor de commerciële samenwerking in horizontale en verticale
richting)
8. Informatie, ICT, systemen
• Initieer “regie door standaardisatie”: breng standaardisatiemogelijkheden in
kaart en bepaal waar volgen en waar initiëren nodig is.
9. Satellieten in Nederland en buitenland
• Start het visiedelen proces naar collega boomkwekerijgebieden.
• Start het visiedelen proces naar collega Greenports.

8

Kennis en innovatie elementen zijn vooral verwerkt in de 10 andere ontwikkellijnen.
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10. Recreatie & toerisme
• Realiseer participatie in de inrichting van Bentwoud.
• Realiseer een langzaam verkeer infrastructuur (knooppunten)
11. Europese agenda en regelgeving
• Sluit aan op initiatieven van de collega Greenports
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Bijlage a: Belangrijke vertrekpunten in de aanpak
1. Succes = Kwaliteit x Acceptatie
Centraal in de aanpak staat de overtuiging dat een succesvol visie traject bestaat uit enerzijds
inhoudelijke kwaliteit, maar anderzijds uit acceptatie door de stakeholders. Om acceptatie bij
stakeholders te realiseren is het bepalen van win-win situaties essentieel: iedereen moet er zijn
winst in zien.
Aangezien er qua inhoudelijke input vanuit de regio en de boomteelt al veel beschikbaar is ligt
de nadruk van onze bijdrage op het proces en op het inbrengen van input uit andere sectoren,
regio’s en landen.
2. Regie vanuit de gemeenten
Visievorming is in onze ogen niet iets van studie op afstand of opgelegd van bovenaf. Het is
vooral een gezamenlijke stap met stakeholders, waarbij de regie prima gevoerd kan worden
vanuit de gemeenten Boskoop en Rijnwoude.
Vanuit gemeentelijke belangen is een zorgvuldige afweging van boomteelt met landschap en
recreatie belangrijk (met impact zoals concentratie versus verspreiding van boomteelt onder
glas).
3. Stakeholders betrekken
Essentieel voor het realiseren van een gezamenlijke visie en draagvlak is het betrekken van alle
stakeholders. Het is van veel belang om naast de gemeenten de boomkwekers en -handel,
zowel de kleinere bedrijven als de grotere, intensief bij het traject te betrekken. Aanvullend kan
nog genoemd worden: banken, toeleveranciers (grond, wellicht potten), transporteurs,
arbeidskrachten (uitzendbureaus) en waterbeheerders.
Bij de inbreng van de verschillende stakeholders is het van belang een goed onderscheid te
maken tussen visie en belang. Begrip voor belangen is nodig, maar visie vraagt om meer.
4. Aansluiting op Greenport Nederland
Ondanks de Nota Ruimte is er (nog) geen heldere definitie wat een Greenport nou exact is. Wat
we wel weten zijn de kernwoorden die in de definitie terug moeten komen: een Greenport:
• Is een locatie, een geografische plek in Nederland, waar een ruimtelijke bundeling plaatsvindt;
• Is tuinbouw, zowel glas als vollegrond, zowel voeding als sierteelt;
• Is van internationaal belang, met een internationale status en een internationale
concurrentiepositie;
• Bevat een combinatie van functies: primaire productie, handel en distributie,
kennisinstellingen, logistiek en dienstverlening zijn allen aanwezig;
• Bevat economische schaalvoordelen en efficiency in de agrologistiek;
• Combineert de groene functie met rode en blauwe functies.
Een Greenport is daarmee dus ook meer/anders dan een ook in de Nota Ruimte genoemde
Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG), waarvan er 10 zijn aangewezen, waaronder
Zuidplaspolder, Bergerden, Emmen, etc.
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Een Greenport is een vorm van “totaalvoetbal”
(quote van Burgemeester van der Tak van de Gemeente Westland, gastheer tijdens de eerste
bijeenkomst van de Greenports in mei 2005).
De kernopgaven van een Greenport zijn:
• Helderheid scheppen over de benodigde ruimte (ruimteclaim).
• Herstructurering doorvoeren (daarbij rekening houdend met milieu, water en ruimtelijke
ontwikkeling).
• Werken aan fysieke bereikbaarheid.
• Benutten van de ligging ten opzichte van de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven.
De kernopgave is daarmee “meer dan extrapoleren” (quote van Commissaris van de Koningin
van Zuid-Holland Franssen, tijdens de eerste bijeenkomst van de Greenports in mei 2005).
De vijf aangewezen Greenports (naast Boskoop ook het Zuid-Hollands glasdistrict, Aalsmeer,
Venlo, en de Bollenstreek) hebben gezamenlijk een strategische agenda benoemd (“één visie,
één agenda”), met de volgende punten:
1. Kennis en innovatie
2. Ruimte
3. Bereikbaarheid
4. Regelgeving
5. Europese agenda
En kent de volgende randvoorwaarden:
• Uitgaan van de ondernemers, eigen verantwoordelijkheid
• Samenspel en samenwerking
• Duurzaamheid en leefbaarheid.
De agenda is weergegeven in het manifest dat in juli 2005 aan de Minister van LNV is
aangeboden.
5. Interactief toetsen
Visie ontwikkelen kan door vanaf nul met elkaar interactief te gaan ontwikkelen. Gezien de input
die al beschikbaar is, is gekozen voor een aanpak van “bedenken en interactief toetsen”. De
projectleider en de werkgroep verzorgen het voorbereidend werk, en gaan dit vervolgens via
een aantal interviews en workshops toetsen en aanvullen met de ideeën, suggesties etc. van de
stakeholders.
6. Scenario’s met win-win kansen
Voor visieontwikkeling hebben wij goede ervaringen met het redeneren vanuit scenario’s.
Enerzijds omdat het heel lastig is naar één toekomst te redeneren, en anderzijds omdat men
dan al snel een gemiddelde, grijze toekomstschets krijgt. Daarom prefereren wij scenario’s,
waarmee een aantal mogelijke hoeken van het toekomstige speelveld worden schetst, met
ruimte voor diverse beelden over de toekomst. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de
behoefte van stakeholders om de eigen ideeën terug te zien en zelf keuzes te maken hoe zij
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hun eigen ontwikkeling naar de toekomst zien. Met respect voor verleden, respect naar
verschillende toekomstenvisies én ruimte om te kiezen.
7. Kijken over de eigen sectorgrenzen
Bij visieontwikkeling is leren van andere sectoren en redeneren van buiten naar binnen erg
belangrijk. Uiteraard met respect waarom zaken in de boomteelt anders zijn, maar wel met een
open oog voor patronen en ervaringen uit andere sectoren, andere regio’s en andere landen die
mogelijk ook van nut kunnen zijn voor de boomteelt regio Boskoop. Daarbij denken wij aan
voorbeelden als de ontwikkelingen in snijbloemen, potplanten en AGF, regionale ontwikkelingen
in Nederland en buitenland (binnen en buiten boomteelt).
8. Redeneren vanuit consumenten en klanten
De basis voor een duurzaam succesvolle concurrentiepositie van individuele kwekers en van de
regio als geheel, is het kunnen bedienen van de markt. Met andere woorden: consumenten en
klanten bepalen de toekomst. In het visie traject zal dan ook ruim aandacht worden geschonken
aan consumententrends en ontwikkelingen bij de belangrijke afzetkanalen van boomteelt
producten. Om vervolgens met elkaar het gesprek te voeren hoe hier op kan worden
ingespeeld. Zaken die zeker aan bod komen:
• Consumenten op zoek naar goedkope producten, maar ook consumenten op zoek naar
kwaliteit, uniciteit en regionale producten.
• Vervaging van de grens tussen kamer, terras en tuin.
• Aandacht voor lifestyle thuis (cocooning) als reactie op een hectische buitenwereld, en de
plaats voor emotiemarketing met boomteelt producten.
• Aandacht voor de service naast het product (stickers, hoezen, verzorgingstips, groeigaranties,
just in time leveren, jaarrond beleveren, assortimentsoptimalisatie, etc.)
• Groeiend marktaandeel van grootschalige Europese retailers en de eisen die zij stellen.
• Wat gaan supermarkten doen met boomkwekerijproducten ?
• Concentratie aan klantzijde.
9. Zoeken naar systeeminnovaties
Het gevaar van toekomstvisies is vaak dat stakeholders vooral de “dichtbij punten” willen
benadrukken, waardoor de visie als totaal te weinig uitdagend wordt. Zo valt te verwachten dat
in de regio Boskoop veel aandacht uit zal gaan naar beschikbare ruimte en de noodzaak om
nieuwe producten/rassen te realiseren. Op zich belangrijke punten maar daarnaast zou de visie
een paar ankerpunten moeten opleveren waarvoor een systeeminnovatie nodig is: een
doorbraakvernieuwing die alleen kan worden bereikt doordat stakeholders met elkaar iets willen
realiseren, een vernieuwing die afzonderlijke partijen niet tot stand kunnen brengen.

VISIE

40

Bijlage b: betrokken personen
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VISIE GREENPORT BOSKOOP
Boomteeltpact Boskoop,
in deze
Gem. Boskoop & Rijnwoude
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BOOMTEELTPACT
GREENPORT REGIO BOSKOOP

DEELPROJECT

KENNIS EN INNOVATIE

KENNIS EN INNOVATIE

44

KENNIS EN INNOVATIE

45

INLEIDING
De Nederlandse Tuinbouw en daarmee ook de boomkwekerij (teelt en handel)
profileren zich al heel lang als modernste in de wereld. Die identiteit en het
bijhorend imago is en was gerechtvaardigd door het clusteren van functies in teelten handelscentra waardoor een goede kennisuitwisseling tussen personen en
bedrijven werd gefaciliteerd.
Deze clustering is uniek en was langjarig prototypisch voor de tuinbouw.
Met het ontvlechten van de gewaardeerde kennisdriehoek Onderzoek-VoorlichtingOnderwijs in grotendeels marktgerichte ondernemingen was het delen van
innovatieve kennis niet langer vanzelfsprekend.
Verdere specialisatie, schaalvergroting en professionalisatie van bedrijven
versterken het effect omdat zij kennis als product kunnen inkopen.
Op de werkvloer wordt de visie om een “Leven Lang te Leren” steeds meer
onderschreven. De technische ontwikkelingen veranderen snel en vaak, er is meer
detailkennis nodig om bij te kunnen blijven in het vak. Ook wordt van medewerkers
een gevraagd om mee te denken in de uitvoering van taken.
Medewerkers moeten perspectiefvol worden uitgedaagd om te kiezen voor de
boomkwekerij, kaderfunctionarissen moeten hun competenties steeds optimaliseren
om te voldoen aan de eisen van de operationele bedrijfsvoering.
Managers hebben behoefte aan referentiekaders en sparringpartners om hun
bedrijven te laten voldoen aan ‘the state of the art’ in de overgang naar een
mondiale markt van producten en kennis.
Het GREENPORT BOSKOOP onderkent deze tendens en onderkent ook dat het
succes van succesvol ondernemen afhankelijk is van de juiste competenties op de
juiste plaats. De samenhang van individuele belangen van medewerkers, de
successen van ondernemers en het imago van het greenport (overig in samenhang
met andere centra) zijn de leidraad geweest voor deze visie.
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HUIDIGE SITUATIE
In het kader van deze rapportage hebben we ons beperkt tot het GREENPORT
BOSKOOP. We zij ons bewust dat zich in andere centra soortgelijke situaties
worden aangetroffen.
De kenniscluster onderwijs, voorlichting en onderzoek werkte in het verleden
faciliterend voor de sector. Tegenwoordig is er naast deze dienstverlening vooral
ook behoefte om participerend met bedrijven te werken. Naast het OVO drieluik is
een complete dienstensector ontstaan. Voorbeelden zijn marketingbureaus,
financieel adviseurs, plantendokters etc).
Steeds meer ondernemers hebben- of ontwikkelen een visie en hebben een
bedrijfsfilosofie waarmee ze het bedrijf willen presenteren en hun producten
vermarkten. Om een goede gesprekspartner te kunnen zijn voor de
bovengenoemde dienstverleners is veel kennis nodig.
Voor het beroepsveld gekwalificeerd personeel is het nodig zich steeds bij te
scholen om de ontwikkeling van bedrijven te kunnen ondersteunen en om de eigen
employability zeker te kunnen stellen.
Buitenlanders nemen veel taken van Nederlanders over als gevolg van een betere
prijs/kwaliteitverhouding van de door hen geleverde arbeid. Ondernemers maken
daar dankbaar gebruik van, maar ervaren ook de complexiteit van de

communicatie in andere talen die zij zelf niet beheersen. Met beperkte middelen
zou de communicatie verbeterd kunnen worden met als neveneffect meer aan de
de Nederlandse cultuur aangepast gedrag.
Door de concentratie van bedrijven en diensten in het GREENPORT zijn er nog veel
mogelijkheden om een netwerk in het werkveld op te bouwen, praktijkervaring op
te doen en relaties te benutten om elders ervaringen op te doen.
Dezelfde concentratie van bedrijven maakt dat er goede mogelijkheden zijn om met
elkaar kennis te verdiepen, ervaringen te verbreden en gedachten en visies te
toetsen.
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VISIE OP DE TOEKOMST
De projectgroep heeft kennisgenomen van veel reacties uit de werkvelden
bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Zij constateert dat het voor alle
partijen van groot belang is om het GREENPORT BOSKOOP ook in de toekomst te
manifesteren als kenniscluster.
Daarbij denkt zij niet aan de gevestigde structuren, maar vooral aan interactie
tussen bedrijven en kennisinstellingen.
Om dit te bereiken zal er wel een erkend adres moeten zijn dat aangesproken wil
en kan worden op de gewenste acties. Die rol moet geïnitieerd worden en op
termijn verankerd raken binnen het GREENPORT BOSKOOP.
Operationeel constateert de projectgroep de volgende behoeften en gewenste
aanpak daarvan:
• Verbetering van het imago van het beroepsveld door het inzichtelijk maken
van ontwikkelingsmogelijkheden binnen de sector. Beoogd wordt daarmee
meer mensen te verleiden om zich te kwalificeren binnen de boomkwekerij.
• Competentieontwikkeling op bedrijven stimuleren en - bij bedrijven mogelijk
maken om daarmee employabilty van medewerkers te bevorderen.
• Door het inrichten van een internationaal competentie- en kenniscentrum
voor boomteelt en groene ruimte blijvend aantrekkelijk zijn voor
kennisontwikkeling en –uitwisseling.
• Faciliteren van kenniskringen en verbinden van netwerken om een
innoverende cultuur en omgeving te scheppen en te onderhouden.
• Innovatief gedrag bevorderen door het bieden van goede “Skill labs” tijden
de opleiding en het belonen van initiatieven hierin.
• Borgen van innovatief gedrag bij ondernemers en hun personeel door het
bieden van uitdaging en mogelijkheden om te experimenteren.
• Een aanspreekpunt hebben om kennis en ervaringen te delen met andere
centra en bedrijven om daarmee de sector als geheel continue te innoveren.
• In de regio kan de ontwikkeling van personeel (sociaal en technisch) meer
aansprekend worden aangepakt. Zorg dragen dat nieuwkomers (o.a.
instromers uit het buitenland) in de sector goede mogelijkheden krijgen om
basiskennis en de cultuur zich eigen te maken.
Bovengenoemde punten zijn in de bijlage ‘Actieplan Kennis en Innovatie’ nader
uitgewerkt en beoordeeld op haalbaarheid en prioriteit.
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AANPAK
Het is de bedoeling dat er in de komende drie jaar veel activiteiten worden
ontwikkeld om de doelstellingen tot stand te brengen. Uitgangspunt bij de
visieontwikkeling is steeds geweest dat er sprake moet zijn van een haalbaar
perspectief, een duidelijke probleemeigenaar en draagvlak om het probleem met
elkaar aan te pakken en feed back te geven op de uitvoering.
In 2006 wordt de aanpak van een kennis- en competentiecentrum in uitvoering
genomen door het Wellantcollege en PPO.
De verdere uitbouw van activiteiten zoals die zijn beschreven in de bijlage, hebben
de aandacht van partijen zoals die zijn benoemd. De uitwerking ervan is op dit
moment nog niet verder opgepakt om ze zo goed mogelijk te kunnen linken met
andere projecten die in het boomteeltpact worden benoemd.
Het ligt in de rede om de ontwikkeling en het realiseren van de doelen voort te
zetten als een ontwikkelingsproces, waarbij meetbare ijkpunten (fasering) wordt
vastgelegd.
Er is op dit moment nog geen concreet onderzoek gedaan naar de
financieringsmogelijkheden, omdat dat buiten de taakstelling van de opdracht ligt.
Gedacht is echter dat de benoemde projectleiding in de bijlage hier naar verder
onderzoek zal gaan doen.
Op hoofdlijnen van prioriteit mag gesteld worden dat een stimuleringssubsidies
voor kennismakelaar, het innovatienetwerk Greenport Boskoop en het onderhouden
van de Leergang ondernemersvaardigheden prioriteit hebben.
DOEL
Het projectteam kennis en innovatie stelt zich als doel om per 2007 een
operationeel centrum in bedrijf te hebben, dat voorziet in:
• Kennis en competentiemanagement t.a.v. de boomkwekerij en de Groene
Ruimte
• De ontwikkeling van innoverend gedrag bij bedrijven en hun omgeving
• Interactie van maatschappij en bedrijf
Concreet betekent een en ander dat zowel onderwijs, training en onderzoek
definitief zijn ingebed in het Greenport Boskoop. Er is een forum dat op basis van
zelfsturing innovaties initieert en implementeert. Er is een eenduidig aanspreekpunt
t.a.v. ontwikkeling en educatie van de sector. De internationale uitstraling als
centrum is geborgd.
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KOSTEN
De hieraan verbonden operationele kosten bedragen naar verwachting €150.000,t.b.v ontwikkeling en organisatie. Daarbij is uitgegaan dat de projectleiding door
een van de bij de visieontwikkeling betrokken partijen wordt uitgevoerd.
De kosten voor exploitatie en beheer zijn afhankelijk van een hiertoe op te stellen
businessplan.
Wij stellen de stuurgroep voor om deze ontwikkeling voor te dragen voor
innovatiesubsidie door EZ/LNV/Provincie.

RELATIES
Het project is nauw verbonden met elke ontwikkeling en verandering binnen de
regio en kan daarbinnen een meer of minder belangrijke rol vervullen. De
effectiviteit wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de communicatie en de
onderlinge afstemming en toewijzing van taken.
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Bijlage: Een voorlopig overzicht van mogelijke projecten op basis van prioriteit (1= laag),
indicatieve kosten en haalbaarheid:
I Integratie
Goed gekwalificeerde werknemers worden steeds belangrijker nu productie en handel steeds
meer volgens moderne en geautomatiseerde systemen verloopt. Een eerste vereiste is dat men
in elk geval de Nederlandse taal kan lezen en schrijven. Een project waarbij Oosteuropese en
andere niet Nederlandse werknemers (o.a. Marrokkanen) worden opgeleid tot volwaardige
boomkwekerijmedewerkers draagt bij aan sterke positie van de regio Boskoop.
Expertise hieromtrent is aanwezig bij het Wellantcollege en past derhalve in de gedachte van
een kennis- en competencecentrum
Kosten: € 10.000
Projectleiding: Gemeente
Importantie: 1 2
3
Hardheid:
haalbaar

4

5

Daarnaast blijken partners van de boomkweker (meestal de vrouw) behoefte te hebben aan
informatie, klankbordmogelijkheden en advies om te ´kunnen leven met een boomkweker´.
Vooral als de vrouw niet uit de Boskoopse cultuur komt is het lastig om te integreren in de
Boskoopse boomkwekersgemeenschap. Ook dit onderdeel kan worden opgezet in
samenwerking met Wellantcollege. Zij hebben actuele expertise hieromtrent van andere locaties
Kosten: € 10.000
Projectleiding: Studieclub Regio Boskoop
Importantie: 1 2
3
4
5
Hardheid:
haalbaar

II Stages voor jonge leerlingen die hier het vak willen leren
Boskoop geldt nog steeds als een interessante leerschool voor jonge (aspirant) boomkwekers
om het vak in de volle breedte te leren kennen. Zowel voor buitenlandse als Nederlandse
jongeren is dit interessant. Momenteel vinden deze stages ook plaats maar verlopen niet via
een coördinerende instantie. Het gaat via informele netwerken.
Ook de huisvesting voor deze stagiaires verloopt in Boskoop via de informele weg. Er is geen
instantie waar je als leerling terecht kunt.
PPO en Wellantcollege zijn in vergaande staat van voorbereiding om dit te realiseren in het
kader van hun samenwerking. Het project zal worden aangereikt in de Kenniscoöperatie als
innovatietraject
Kosten: PM
Projectleiding: Internationaal Kenniscentrum(PPO/Wellant
Importantie: 1 2
3
4
5
Hardheid:
direct in uitvoering te nemen
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III A Innovatienetwerk Greenport Boskoop
Innovatie komt veelal tot stand door meer of minder toevallige combinaties van personen en
instanties. Verrassende combinaties kunne tot stand komen door bijvoorbeeld 2 tot 4 keer per
jaar alle partijen die iets met kennis en innovatie en de Greenport te maken hebben bij elkaar
te krijgen. Onderwijsinstellingen, PPO, Studieclub, Syntens, DLV, Adviescentra zoals Proba, LEI,
LNV, EZ, vertegenwoordigers van andere Greenports, etc. kunnen wellicht elkaar iets meegeven
dat tot interessante resultaten leidt.
PPO en Wellantcollege zullen hierin het voortouw nemen en zullen dit middels
competentieontwikkeling en beroepsprestaties in ontwikkeling nemen.
Kosten: € 10.000
Projectleiding: PPO/Wellantcollege
Importantie: 1 2
3
4
Hardheid:
uitvoerbaar

5

III B Innovatieprijs Studieclub
Deze prijs bevordert het moderne imago van Boskoop en stimuleert ondernemers na te denken
over vernieuwingen die voor hun bedrijf interessant kunnen zijn. Daarnaast kan het project
Innovatieprijs Boskoop dienen als middel om de kloof tussen kennisinstellingen en ondernemers
enigszins te dichten. Door het innovatienetwerk te koppelen aan de innovatieprijs neemt de
drempel af bij ondernemers om een kennisinstelling te benaderen. Andersom weet de
kennisinstelling beter wat een ondernemer beweegt als men op een informele wijze met elkaar
in contact komt. Het laagdrempelige karakter van de Studieclub en de Innovatieprijs - vrij van
´Bobo´s´ - moet daarbij wel gehandhaafd blijven.
Kosten: € 10.000
Projectleiding: Studieclub Regio Boskoop
Importantie: 1 2
3
4
5
Hardheid:
directe activiteit hierin lijkt haalbaar

IVA Leergang Ondernemersvaardigheden Boomkwekerijondernemers
De Kamer van Koophandel Rijnland brengt in samenwerking met de Studieclub Regio Boskoop,
PPO, het LEI en de financiële dienstverleners een op de praktijk en op de persoon gericht
leergang om de (jonge) boomkweker een aantal basisvaardigheden van het ondernemerschap
bij te brengen. Schaalvergroting leidt tot grotere bedrijven en door modernere
productiemethoden etc.etc. wordt er meer geëist van de hedendaagse boomkweker dan
voorheen. De Leergang is in 2005 van start gegaan. De financiering wordt daarbij deels
gedragen door de studenten(ca. 50%) en door de betrokken partijen zoals PPO, Kamer van
Koophandel en financiele dienstverleners. Dit wordt vooral gezien als een investering door de
betrokken organisaties. Structureel geld toeleggen is niet wenselijk en haalbaar. Bij gebleken
succes zal de leergang in 2006 en de komende jaren erna herhaald worden. De locatie PPO
(Rijneveld) met bijbehorende sortimentstuin is uitstekend geschikt om te benutten als
kennislocatie waar onderwijsactiviteiten plaats vinden, waar het innovatienetwerk elkaar kan
ontmoeten en dat het innovatieve karakter van de sierteeltregio kan versterken. Er zijn echter
meerdere plekken waar concentratie van instellingen en activiteiten mogelijk en nodig is.
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Kosten: € 30.000
Projectleiding: Kamer van Koophandel Rijnland
Importantie: 1 2
3
4
5
Hardheid: Is in uitvoering. Spinn-off naar anderegebieden wordt overlegd

IV B Leerpakket Ondernemerschap integreren in bestaand onderwijspakket
Om ondernemerschap en innovatie in een vroegtijdig stadium bij te brengen is het van belang
om dit op een concrete manier in te passen in bestaande lesprogramma´s. Er kan geput
worden uit elementen uit de bestaande leergang Ondernemersvaardigheden en op maat
worden gesneden voor het gewenste niveau.
Hiervoor moet een goede aanpak in combinatie met web-based leren worden geformuleerd.
Kosten: € 20.000
Projectleiding: Wellantcollege/PPO
Importantie: 1 2
3
4
5
Hardheid:
Haalbaar omdat organisaties het belang van duaal lereen en praktijk
opleiden door mensen uit het bedrijfsleven omarmen

V Kennismakelaar
Een coordinerende spin in het web die bovenstaande projecten aanjaagt, faciliteert, stimuleert,
initieert, etc. kan ertoe bijdragen dat het niet alleen bij papierproductie blijft. In de meest
aantrekkelijk variant werkt deze persoon op een marktgedreven basis en is deze persoon na
een aantal jaren ook in staat om op commerciele basis deze functie uit te voeren.
Kosten: € 50.000 per jaar
Projectleiding: Studieclub Regio Boskoop
Importantie: 1 2
3
4
5
Hardheid:
Hard in combinatie met de inrichting van een kennis en
competentiecentrum. Vergt veel feedback van de omgeving
Bij bovenstaande projecten ligt het accent vooral op kennis. Op basis van een extra
verbredings- en verdiepingsbijeenkomst zijn hier nog drie projecten aan toegevoegd die meer
betrekking hebben op de positie van de kweker in de keten en op innovatieve bedrijfsvormen.
Het belang van deze voorgesteld projecten is volgens de projectgroep groot. Hierna zijn de
projectvoorstellen beknopt beschreven.

VI De “geen fratsen” kweker

Activiteiten:
• Bewustwording van ketenomkering, nieuwe business/afzetmechanismen
• horizontale samenwerking tussen kwekers
• belang/mogelijkheden logistiek, ICT, standaardisatie,
• inventarisatie, analyse, herinrichting bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering, risicoreductie
• nieuwe kennis, vaardigheden en attitude
Initiatiefnemer: Platform Sierteelt
Betrokkenen: o.a. grote kwekers, KvK, provincie ZH, PPO, Rabobank, Logistieke .Dienstv.
Start/ontwikkeling: 2e helft 2006; realisatie: 2007 en 2008
Kosten ontwikkeling: € 15.000,- ; kosten realisatie: € 150.000
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VII De “liefhebber” kweker

Activiteiten:
• bewustwording van ketenomkering, nieuwe business/afzetmechanismen
• vernieuwing producten en verdieping sortiment
• nieuwe eigendomsvormen (bijvoorbeeld 5 kwekerijen in één BV)
• samenwerking bij afzet met andere liefhebber kwekers en geen fratsen kwekers
• inventarisatie, analyse, herinrichting bedrijfsprocessen, bedrijfsvoering, risicoreductie
Initiatiefnemer: Platform Sierteelt
Betrokkenen: o.a kleine kwekers, KvK, provincie ZH, PPO, KVBC, Rabobank, Cons.org.
Start/ontwikkeling: 2e helft 2006; realisatie: 2007 en 2008
Kosten ontwikkeling:: € 15.000; kosten realisatie; € 150.000,-

VIII De duurzame kwekerij van de toekomst

Activiteiten:
• ontwerp duurzame kwekerij van de toekomst
• aandacht voor: duurzaamheid (energie, grondstoffen), voor samenwerking,
rechtsvorm (BV etc), automatisering, arbeidsorganisatie, financiering, teelttechniek,
watermanagement, logistiek etc.
• samenwerking met projecten uit tuinbouw (kas als energiebron, intelligente kas etc.)
Initiatiefnemer: Platform Sierteelt
Betrokkenen: o.a. studieclub regio Boskoop, KvK, provincie ZH, PPO, AVAG, Ing.bureau
Start/ontwikkeling: 2006; realisatie vanaf 2007
Kosten ontwikkeling: € 200.000 (excl. bouw); kosten realisatie: 3 mio euro

Inbedding van het project
Het project Kennis & Innovatie is een voortvloeisel uit de visie Greenport (Rijnconsult) die thans
ver gevorderd is. De visie Greenport wordt opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Boomteelt
(Gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Reeuwijk, Provincie, Waterschap, Platform Bedrijfsleven,
Kamer van Koophandel).
Overkoepelend afsprakenkader is het in februari 2005 ondertekende Boomteeltpact.
Het project Kennis & Innovatie bestaat uit een viertal inhoudelijke deelprojecten (Integratie,
Innovatie, Stages en Ondernemerschap). De Kennismakelaar zal daarbij nodig zijn om de
projecten te coördineren, te initiëren, te faciliteren en te stimuleren.

Samenhang met andere projecten:
Door personele unie is er een sterke samenhang ontstaan tussen de projectgroepen Kennis en
Innovatie ene Recreatie en Toerisme. Deze samenhang is dermate groot dat het wenselijk lijkt
om bij verdere aanpak beide groepen te combineren zodat optimale synergie kan worden
bereikt. Toevoegen van een Wellant vertegenwoordiger ligt daarbij inde rede.

Samenstelling van de Projectgroep:
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Voorzitter: J. van Lint (Proba)
Helma v.d.Louw (Studieclub Boskoop)
W. de Jong (PPO)
B. Schuttebeld (KvK Leiden en Omstreken)
K. van Velzen (Wethouder Rijnwoude)

Figuur 1. Organisatiestructuur Kennis en Innovatie
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1

Inleiding

Herstructurering van het sierteeltgebied is een van de kernpunten van het Boomteeltpact. Zowel
door overheden als door het bedrijfsleven wordt herstructurering gezien als enige mogelijkheid
om het sierteeltgebied gezond te maken en ook op de lange termijn gezond te houden.
Als gevolg van het Boomteeltpact is een vijftal onderwerpen bij verschillende projectgroepen
ondergebracht. Binnen het Pact is vastgesteld dat er twee hoofdonderwerpen zijn: de
Greenportvisie en herstructurering van het gebied. Interactie tussen de vijf onderwerpen is
weliswaar van belang, maar de Greenportvisie en Herstructurering worden als leidend gezien.
Vanuit dit vertrekpunt is de rapportage over Herstructurering geschreven. Verwacht mag
worden dat Herstructurering vanuit de Greenportvisie wordt ondersteund.
In deze rapportage wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen in verschillende gebieden. Zo
wordt onder andere aangegeven welke gebieden in en om Boskoop niet langer geschikt zijn
voor de boomteelt en de maatregelen die nodig zijn om gebieden die dat wel zijn, te verbeteren.
Vervolgens wordt ingegaan op nieuwvestigingsgebieden en schuifruimte binnen de
boomteeltcontour en op infrastructuur en water. Tenslotte wordt een aantal aanbevelingen
gedaan voor uit te werken oplossingsrichtingen.

2

Uitgangspunten, motieven en samenhang met beleid en andere projecten

Het begrip herstructurering kan op meerdere wijzen worden gebruikt. De term wordt veelal
gebruikt bij een complete metamorfose van een gebied dat niet meer geschikt is voor het
bedoelde gebruik. In dit rapport wordt er iets anders mee bedoeld.
Met het woord herstructurering wordt in dit rapport uitsluitend bedoeld de
herstructurering van bedrijven.
Dat heeft een goede reden: De herstructurering van het gebied zelf is onderwerp van de
Landinrichting Boskoop en (voor een deel) Landinrichting Reeuwijk. Met name de infrastructuur
ten behoeve van water en wegen is daar uitvoerig aan de orde geweest. Maatregelen op dat
gebied zijn uitgevoerd, dan wel in voorbereiding. Reeds bij de start van het
Landinrichtingstraject in 1986 (!) is verbetering van de infrastructuur van het gebied de
voornaamste drijfveer geweest. Niettemin speelde verbetering van de bedrijfsstructuur ook een
rol. Door bezuinigingen op de Landinrichting is het onderdeel bedrijfsverbetering afgevallen. Het
bedrijfsleven heeft als reactie daarop zelf studie gedaan naar mogelijkheden om op
bedrijfsniveau tot verbeteringen te komen. Er is zelfs een pilot-project uitgevoerd, dat overigens
niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De noodzaak om toch op dat punt resultaat te
boeken, wordt door het bedrijfsleven nog steeds onderschreven.
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Dit rapport is niet gebaseerd op een gedetailleerde blauwdruk met een (gefaseerde) aanpak
ineens, maar op herstructurering op bedrijfsniveau door het stimuleren en flankeren van
individuele initiatieven. Uit eerdere studies, ervaringen in de glastuinbouw, gesprekken met
ondernemers en het pilotproject van Stibos is deze insteek naar voren gekomen als de meest
haalbare optie. Dit rapport beoogt de daarbij optredende knelpunten te beschrijven en er
oplossingen voor te bieden. Daarnaast geeft het rapport suggesties voor een andere
bestemming voor sommige deelgebieden van het boomkwekerijgebied. Deze deelgebieden zijn
te zeer verweven geraakt met andere, veelal woon-, functies. Het lijkt beter om voor deze
deelgebieden tot een goede functiescheiding te komen.
Het is van belang om bij de opstelling van dit rapport ook de uitgangspunten voor het bedrijf
van de toekomst te omschrijven. Stibos heeft daar al eerder aandacht aan besteed in haar
rapport “Het boomteeltcentrum Boskoop in de volgende eeuw”. Voor dit rapport is in feite
rekening gehouden met een drietal hoofdtypen:
1. De export- of handelskwekerij
2. Het volledig op pottenteelt gerichte productiebedrijf
3. Het vollegrondsbedrijf, al dan niet met een deel pottenteelt
Binnen deze hoofdtypen zijn nog grote verschillen aan te geven: verschillen in geteelde
gewassen, gericht op het vermeerderen, gericht op de teelt van snijtakken, veel of weinig
glasbehoefte, enz. Maar ook het verschil in oppervlakte, tussen 1 en 10 hectare per bedrijf, zal
in de toekomst aanwezig blijven. Wel zal de gemiddelde oppervlakte per bedrijf verder
toenemen. (Zie hiervoor ook het Rapport Greenport Visie en de LEI studie: “Bomen over
ruimte”)
Voor de gebieden waarin herstructurering moet plaatsvinden is vooral het onder 3 genoemde
hoofdtype van belang. Deze bedrijven zijn daar nu al volop aanwezig en zijn ook het meest
geschikt om zich daar in de toekomst te vestigen. Wel zullen er uitzonderingen plaats vinden:
soms ontwikkelt een bedrijf zich heel goed door “door te groeien” van hoofdtype 3 naar
hoofdtype 2. En ook het doorgroeien naar hoofdtype 1 wordt niet uitgesloten.
Het is van belang om een goede gebiedsaanduiding t.b.v. herstructurering te geven. Stibos
kiest hierbij als eerste voor het boomkwekerijgebied dat hoofdzakelijk binnen de grenzen van de
gemeente Boskoop is gelegen. Dat gebied is in het algemeen ouder dan de
boomkwekerijgebieden in de andere gemeenten. In Boskoop zijn de kavels in het algemeen
smaller en de sloten breder. Daarnaast is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte er ook kleiner.
Wel zijn er gebieden aan de noordrand die er beter voor staan. Die kunnen buiten beschouwing
blijven. En dan zijn er de boomkwekerijgebieden die -al of niet binnen het zogenaamde
concentratiegebied van het streekplan- voor woningdoeleinden nodig zijn of zodanig raken
ingeklemd tussen andere functies dat bedrijfsvoering daar te bezwaarlijk wordt. Een en ander is
aangegeven op de kaart in bijlage 10.
Samenhang met o.a. streekplan, structuurvisie, landinrichting, etc.
Het voor u liggende rapport is een direct gevolg van de gezamenlijke opgave van overheden en
bedrijfsleven zoals die is vastgesteld in het “Boomteeltpact” . Voorts heeft een aantal andere
kaders een belangrijke rol gespeeld. Op rijksniveau valt de nota “Ruimte” van het Ministerie
van VROM te noemen.
Dit rapport is mede opgesteld vanuit de opgave in het streekplan Zuid Holland oost 2005-2015.
Het bedrijfsleven heeft voor die periode ruimte voor uitbreiding geclaimd. Daartoe is ook het LEI
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rapport “Bomen over ruimte” aan de provincie aangeboden. Het LEI heeft in zijn rapport
rekening gehouden met blijvend gebruik van bestaand boomkwekerijgebied, maar kwam
evengoed tot een extra ruimteclaim. De provincie heeft besluitvorming daarover uitgesteld. Er is
opdracht gegeven eerst te bezien hoe het oude gebied geschikt kon worden gehouden voor de
boomkwekerij. Dit rapport geeft daar antwoorden op.
De gemeente Boskoop heeft een structuurvisie opgesteld. Mede omdat de Rijn Gouwe Lijn
door de provincie wordt ontwikkeld, mag de gemeente meer woningen bouwen. Het
structuurplan geeft die ontwikkelingen aan. Het bedrijfsleven heeft zich daar niet tegen verzet,
maar wel aangegeven dat de oppervlakte die voor de boomkwekerij onttrokken zal gaan
worden, volledig dient te worden gecompenseerd.
Dit rapport geeft de te onttrekken gebieden aan vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. De
conclusies komen voor een groot deel overeen met die van de structuurvisie. Een opvallende
afwijking is dat dit rapport anders dan de structuurvisie uitgaat van het compenseren binnen de
boomteeltcontour. Er wordt slechts een bescheiden claim van 50 hectare gelegd ten behoeve
van schuifruimte.
Het studiegebied valt grotendeels onder de werking van de Landinrichting Boskoop. Zoals
hiervoor reeds gesteld, is de Landinrichting Boskoop vooral gericht op verbetering op
gebiedsniveau. Verbetering op bedrijfsniveau viel niet onder de taakstelling. Dit rapport kan dan
ook worden gezien als complementair aan de Landinrichting.
Voorts is er gekeken naar rapporten van het bedrijfsleven zelf. Genoemd kunnen worden:
− “Samenwerkend sterk de toekomst in” (Platform Sierteelt Regio Boskoop)
− “Het boomteeltcentrum Boskoop in de volgende eeuw” (Stibos)
− “Glashelder” (Platform Sierteelt Regio Boskoop)
− “Wijkers en blijvers” (groep financiële dienstverleners)
Ook de zojuist verschenen toekomstvisie in het kader van het Boomteeltpact “Greenport visie”
is betrokken geweest.
Stibos had en heeft de volgende motivatie om met herstructurering bezig te zijn.
− Een relatief groot aantal ondernemers nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Hun
bedrijven zijn wat verouderd en zijn moeilijker te verkopen.
− Veel te koop staande bedrijven en onvoldoende vraag naar dat type bedrijven leidt tot
prijsdaling en verpaupering.
− Daardoor zal een neerwaartse spiraal ontstaan die slecht is voor het economisch klimaat
van de Greenport Boskoop in zijn geheel, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van
dien.
− Voor veel ondernemers is de opbrengst van het bedrijf de enige vorm van
pensioenvoorziening. Bij het niet of voor een te lage prijs verkopen van het perceel ontstaan
sociale problemen.
− De ruimte voor vollegrondsteelt in en direct rond de Greenport Boskoop is om allerlei
redenen beperkt. Dat noopt tot goed omgaan met en beschikbaar houden van de huidige
ruimte.
− Stibos is, met het LEI, van mening dat een gezonde ontwikkeling van de Greenport
Boskoop alleen kan worden bereikt met een autonome ruimtegroei van minimaal 2% per
jaar. In deze nota wordt echter alleen gekeken naar maatregelen die behoud van het
bestaande gebied bevorderen.
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3

Werkwijze

Het project Herstructurering is in juni 2005 gestart met een werkconferentie waaraan een 50-tal
vertegenwoordigers van overheden en bedrijfsleven heeft deelgenomen. Tijdens deze werkconferentie zijn twee werkgroepen ingesteld: de werkgroep “Ruimte” en de werkgroep
“Financiering”. De werkgroepen zijn in totaal vijf maal bij elkaar geweest en hebben de volgende
aspecten behandeld:
−
−
−
−
−
−
−

sierteelt buiten de boomteeltcontour
sierteeltgebieden binnen de boomteeltcontour die in aanmerking komen voor
functiewijziging
gebieden die geherstructureerd moeten worden om als sierteeltgebied te kunnen
voortbestaan
ruimtebeslag door toeleverings- en handelsbedrijven
nieuwvestigingsgebieden en schuifruimte
problematiek rond vrijkomende bedrijfswoningen
water en infrastructuur

Daarnaast heeft de werkgroep Ruimte zich laten adviseren door een extern bureau, met name
over hoe kan worden omgegaan met functiewijziging van bedrijfswoningen en over hoe
omgegaan kan worden met bedrijven die worden beëindigd.
De werkgroepen doen een aantal aanbevelingen om het herstructureringsproces te laten
slagen. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in bijlage 1.
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4

Beschrijving gebieden / categorieën

4.1 Sierteelt buiten de boomteeltcontour
In de gemeenten Rijnwoude, Waddinxveen en Reeuwijk ligt een aantal sierteeltbedrijven buiten
de boomteeltcontour die in het Streekplan Zuid Holland Oost is vastgelegd. Knelpunt voor deze
bedrijven is dat zij daardoor geen mogelijkheden meer hebben voor uitbreiding in areaal; de
mogelijkheden voor het bouwen van ondersteunend glas zijn beperkt. Er is (nog) geen
saneringsbeleid voor deze bedrijven.

4.2 Sierteeltgebieden binnen de boomteeltcontour die in aanmerking komen voor
functiewijziging
Een aantal gebieden zal van functie (moeten) veranderen. Dat is noodzakelijk omdat het gebied
nodig is voor woningbouw of voor andere functies, omdat de bedrijven in het gebied zodanig
slecht ontsloten zijn dat investering in verbetering van de ontsluiting niet meer rendabel is of
omdat het gebied te kleinschalig is voor herstructurering. Dit is het geval bij de gebieden:
Gebied
het gebied bij het Zwartepad

Voorofsche polder: de omgeving
van Zuidkade, Waterrijk,
Oranjekwartier en Snijdelwijk

Reden functiewijziging
In het Structuurplan Boskoop wordt dit gebied aangegeven
als locatie voor sortimentstuinen ten behoeve van
boomteeltonderwijs en als een recreatieve groenzone.
Inrichting en ontsluiting is voor boomteelt onvoldoende.
Dit gebied is zodanig door woningbouw ingesloten dat een
goede ontwikkeling en ontsluiting van
boomkwekerijbedrijven niet meer mogelijk is.

het gebied ten westen van de
Zinkeling, in de richting van de
Parklaan

De gemeente Boskoop wil het gebied rondom de Parklaan
deels versterken tot kennis- en innovatiecentrum en deels
ontwikkelen tot gebied met woon- en zorgfuncties. Als
aandachtspunt wordt genoemd dat hier nog enkele grotere
boomteeltbedrijven liggen die goed ontsloten zijn op Laag
Boskoop.

het gebied tussen Reijerskoop en
de Biezen, vanaf de provinciale
weg tot de Tuinstraat

Dit gebied is zodanig door woningbouw ingesloten dat een
goede ontwikkeling en ontsluiting voor
boomkwekerijbedrijven niet meer mogelijk is.

de omgeving van de Lansing

Dit gebied is te kleinschalig en teveel versnipperd om nog
als kansrijk boomteeltgebied betiteld te worden.

4.3 Gebieden die geherstructureerd moeten worden om als sierteeltgebied te kunnen
voortbestaan
Bestaande gebieden blijven niet “zomaar” geschikt voor sierteelt. Ruimtelijke en
bedrijfseconomische ontwikkelingen en veranderingen in regelgeving hebben invloed op de
omvang van de hier gevestigde sierteeltbedrijven. Om de bestaande gebieden waardevol te
houden voor de sierteelt is herstructurering noodzakelijk.
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4.4 Herstructurering in verband met kaveldiepte
Over het algemeen is de kaveldiepte in het sierteeltgebied van Boskoop geen groot probleem
meer. Ten westen van Boskoop en in Hazerswoude zijn veel situaties verbeterd door de ruilverkaveling Rijnstreek-zuid. Ook in het oosten van Boskoop en in Reeuwijk zijn inmiddels
enkele projecten ontwikkeld waarin een gewenste kaveldiepte kon worden gerealiseerd.
Uitzondering hierop vormen de gebieden ten noorden en ten zuiden van het tweede gedeelte
van het Reijerskoop. Hier is een zeer langgestrekte verkaveling die voor structuurverbetering in
aanmerking komt. De mogelijkheden van structuurverbetering moeten worden onderzocht in het
kader van de te realiseren rondweg oost. Ten noorden van Reijerskoop ontstaan er
mogelijkheden wanneer het Proefstation uit dit gebied vertrekt. Het is raadzaam om bij de
herstructurering van dit gebied de verandering rond de inrichting van het gebied Proefstation te
betrekken.
4.5 Herstructurering als gevolg van veranderend ruimtegebruik op de bedrijven
Er zijn grote veranderingen gaande ten aanzien van het ruimtegebruik op de sierteeltbedrijven.
Zelfs wanneer een bedrijf niet zou groeien, is er meer ruimte nodig. Kwekers hebben te maken
met complexere regelgeving. Door veranderende regelgeving verandert ook de ruimtebehoefte
van bedrijven: de kaderrichtlijn water heeft consequenties op bedrijfsniveau waardoor er minder
productieruimte overblijft. Datzelfde geldt voor o.a. de wetgeving op het gebied van bemesting
en gewasbescherming. Bedrijven hebben daardoor meer ruimte nodig om dezelfde productie te
realiseren.
Ook het moderne transport vraagt om meer ruimte op de bedrijven. Daar waar sprake is van
frequent transport met grotere vrachtwagens (van zo’n 20 meter lang) is het nodig om ook op
het bedrijf te kunnen keren en manoeuvreren. De laadkuil komt steeds vaker voor, ook bij
sierteeltbedrijven die zich uitsluitend op de teelt richten. Efficiënt transport vraagt daarom ook
meer ruimte op de bedrijven.
Aangescherpte regelgeving op het gebied van water verplicht de kwekers gebruik te maken van
grote silo’s of waterbekkens voor het beregeningswater. Ongeveer eenderde van het
perceelsoppervlak zal nodig zijn voor zaken als kavelpaden, parkeerterrein, werkruimte,
bergruimte en waterberging. Hier staat tegenover dat de smalle paden tussen de teelt
verdwijnen door de komst van overgewaswagens, roltafels en andere technieken. Daarnaast
kan door slootdemping ruimte worden gewonnen. Per saldo is de verwachting gerechtvaardigd
dat door deze ontwikkelingen het netto beteelbaar oppervlak zal afnemen met 10%.

4.6 Ontwikkeling van sierteeltbedrijven
Sierteeltbedrijven zijn divers van omvang en in productie. Van de kwekerijen in Boskoop heeft
95% een omvang van 2 hectare of kleiner (60% is zelfs 1 hectare of kleiner). Een deel van deze
kwekerijen moet groeien naar 3 à 4 hectare om rendabel te blijven. Productie in potten en
containers vindt in toenemende mate plaats.
Naast schaalvergroting blijven kleine bedrijven bestaan van 1 à 2 hectare: voor startende
kwekers, kwekers die een niche-segment bedienen, kwekers die zich richten op de
vermeerdering en voor kwekers die zich vooral richten op productinnovatie.
Schaalvergroting van bedrijven stelt eisen aan ontsluiting/infrastructuur. Belangrijk aspect van
schaalvergroting is de mogelijkheid om kavels bijeen te voegen door middel van slootdemping.
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Behoud van dempingrechten en vereenvoudiging van de vergunningverlening is daarbij
essentieel.

4.7 Ruimtebeslag door toeleverings- en handelsbedrijven
Een flink aantal handelsbedrijven in de regio heeft een dermate sterke relatie met het eigen
teeltbedrijf dat verpakking en verwerking uitsluitend op dit eigen bedrijf kan plaatsvinden.
Daarnaast kent de regio ook een aantal sierteeltgerelateerde handels- en toeleveringsbedrijven
dat deze binding met het eigen productiebedrijf niet heeft. Een groot aantal van deze bedrijven
heeft zich kunnen vestigen op het ITC in Hazerswoude. Vestiging van nieuwe bedrijven is daar
niet meer mogelijk omdat het gebied geheel is uitgegeven. In Boskoop-oost is geen gebied
aangewezen voor handels-, dienstverlenende en toeleveringsbedrijven. Deze bedrijven zijn
daardoor (noodgedwongen) gesitueerd in de teeltgebieden. Verplaatsing en concentratie levert
een ideale situatie op.
Het verdient aanbeveling om langs een aantal robuuste wegen onder voorwaarden toe te staan
handelsbedrijven te situeren.
Toeleverings- en dienstverlenende bedrijven (mits sierteeltgerelateerd) kunnen worden
geconcentreerd nabij de aan te leggen Ruggengraat (locatie Boskoopse Veiling). Uitbreiding
en/of nieuwvestiging van deze bedrijven kan mogelijk worden gemaakt door een
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen. Het is niet de intentie om hier een
bedrijventerrein te situeren waar willekeurige bedrijven zich kunnen vestigen. Weliswaar zijn
meerdere soorten bedrijven mogelijk, maar de relatie met de sierteelt zal te allen tijde duidelijk
en herkenbaar moeten zijn. De wijzigingsbevoegdheid zal zich daarom uitsluitend mogen
uitstrekken tot nieuwe sierteeltgerelateerde bedrijven.

5

Knelpunten per categorie

5.1 Sierteelt buiten de boomteeltcontour
−
−
−

geen uitbreidingsmogelijkheid voor sierteeltbedrijven
beperkt gebruik van ondersteunend glas mogelijk
(nog) geen saneringsbeleid

5.2 Sierteelt in gebieden met functiewijziging
−
−
−

nodig voor woningbouw
niet of slecht ontsloten
te klein voor herstructurering

5.3 Sierteelt in herstructureringsgebieden
−
−
−

slechte verkaveling, vooral in het gebied ten noorden en zuiden van Reijerskoop
bedrijven zijn te klein geworden doordat meer ruimte op het bedrijf nodig is als gevolg van
mestwetgeving, modernisering, transport en waterberging
behoefte aan slootdemping blijft
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5.4 Ruimtebeslag toeleverings- en handelsbedrijven
−

Voor toeleverende bedrijven is er geen vestigingsgebied aangewezen in Boskoop-oost

5.5 Knelpunten algemeen
−
−

6

strengere eisen ten aanzien van berging oppervlaktewater
vrijkomende bedrijfswoningen krijgen niet zonder meer en volgens dezelfde voorwaarden
de bestemming “burger”woning. De problematiek en mogelijke oplossingen rond
vrijkomende bedrijfswoningen zijn beschreven in bijlage 2.

Oplossingsrichtingen

Om de genoemde knelpunten op te lossen is een aantal oplossingsrichtingen mogelijk. In deze
nota wordt er uitdrukkelijk van uitgegaan dat alle genoemde oplossingsrichtingen op alle
knelpuntgebieden van toepassing kunnen zijn.

6.1 Toepasbaarheid van regelgeving
De meest geëigende regeling voor het herstructureringsgebied van Boskoop zou de ROGG zijn
(Regeling Oude Glastuinbouw Gebieden). In de praktijk is gebleken dat deze regeling niet goed
werkt doordat het een collectieve regeling is, waarvan op vrijwillige basis gebruik moet worden;
individueel van deze regeling gebruik maken is niet mogelijk. In het gebied Zuidwijk is in 2002
en 2003 een pilotproject uitgevoerd, waarbij getracht is volgens de systematiek van een ROGG
te werken. Bij deze pilot bleek het niet mogelijk te zijn op vrijwillige basis collectief gebruik te
maken van regelingen. De eindrapportage van het pilotproject is opgenomen in bijlage 3.

6.2 Compensatieverplichting
Vergelijkbaar met de waterpool en het glasfonds kan een herstructureringsfonds worden
opgezet, waarin bijdragen gestort worden door boomkwekers die herstructureren, en waaruit
aan de compensatieverplichtingen kan worden voldaan. Ook is gekeken naar het mogelijke
gebruik van een grondbank.
Een beschrijving van de grondbank is opgenomen in bijlage 4, het herstructureringsfonds is
beschreven in bijlage 5.

6.3 Proactief omgaan met ontwikkelingen
In opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft een breed samengestelde
Gebiedscommissie een tracé uitgekozen voor de ontsluiting van Boskoop-oost en Reeuwijkwest. Het plan is aangeboden aan gedeputeerde mevrouw Dwarshuis en is besproken in de
Landinrichtingscommissie Boskoop, die waarschijnlijk verder belast zal worden met de
uitvoering van het plan van de Gebiedscommissie. Er is geïnventariseerd welke mogelijkheden
er zijn om door middel van ontwikkelingsplanologie geldopbrengsten te generen als
aanvullende financiering van de ontsluitingsweg. Bij de inventarisatie is er van uitgegaan dat het
doel niet alleen moet zijn het genereren van geld, maar dat de oplossingen mede ten dienste
moeten staan van het gebied en daarbij in het bijzonder van de boomkwekerij. Zo zijn ook
thema’s als water, natuur, wonen, toelevering, bedrijfsverbetering en recreatie meegenomen.
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7

Beschikbare nieuwvestigingsgebieden

7.1 PCT
In het Streekplan wordt ervan uitgegaan dat alle boomteelt binnen de boomteeltcontour
plaatsvindt. Uitzondering hierop vormt het PCT, het potten- en containerteelt terrein in de
Hazerswoudse Droogmakerij, dat direct op de boomteeltcontour aansluit en dat in het
Streekplan is aangewezen als nieuwvestigingsgebied. Het PCT heeft de bestemming sierteelt
en is alleen bestemd voor bedrijven met pot- en containerteelt.
Het nog uit te geven gedeelte van het PCT, de fasen 2-4, heeft een omvang van 110 ha; op het
PCT is een claim gelegd van 10 ha voor landschappelijke inpassing. Het PCT dient doorgelicht
te worden op de mogelijkheden van intensiever grondgebruik, waarbij de compensatie voor
landschap en water in elkaar geschoven wordt. Door deze samenvoeging van functies kan een
optimalisatie van ruimtegebruik worden gerealiseerd.

7.2 Randenburg
Langs de Henegouwerweg ligt het gebied Randenburg, dat als nieuwvestigingsgebied in
ontwikkeling is. Randenburg ligt binnen de boomteeltcontour. Randenburg beslaat 20 ha en kan
worden gezien als schuifruimte: voor Randenburg zijn inmiddels eisen gesteld aan de volgorde
van vestiging. In aanmerking komen:
als 1e: bedrijven uit de herinrichting Boskoop die ruimte maken voor insteekwegen, overige
wegen en natuur;
als 2e: bedrijven uit het reservaat in de polder Bloemendaal in de herinrichting Reeuwijk;
als 3e: bedrijven in de herinrichting Reeuwijk die buiten de boomteeltcontour liggen;
als 4e: bedrijven binnen de herinrichting Boskoop die ruimte maken voor schaalvergroting.

7.3 Locatie Boskoopse Veiling / plan Oostpoort Boskoop
Door het vertrek van de Boskoopse Veiling en de aanleg van de Ruggengraat ontstaat daar een
restgebied van ongeveer 15 ha. De natuur- en landschapswaarden worden al grotendeels
gecompenseerd door de compensatie voor de Ruggengraat. Deze grond kan derhalve ingezet
worden als schuifruimte, voor verplaatsing van sierteeltbedrijven buiten het concentratiegebied
en voor vestiging van toeleverings- en dienstverlenende bedrijven.

8

Ruimtebehoefte

Door het verdwijnen van sierteeltgebieden als gevolg van functiewijziging en ten behoeve van
herstructurering van gebieden ontstaat een ruimtebehoefte van circa 140 hectare. Hierin is niet
meegenomen de benodigde extra ruimte als gevolg van overheidsmaatregelen (zie 3.5),
economische ontwikkelingen, autonome groei en strategische groei in het kader van de
Greenportfunctie.
Een totaaloverzicht van de benodigde en beschikbare ruimte voor de herstructurering is
opgenomen in bijlage 6.

9

Raakvlakken met andere activiteiten of projecten

9.1 Water
Uit overleg met de werkgroep water is gebleken dat tot 2015 voor extra berging van
oppervlaktewater 10 hectare nodig zal zijn om de herstructurering te doen slagen. Vijf hectare is
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nodig om te voorzien in de dempingsbehoefte, en nog eens vijf hectare moet beschikbaar
komen om calamiteiten als gevolg van klimaatsveranderingen op te vangen. De locaties voor
deze extra waterberging dienen nader bepaald te worden.
De benodigde ruimte voor extra waterberging kan voor een groot deel gevonden worden in de
aanleg van twee zogenoemde waterrijke landgoederen. Deze landgoederen zijn beschreven in
bijlage 7; een landgoed kan aan de oostzijde en een ten westen van Boskoop worden
gerealiseerd.
Daarnaast kan ruimte voor waterberging gevonden worden door een combinatie te maken met
aan te leggen infrastructuur. Deze combinatie is beschreven in bijlage 8.

10 Vervolgactiviteiten
In de loop van 2006 zal een aantal oplossingsrichtingen nader worden uitgewerkt om invulling
te geven aan de aanbevelingen in deze nota:

10.1 Opzet herstructureringsfonds
De fondsen van Waterpool (stichting Molenkolk) en Glasfonds (gemeenten Boskoop, Reeuwijk,
Waddinxveen en Rijnwoude) worden juridisch los gemaakt uit huidige setting en worden
ingebracht in het nieuw op te zetten herstructureringsfonds.
Actiepunten:
− beschreven wordt welke gelden in het fonds worden gestort (criterium, door wie en
wanneer)
− beschreven wordt voor welke projecten of ontwikkelingen een bijdrage uit het fonds kan
worden onttrokken (wanneer en door wie)
Van de gemeenten Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude en Waddinxveen wordt gevraagd zich
akkoord te verklaren met de gebiedsoverstijgende functie van het fonds.
Actie door:
gemeente en bedrijfsleven (initiator: Stuurgroep Boomteeltpact)
Termijn:
2006/2007
Kostenraming: € 40.000,--

10.2 Beschrijven wijzigingsbevoegdheid
Er wordt een formulering uitgewerkt voor een wijzigingsbevoegdheid voor functiewijziging van
bedrijfswoningen naar burgerwoningen in het sierteeltgebied, die door alle vier de
sierteeltgemeenten wordt gehanteerd.
Actie door:
gemeente en bedrijfsleven (initiator: Stuurgroep Boomteeltpact)
Termijn:
2006/2007
Kostenraming: € 40.000,--

10.3 Toepassen regeling Ruimte voor Ruimte
Van de provincie wordt gevraagd de regeling Ruimte voor ruimte toe te spitsen op
sierteeltbedrijven buiten de sierteeltcontour.
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Actie door:
provincie en gemeente
Termijn:
2006/2007
Kostenraming: PM / geen raming gemaakt.

10.4 Toepassen ontwikkelingsplanologie waterrijke landgoederen
Ter voorbereiding van het aanleggen van waterrijke landgoederen dient het juridisch kader te
worden getoetst en dient de regelgeving toepasbaar gemaakt te worden, voordat concrete
inrichtingsplannen kunnen worden ontwikkeld.
Actie door:
provincie en bedrijfsleven
Termijn:
2006/2007
Kostenraming: € 20.000,--
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Bijlage 1

Uit te werken oplossingsrichtingen

Maak gebruik van de Ruimte-voor-ruimte regeling
− Verklaar de regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie Zuid Holland van toepassing op
deze bedrijven;
− Spits de regeling Ruimte voor Ruimte toe op de sierteelt en neem behalve “glas” ook
“sierteelt open grond” erin op.

Creëer ruimte voor toeleverings- en handelsbedrijven
− maak het voor handelsbedrijven mogelijk zich langs stroomwegen te vestigen
− maak het voor toeleverings- en dienstverlenende bedrijven mogelijk zich te vestigen nabij
de Ruggengraat

Maak functiewijziging van bedrijfswoningen mogelijk

Stel een herstructureringsfonds in

Creëer een grondbank

Maak aanleg en instandhouden van voldoende oppervlaktewater mogelijk

Ontwikkel gebieden die voor functieverandering in aanmerking komen actief voor andere
functies
− maak gebruik van ontwikkelingsplanologie
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Bijlage 2

Vrijkomende bedrijfswoningen

Door de schaalvergroting in de sierteelt komt het regelmatig voor dat bedrijfswoningen hun
functie verliezen. De gemeenten binnen het sierteeltgebied Boskoop voeren een verschillend
beleid bij verzoeken tot functiewijziging van bedrijfswoning naar burgerwoning.
In het kader van herstructurering van het sierteeltgebied Boskoop is het van belang om
eenduidig beleid te ontwikkelen. Dit beleid dient zodanig te geformuleerd te worden dat de
herstructureringsgedachte er niet door wordt belemmerd, maar juist door wordt gestimuleerd.
Een korte inventarisatie bij andere gemeenten levert op dat ook daar geheel verschillend wordt
omgegaan met deze problematiek.
Enkele voorbeelden zijn:
− de functie bedrijfswoning vasthouden in het bestemmingsplan en de aanduiding geven
‘burgerwoning toegestaan’. Hierdoor wordt voorkomen dat er later voor hetzelfde perceel
opnieuw een beroep gedaan wordt op een bedrijfswoning. Hierdoor dreigt op termijn veel
sierteeltgrond verloren te gaan. Schaalvergroting en structuurverbetering worden hierdoor
zelfs ernstig belemmerd.
− handhaving van het bestemmingsplan op de functie bedrijfswoning. De praktijk is dat veel
oudere ondernemers lang in hun woning blijven wonen. De reden: in veel gevallen wensen
zij nog niet te verhuizen naar de bebouwde kom. Ook kan het zijn dat er geen belangstelling
is om het bedrijf in zijn totaliteit te kopen. Soms worden er schijnconstructies opgezet
waardoor de regeling in feite wordt ontdoken. Ook in deze situaties wordt de structuur van
het gebied niet verbeterd. Integendeel, de verbetering wordt eerder tegengehouden.
− nieuw is de verplaatsingsregeling die in de beleidsnota van de gemeente Westland is
opgenomen. Bedrijfswoningen zouden ter plaatse gesloopt moeten worden, de kavels
worden ingezet voor structuurverbetering en ter compensatie van het waardeverlies van de
woning mag op een andere, daarvoor aangewezen, plaats in het buitengebied een
burgerwoning worden gebouwd.
De regelingen die hier als voorbeeld genoemd worden hebben als nadeel dat er geen
stimulansen van uitgaan voor de structuurverbetering en dat handhaafbaarheid zeer te wensen
over laat.
Voor het sierteeltgebied Boskoop is het belangrijk om het gebied te onderscheiden in blijvend
productiegebied en sierteelt saneringsgebied.
Verder dient de regeling aan de volgende voorwaarden te voldoen:
− extra impuls geven aan de structuurverbetering;
− eenvoudige en eenduidige regeling;
− handhaafbaar.
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Uitgangspunten saneringsgebieden
Als saneringsgebieden kunnen worden aangemerkt de buitengebieden van de gemeenten
Rijnwoude en Reeuwijk die buiten het sierteeltconcentratiegebied liggen. Voor deze gebieden
kan de Ruimte voor Ruimteregeling enigszins worden toegepast. De beknopte vorm van de
regeling is:
− sierteeltgrond wordt gewijzigd in weiland;
− bedrijfsbebouwing en kassen moeten verdwijnen;
− bedrijfswoning mag worden omgezet in burgerwoning;
− per 1000 m² te saneren bedrijfsbebouwing, per 5000 m² kassen en 2,25 ha sierteelt
opengrond ontstaan rechten voor een extra burgerwoning. Het is aan de betreffende
gemeenten of deze woning ter plekke mag worden opgericht of via de depotregeling ruimte
voor ruimte kan worden gecompenseerd.

Uitgangspunten voor functiewijziging van bedrijfswoningen in burgerwoningen binnen het
sierteeltconcentratiegebied
−
−

−

−

de woonkavel blijft binnen het bouwlint en mag niet dieper zijn dan 75 meter vanaf het hart
van de openbare weg;
aangetoond moet worden dat de sierteeltkavel in gebruik zal blijven voor sierteelt. De kavel
moet worden verbonden aan een naastgelegen kavel of door middel van een kavelpad van
tenminste 4 meter breed aan de openbare weg;
de bedrijfsbebouwing binnen de woonkavel dient te worden gesaneerd. De woning mag met
inbegrip van de bijgebouwen 650 m³ bevatten. Is de woning groter dan 650 m³ dan mag
deze gehandhaafd blijven onder het overgangsrecht. Alle bijgebouwen dienen dan wel te
worden gesloopt. Wat dit betreft kan mogelijk aansluiting gevonden worden bij de
“bestaande maten”-regeling, die bij de gemeenten Reeuwijk en Rijnwoude in gebruik zijn;
de grond die overblijft kan niet meer opnieuw worden aangemerkt als grond waarop rechten
voor een nieuwe bedrijfswoning ontstaan (toepassen dubbeltel bepaling).

Mogelijkheden
Zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven is er behoefte aan verdergaande regelingen ten
aanzien van de omzetting van bedrijfswoning naar burgerwoning. Voor de volledigheid van de
notitie behandelen we nog enkele (on)mogelijkheden. De werkgroepen hebben de volgende
mogelijkheden onderzocht:
− voorkeursrecht voor boomkwekers.
− acceptatieafspraken
− verhuur
− fiscale verordening
− verplaatsing van de woning
− bebouwingslint
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Bijlage 3

Rapportage pilotproject Zuidwijk

Het project Zuidwijk is in 2002 door Stibos gestart. Het doel was om door middel van een pilotproject de mogelijkheden van herstructurering van de oudere delen van het sierteeltcentrum
Boskoop op haalbaarheid te onderzoeken. Daarbij is bewust gekozen voor het gebied Zuidwijk.
De pilot wordt daardoor gelijk op praktijkniveau gebracht en in het gekozen gebied spelen alle
problemen die in het oude gebied kunnen worden verwacht:
− lange smalle kavels
− geringe gemiddelde bedrijfsoppervlakte
− blokland
− overpadsituaties
− brede sloten
− verouderde bedrijfsinrichtingen
− enkele bredere percelen met moderne bedrijven
− windakkers
− plannen voor afgraven van percelen
− moeilijk verkoopbare percelen
− veel ondernemers zonder opvolging
Plan van aanpak
Stibos heeft het project Zuidwijk al voor de start beschreven. Daarbij is gekozen voor het
opknippen van het plan in drie delen. Na elk deel volgt een evaluatie en een beslismoment van
“go/no go” is daarbij vastgelegd. Voor de start van elke fase moet er voldoende draagvlak zijn
en moet ook de financiering veilig gesteld zijn. Door toezeggingen van Kring Boskoop
WLTO/NBvB en Rabobank Boskoop-Reeuwijk kon begonnen worden met de eerste fase.
− De eerste fase behelst inventarisatie en opstellen van een globaal ontwikkelingsplan.
− De tweede fase is het gedetailleerd uitwerken van het plan, evenals een nauwkeurige
kostenberekening.
− De derde fase is tenslotte de uitvoering van het plan.
− In alle fasen worden de betrokken ondernemers intensief bij de plannen betrokken.
Deze rapportage is de eindrapportage van de eerste fase en doet tevens voorstellen voor het
vervolg.
Stap 1: inventarisatie
Deze stap is uitgevoerd in de zomer van 2002.
Alle ondernemers in het gebied hebben tevoren een vragenformulier toegezonden gekregen.
Daarna zijn allen bezocht waarbij de formulieren zijn doorgenomen en de antwoorden
genoteerd. Uit de gegeven antwoorden viel op te maken dat ongeveer 60% van de bedrijven
binnen tien jaar zal stoppen of al gestopt is en dat ongeveer 15% van de bedrijven nog
mogelijkheden zoekt voor uitbreiding.
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Stap 2: globale planvorming
Deze stap is begonnen in de zomer van 2002 en heeft voortgeduurd tot februari 2003.
Een eerste schets van een ontwikkelingsplan is gelijktijdig met de resultaten van de
inventarisatie besproken met de betrokkenen.
Ook is dit plan besproken in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van gemeenten,
waterschap, hoogheemraadschap en provincie. De overheden reageerden positief op het plan
en hebben hun medewerking aangeboden.
Op grond van deze besprekingen heeft Stibos geconcludeerd dat enerzijds enkele
aanpassingen gedaan moesten worden en dat anderzijds bij verdere uitwerking de
medewerking van een zevental ondernemers essentieel was voor het uitvoeren van het plan.
Daarom zijn met die zeven ondernemers een drietal extra gesprekken gevoerd.
Tussenronde met zeven betrokkenen
Met deze zeven ondernemers heeft Stibos in de winterperiode 2003 een drietal gesprekken
gevoerd. De medewerking van hen is belangrijk omdat Stibos bij de planvorming uitgaat van
ontwikkelingen op basis van vrijwillige medewerking. Het in het leven roepen van wettige
instrumenten met recht van onteigening is een langdurig proces en kan bovendien zelden op
draagvlak rekenen. Vrijwillige medewerking op basis van “win-win” biedt meer kansen.
Tijdens het eerste gesprek is een toelichting gegeven op de achtergrond van het bijeenroepen
van de zeven. Hen is gevraagd daar over na te denken.
Bij het tweede gesprek bleek dat de belangen van de diverse ondernemers zodanig
verschillend lagen, dat het oorspronkelijke en nadien licht aangepaste plan, nog niet op
voldoende draagvlak kon rekenen. Stibos heeft als reactie daarop de aangedragen knelpunten
nog eens extra bestudeerd en heeft de zeven een drietal modellen voorgelegd met het verzoek
om daaruit de beste te kiezen. Stibos heeft daarbij gesteld dat allen achter het uit te werken
plan moesten staan. Als dat niet het geval zou zijn, is het risico te groot dat de uitwerking via
een veto onmogelijk wordt. Stibos is niet in staat om dat risico te nemen.
Uit de derde bespreking bleek wel dat er bij diverse ondernemers nog aarzelingen bestonden.
Niettemin werd een van de varianten als beste optie beoordeeld. Een aantal ondernemers was
zeer positief en wilde dit aanpakken. Enkelen gaven echter aan dat zij voor zichzelf geen
voordeel verwachtten en nu nog wel wilden meewerken, maar dat de medewerking aan fase
drie zou afhangen van de door hen te betalen bijdrage aan de ontsluiting. Eén van de
betrokkenen voorzag direct een probleem voor zijn bedrijf: hij diende niet alleen te investeren in
een nieuwe ontsluiting, maar ook direct in een interne ontsluiting op zijn bedrijf. Het rendement
van die twee investeringen zou niet rendabel te rekenen zijn.
Inzet van de ondernemers zelf
Op verzoek van enkele betrokkenen heeft Stibos op dat moment nog geen eindconclusie willen
trekken. Deze betrokkenen hebben zelf nog gepoogd de ondernemer die niet wilde meewerken
op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk zijn ze daar niet in geslaagd. Aangezien het plan
alleen maar kan worden uitgevoerd als alle betrokkenen er achter gaan staan, is door Stibos de
conclusie getrokken dat het gekozen plan niet haalbaar is. Stibos heeft daarop haar activiteiten
in dit project stil gelegd.

HERSTRUCTURERING

77

Streekplan Zuid Holland oost 2005-2015
Omdat ook in het streekplan van de provincie Zuid Holland herstructurering van het bestaande
boomkwekerijgebied prioriteit krijgt boven nieuwe gebieden is Stibos wel gaan studeren op
andere methoden om het doel te bereiken.
Conclusies
− Veel bedrijven in het gebied Zuidwijk (alsook in andere gebieden van het sierteeltcentrum)
hebben een slechte interne structuur en zijn te klein.
− Slecht te verkopen bedrijven hebben een negatieve uitstraling op de omgeving en
veroorzaken een neerwaartse spiraal.
− Door nu te investeren in herstructurering kunnen bedrijven worden verbeterd, waardoor het
oude gebied ook voor de ondernemer van de toekomst interessant blijft.
− Door herstructurering neemt de verkoopbaarheid en dus de waarde van de bedrijven toe.
− Projectmatige ontwikkeling van een gebied wordt ernstig bemoeilijkt door de verschillende
situaties waarin betrokken bedrijven verkeren.
− Indien waardevermeerdering van het onroerend goed als gevolg van herstructurering het
enige effect is, zal investeren voor een aantal ondernemers niet mogelijk zijn.
− Stibos is niet in staat gebleken in het project Zuidwijk een voor alle betrokkenen acceptabel
plan te realiseren indien dat in één keer moet worden uitgevoerd.
− Herstructurering blijft gewenst en zal op een andere manier moeten worden vorm gegeven.
Aanbevelingen
− Ontwikkel bij herstructureringsplannen instrumenten die door ondernemers op individuele
basis kunnen worden aangepakt;
− Vereenvoudig de procedure’s die nodig zijn om slootdempingen mogelijk te maken (1-loket
principe);
− Zorg voor voldoende nieuw wateroppervlak, vooraf en zoveel mogelijk geconcentreerd op
enkele plaatsen;
− Zorg voor een goede oplossing voor de vrijkomende bedrijfswoningen;
− Wijs boomkwekerijgebieden aan waar herstructurering niet gewenst is;
− Zorg voor financiële input voor structurele verbeteringen door het belasten van het
omzetten van bedrijfswoningen in burgerwoningen en door het belasten van nieuwbouw op
boomkwekerijgebieden.
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Bijlage 4

Grondbank

Door de werkgroepen is uitvoerig stilgestaan bij het fenomeen grondbank. Bij een grondbank
zouden percelen ingebracht kunnen worden van kwekers die hun bedrijf willen beëindigen, hun
bedrijfswoning willen herbestemmen en (nog) geen koper hebben voor hun kwekerij.
Een grondbank kan daardoor een instrument zijn dat het proces van herstructurering in
belangrijke mate kan bespoedigen, vooral omdat het aanbod van percelen niet altijd gelijk valt
met de vraag uit de directe omgeving. De grondbank biedt de mogelijkheid om intern te
schuiven.
De grondbank is bedoeld als basisgarantie voor knelgevallen. Voor Boskoop wordt verwacht dat
een grondbank met een omvang van circa 50 hectare voldoende is om deze knelgevallen op te
lossen. Naar schatting is daar circa 2,5 miljoen euro voor nodig. Omdat grond een ‘waardevast’
product is, zou financiering geen probleem moeten zijn.
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Bijlage 5

Herstructureringsfonds

Momenteel zijn er twee regelingen die een functie hebben ten aanzien van de herstructurering
van het sierteeltgebied. Dit zijn:
De Glasregeling: deze regeling is een gemeentelijke regeling die wordt toegepast bij de bouw
van kassen. Per vierkante meter glas boven de bestemmingsplannorm van 3000 m² per bedrijf
dienen aanvragers een bedrag te storten van € 5,25 per m² voor het glasfonds9. De gemeenten
beheren deze fondsen elk afzonderlijk. De fondsen zijn bedoeld om de landschappelijke
kwaliteit van het sierteeltgebied te verbeteren.
De Waterpool: deze regeling staat onder verantwoordelijkheid van de stichting Molenkolk.
Kwekers die sloten willen dempen kunnen de compensatieverplichting afkopen via deze
regeling. Molenkolk ontwikkelt nieuwe watergebieden, meestal in combinatie met landschapselementen waardoor de totale waterhuishouding in evenwicht gehouden kan worden.
Doordat de regelingen afzonderlijk staan en ook nog per gemeente afzonderlijk worden beheerd
komt het gebruik van deze regelingen niet tot zijn volle recht. Als de regelingen samen worden
gebracht kunnen er wellicht nog andere bronnen worden aangeboord om een hoger rendement
van de regelingen te krijgen. Door samenvoeging van deze regelingen kan een
herstructureringsfonds voor de Greenport Boskoop in het leven worden geroepen.
Het herstructureringsfonds kan worden uitgebreid met compensatiebijdragen voor de omzetting
van burgerwoningen naar bedrijfswoningen. Op basis van dit fonds en de regelmatige voeding
door stortingen moet het ook mogelijk zijn om leningen aan te gaan voor grotere en meer lang
lopende projecten.

9

Dit bedrag is gebaseerd op een vergoeding van ƒ 10,-- (ijkjaar 1999), welke wordt verhoogd overeenkomstig de

jaarlijkse indexering van de uitkering uit het gemeentefonds. In 2005 zou dit neerkomen op een bedrag
van € 5,25.
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Bijlage 6

Overzicht benodigde en beschikbare ruimte voor de herstructurering

De gemeente Boskoop heeft binnen het boomteeltconcentratiegebied een areaal van 660
hectare voor de boomkwekerij. Daarvan komt het merendeel in aanmerking voor
herstructureringsmaatregelen. Vooral aan de noordzijde van het gebied (polder Nesse,
omgeving Halve Raak, Insteek en Alfensvaart zijn echter veel moderne bedrijven met brede
kavels te vinden. Die gebieden, naar schatting zo’n 150 hectare, zijn vooralsnog niet
noodzakelijkerwijs toe aan herstructurering. Het gebied dat wel voor herstructurering in
aanmerking komt, bedraagt derhalve zo’n 510 hectare.
De herstructurering zal tot 2020 vooral in de gemeente Boskoop dienen plaats te vinden. De
boomkwekerijgebieden in de andere gemeenten zijn over het algemeen voorzien van een
redelijke tot goede kavelgrootte en een matige tot redelijke ontsluiting en watervoorziening.
Voor die gebieden worden pas na 2020 maatregelen gewenst geacht.
Niet bruikbare gebieden:
Verdwijnende gebieden:
gemeente Rijnwoude
gemeente Reeuwijk
Totaal te saneren buiten de contour en
benodigde nieuwe ruimte binnen de
contour
gemeente Boskoop:
− gebied ten noorden van de Zijde
− Zwarte Pad + Waterrijk West
− gebied rond Parklaan
− Voorofsche polder
− gebied rond Biezen / Boskoop oost
− Zuidwijk

10 ha
10 ha

20 ha

22 ha
25 ha
5 ha
22 ha
18 ha
10 ha

Schuifruimte t.b.v. herstructurering

102 ha
50 ha

Totaal benodigde nieuwe ruimte

172 ha

Oppervlakte gebied waar herstructurering dient plaats te vinden:
Oppervlakte boomkwekerij in Boskoop*
(nog) niet nodig te herstructureren*
Functiewijziging (102 ha-30%)*
Herstructureringsoppervlakte*

-/-/-

660 ha
280 ha
71 ha
309 ha

De met * gemerkte vakken betreffen netto oppervlakten boomkwekerij, alle andere en dus
niet gemerkte oppervlakten zijn bruto gebied. Alle genoemde oppervlakten berusten op zo
goed mogelijke schattingen. De netto oppervlakte komt waarschijnlijk uit op het bruto
oppervlak minus 30 %.
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De vervanging van de oppervlakten die verloren gaan door functiewijziging/sanering kan
worden gevonden in het herstructureringsgebied zelf, omgeving Randenburg, omgeving
Boskoopse Veiling en, voorzover het volledige pot- en containerteeltbedrijven betreft, het
PCT.ed.
Gewenste en verwachte schaalvergroting zal overigens hand in hand gaan met afname van het
aantal bedrijven. Zie daarvoor ook LEI studies en Stibos rapportages. Een en ander leidt tot het
navolgende overzicht:

Beschikbaar voor herstructurering en functiewijziging:
PCT
Randenburg
Boskoopse Veiling

100 ha
20 ha
15 ha

Totaal
Gevraagd
Tekort

135 ha
172 ha
37 ha

NB 1: dit is exclusief alle wensen t.a.v. groei, beschikbaarheid, marktwerking etc.
NB 2: dit is inclusief de (op basis van schatting) benodigde schuifruimte.
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Bijlage 7

Waterrijke landgoederen

Een belangrijke voorwaarde voor het proces van herstructurering in het sierteeltgebied van
Boskoop is de beschikbaarheid van dempingrechten. In deze bijlage wordt een aanbeveling
gedaan waardoor ook voor de toekomst voldoende dempingrechten tegen een acceptabele prijs
voor de bedrijven beschikbaar kunnen zijn.
De provincie Zuid Holland heeft een beleidsnotitie landgoederen uitgebracht en binnen de
randvoorwaarden van het provinciaal beleid wordt gezocht naar een oplossing voor het
aanleggen van extra watervoorraad.
De provinciale nota geeft beknopt samengevat de volgende randvoorwaarden aan:
− de oppervlakte van het landgoed moet minimaal 5 hectare zijn;
− het gebied moet een openbaar karakter hebben;
− de instandhouding van het gebied moet verzekerd zijn;
− maximaal drie geclusterde wooneenheden zijn toegestaan.
In de provinciale notitie wordt niet ingegaan op de inrichting van het landgoed als zodanig. Dit
kan voor de Boskoopse situatie de mogelijkheid bieden om de land/waterverhouding in het
landgoed te laten overhellen naar water.
In de huidige verkavelingsituatie is de verhouding land/water gemiddeld 85/15. Als we deze
verhouding binnen het landgoed veranderen in 30/70 komt er per hectare landgoed 5500 m² vrij
voor waterberging. Er blijft dan nog voldoende grond over voor de bouwkavel van het landgoed.
Daarnaast kunnen er akkers overblijven die worden ingericht als houtakkers. Deze houtakkers
kunnen zodanig breed worden gehouden dat er natuurwandelpaden of fietspaden op aangelegd
kunnen worden. Aan deze paden kunnen visplekken of andere beperkte recreatieplekken
worden aangelegd.
Het ontwikkelen van waterrijke landgoederen moet echter wel beperkt blijven omdat het in
Boskoop in de eerste plaats moet gaan om het instandhouden van het boomteelt-areaal.
Te denken valt aan een gebied tussen de Zijde en Laag Boskoop (tegen de dorpskern van
Boskoop aan) en aan de omgeving van de Lansing.
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Bijlage 8

Waterberging gekoppeld aan infrastructuur

Voor de nieuwe wegen die aangelegd moeten worden in het kader van de ontsluitingsweg
zullen kavels aangekocht moeten worden die breder zijn dan nodig voor weg als zodanig. De
sloten die langs deze wegen komen kunnen extra worden verbreed omdat de ruimte aanwezig
is en geen andere functie meer zal hebben.
Deze situatie doet zich voor op de volgende onderdelen:
Cluster 1:
de parallelle Wijkdijk: circa 7000 m² extra waterberging
Cluster 3:
gebied Lansing (Randenburg-oost en de parallelle Middelburgseweg) over
vrijwel de hele lengte verbreding mogelijk: circa 25.000 m² extra waterberging.
Door een combinatie te maken van infrastructuur en waterberging kan in Boskoop-oost ruim 3
hectare waterberging worden gerealiseerd. De opbrengst van deze waterberging kan als
bijdrage aangemerkt worden voor de realisatie van de infrastructuur.
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Bijlage 9

Kosten herstructurering

Op basis van ervaringscijfers met eerdere projecten is een raming gemaakt van de kosten voor
het verdere herstructureringsproces. Onderscheid is gemaakt in voorbereidings- en
uitvoeringskosten.
Voorbereidingskosten
− opzet herstructureringsfonds
− beschrijven wijzigingsbevoegdheid
− toepasbaar maken regeling Ruimte voor Ruimte
− ontwikkelingsplanologie waterrijke landgoederen
Totale voorbereidingskosten

40.000,40.000,PM
20.000,100.000,-

Dekking voorbereidingskosten herstructurering
Voor de kosten herstructureringsfonds, beschrijven wijzigingsbevoegdheid en ontwikkelen
waterrijke landgoederen wordt een bijdrage van 50% gevraagd van het bedrijfsleven.
Voor het resterende bedrag, € 50.000,- zijn subsidieaanvragen ingediend bij de provincie Zuid
Holland. Er wordt van uitgegaan dat de provincie de kosten van het toepasbaar maken van de
regeling Ruimte voor Ruimte zelf voor haar rekening neemt.
Uitvoeringskosten
− aankoop grond voor waterberging, 10 ha
− insteekweg Reijerskoop
− dempingskosten (door kwekers) voor in totaal 5 ha water
− aankoop grond door grondbank
Totale uitvoeringskosten

2.000.000,2.000.000,1.500.000,2.500.000,8.000.000,-

N.B.: grondaankopen door kwekers, voor bedrijfsvestiging of -verplaatsing,
worden buiten beschouwing gelaten.
Opbrengsten
− uit ontwikkeling landgoed
− bijdrage kwekers insteekweg Reijerskoop 50%
− dempingsrechten 100%
− grondbank (na aftrek rentelasten)
Totale opbrengsten

1.000.000,1.000.000,1.500.000,2.500.000,6.000.000,-

Tekort
Renteverlies gedurende 10 jaar
Totaal tekort uitvoeringskosten herstructurering

2.000.000,200.000,2.200.000,-

Dekking van de herstructureringskosten
Aan de overheid wordt gevraagd het tekort van € 2.200.000,- te dekken voor de
uitvoeringskosten van de herstructurering. Voor de voorbereidingskosten zijn reeds
subsidieaanvragen bij de provincie ingediend.
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Bijlage 10

Boomteelt- en bebouwingscontour

blauw omlijnd: huidig boomteeltgebied dat andere functie moet krijgen
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Gearceerd: te herstructureren gebied in de periode 2006-2020
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Bronnen
−
−
−
−
−
−
−
−

Bomen over ruimte: rapport LEI, juni 2002
Nota Ruimte voor Ruimte (provincie, 2004)
Streekplan Zuid Holland oost (provincie, 2004)
Structuurplan gemeente Boskoop, 2005
Samenwerkend sterk de toekomst in (Platform Sierteelt Regio Boskoop)
Het Boomteeltcentrum Boskoop in de volgende eeuw (Stibos)
Glashelder (Platform Sierteelt Regio Boskoop)
Wijkers en blijvers (groep financiële dienstverleners)
Samenstelling werkgroepen

Werkgroep Ruimte
projectgroepleden:
− mevrouw A. Blijleven-Spelt
− mevrouw J. van Eeden
− de heer B. Geleynse
− de heer G. Kwakernaak
− de heer H. van Lubek
− de heer J. van der Werf
projectleider: de heer H. van der Smit
projectondersteuning: mevrouw R.A. Schipperus-van Oosterom

Werkgroep Herstructurering
projectgroepleden:
− de heer H. de Bakker
− de heer H. de Jong
− de heer mr J.J. Leenman
− de heer F.H.A.M. Maas
− de heer R. Maghnouji
− de heer J.P.M. Meijer
projectleider: de heer H. van der Smit
projectondersteuning: mevrouw R.A. Schipperus-van Oosterom
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Boomteeltpact Boskoop
Water
1.

Inleiding

Het boomteeltgebied van Boskoop c.a. ligt voornamelijk op veengronden aan weerszijden van
de Gouwe. In de omgeving bevinden zich omvangrijke droogmakerijen, waardoor in de
veengebieden infiltratie plaatsvindt met als gevolg een watertekort in het zomerhalfjaar. De
historische kern van dit gebied kenmerkt zich door ongunstige kavelindeling: lange smalle
percelen, omgeven door brede watergangen.
Boomteelt vindt voor een kleiner deel plaats in droogmakerijen op al wat oudere lokaties
(Tempelpolder) of op nieuwe lokaties (PCT terrein). Omdat binnen de droogmakerijen in deze
omgeving zout kwelwater voorkomt is het oppervlaktewater in deze droogmakerijen niet
geschikt als bedrijfswater voor de boomteelt.

2.

Doelstellingen

Voldoende water van voldoende kwaliteit is voor de boomteelt van essentieel belang. Om dit in
de toekomst te garanderen dienen eventuele problemen in gezamenlijkheid met de
boomteeltsector te worden opgelost door het creëren van een watersysteem voor de regio
Boskoop, dat voldoet aan de eisen die hiervoor vanuit het waterbeleid (waterbeheer 21ste eeuw)
worden gesteld. Het betreft de doelstellingen voor zowel het stedelijk als het landelijk gebied.
Hierbij zullen ook de doelstellingen ter reductie van de emissie van nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen uit de teelt verwerkt worden, om vanaf 2005 binnen 5 jaar een
meetbare verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen.
In 2009 moeten in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waterplannen zijn
geformuleerd (doelen, maatregelen, kosten). Met de KRW worden ecologische en chemische
doelen aan zogenaamde waterlichamen verbonden. Wat de KRW concreet betekent voor het
boomteeltgebied zal tot 2009 steeds duidelijker moeten worden. Vanwege het hoge percentage
open water is de Gouwepolder een apart waterlichaam. Dit betekent in ieder geval dat al het
water hier direct onder de KRW valt. Binnen overige polders zijn dit voornamelijk de
hoofdwatergangen. In al het water moet daar zowel de goede ecologische als de goede
chemische toestand worden gehaald. Er zullen maar zeer beperkte emissies van N en P

WATER

92

mogelijk zijn. Voor de ecologische doelen is het goed mogelijk dat deze eisen gaat stellen aan
de inrichting van de watergangen: natuurvriendelijke oevers bijvoorbeeld.

3.

Wateroverlast

3.1
Situatieschets
Dit najaar is een zgn quick scan uitgevoerd ten behoeve van het bepalen van het
beschermingsniveau tegen wateroverlast. Er is rekening gehouden met een klimaatscenario
zoals in 2050 wordt voorzien. Daarbij bleek het merendeel van de gebieden waarbinnen
boomteelt voorkomt een voldoende beschermingsniveau te hebben. Uitzondering hierop zijn de
binnen de Gouwepolder aanwezige blokbemalingen: Spoelwijk, Berkenbroek en Koetsveld.
Inmiddels zijn de eerste resultaten van de definitieve berekeningen beschikbaar. Deze
resultaten zijn minder gunstig dan die welke uit de quick scan volgden.

3.2
Instrumentarium, planning, resultaten
De eerste resultaten van de definitieve berekeningen voor waterbezwaar worden dit voorjaar
geanalyseerd. Daarbij wordt de volgende werkwijze aangehouden. Eerst worden met
gebiedsdeskundigen de kennelijke fouten eruit gefilterd. Vervolgens worden
oplossingsmogelijkheden geformuleerd en doorgerekend. In overleg met betrokken partijen
worden met behulp van een kosten / batenanalyse de meest effectieve maatregelen bepaald.
Pas daarna kan – indien van toepassing – een uitspraak worden gedaan over het benodigde
oppervlak aan extra open water en kunnen plannen worden opgesteld voor gerichte
maatregelen.
NB: landelijk is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afgesproken dat gebieden met
boomteelt, glastuinbouw, e.d. een beschermingsniveau dienen te hebben tegen een
neerslagevenement dat statistisch bezien eens per 50 jaar voorkomt. Voldoende
beschermingsniveau betekent dus niet dat ter plaatse nooit meer wateroverlast zal optreden. Bij
de berekeningen wordt uitgegaan van een toename van de neerslag over de komende 50 jaar
ten gevolge van wijziging van het klimaat.
Komen we bij bepaalde evenementen uit buiten de grenzen zoals hiervoor aangegeven dan kan
sprake zijn van een calamiteuze situatie. De waterbeheerder is dan gehouden de overlast /
schade zoveel als mogelijk beperkt te houden. Dit wordt een inspanningsverplichting genoemd.
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3.3.
Effecten wijziging teeltmethode
Bij de berekeningen is aangehouden dat alle bedrijfspercelen zich qua waterafvoer gedragen
als verhard oppervlak. In theorie geeft dan bijvoorbeeld de overgang van open naar gesloten
teelten geen extra wateropgave. In de praktijk is de situatie bij open teelten iets gunstiger dan
bij de berekeningen aangenomen.

4

Watervoorziening / watertekort

4.1
Situatieschets
Om in het zomerhalfjaar het waterpeil binnen de veengebieden op peil te houden, moet water
ingelaten worden vanuit aangrenzend boezemwater. In Boskoop west vindt dit plaats vanuit de
Oude Rijn via de Papenvaart, in Boskoop oost en in de ten zuiden daarvan gelegen polder
Bloemendaal vanuit de Gouwe. Tijdens langdurig droge perioden is het zoutgehalte van het
water in de Gouwe te hoog voor gebruik als bedrijfswater voor de boomteelt.
4.2
Instrumentarium, planning, resultaten
In het kader van de landinrichting Boskoop wordt voor Boskoop oost en voor de polder
Bloemendaal in 2006 de waterinlaat verplaatst van de Gouwe naar de Oude Rijn op een lokatie
nabij Bodegraven.
Na het gereed komen van deze waterinlaat is binnen de gestelde grenzen in het
boomteeltgebied geen sprake meer van een tekort aan water van voldoende kwaliteit.
Hierbij passen kanttekeningen.
Voor watertekort geldt analoog aan wateroverlast dat deze uitspraak geldt tot een
bepaald niveau. Een situatie zoals zich heeft voorgedaan in 2003 valt daarbuiten.
Anders dan bij wateroverlast is voor watertekort geen landelijke normering van het
beschermingsniveau vastgelegd. Voor het bepalen van de inlaatbehoefte ten
gevolge van watertekort wordt in de regel gewerkt met de maximale behoefte over
de afgelopen 30 jaar.
Voldoende kwaliteit heeft betrekking op algemene normen. Sommige teelten vragen
een meer specifieke waterkwaliteit, ofwel om een chloridengehalte in het
oppervlaktewater dat lager is dan 150 mg/l. Dit valt buiten de scope van de
inspanningsverplichting van Rijnland hoort thuis binnen het bedrijfsrisico van de
ondernemer.
Vanwege natuurlijke omstandigheden (zilte kwel) is in droogmakerijen geen
oppervlaktewater van voldoende kwaliteit voor de boomteelt aanwezig. Het
chloridengehalte is te hoog voor gebruik als bedrijfswater.
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4.3
Effecten wijziging teeltmethode
In alle bekende prognoses wordt uitgegaan van een verschuiving richting bedekte teelten en
PCT. Bij wijziging van de teeltmethode in deze richting kan efficiënter met watergebruik worden
omgegaan. Ook worden waterbassins van voldoende grootte ingericht. Op basis van onderzoek
door PPO/ Grontmij uit 2003 kan worden gesteld dat de jaarlijkse inlaatbehoefte hierdoor fors
vermindert. Voorbeeld: op jaarbasis heeft een PCT bedrijf zonder bassin tien keer zoveel water
nodig als met een bassin van 1200 m3/ha bedrijf.

5

Waterkwaliteit

5.1

Riolering

Alle panden binnen het boomteeltgebied zijn aangesloten op de riolering, behoudens een enkel
geïsoleerd gelegen perceel. Betrokken gemeenten voldoen aan de basisinspanning. Uit dit
thema volgt geen actiepunt.

5.2

Emissies

5.2.1 Situatieschets
Door Rijnland zijn zeer recent emissieberekeningen uitgevoerd in de Gouwepolder. De
conclusies hieruit zijn op hoofdlijnen hieronder weergegeven. Omdat boomteelt op overige
lokaties in de regio ook voornamelijk plaatsvindt op veengronden, zijn de conclusies ook op de
andere lokaties van toepassing.
In boomteelpercelen wordt de grondwaterstand kunstmatig op een vastgesteld niveau
gehouden. Dit heeft tot gevolg dat ook in perioden van neerslagoverschot het bodemprofiel
onverzadigd is. Er bevindt zich altijd lucht in het bodemprofiel, wat de afbraak van veen
bevordert. Oxidatie van veen levert daarom in boomteeltpercelen relatief grote emissies aan
nutriënten.
De overige emissies binnen de bron ‘boomteelt’ worden veroorzaakt door de uitspoeling van
meststoffen. Hierbij zijn vollegrondteelt en containterteelt op doorlatende ondergrond de
grootste emissiebronnen. Vollegrondteelt heeft een relatief lage emissie per hectare, maar
omdat deze teelt circa tweederde van het totaal oppervlak aan boomteelt beslaat, is de totale
emissie toch aanzienlijk. Containerteelt op doorlatende ondergrond beslaat slechts dertien
procent van het totale boomteelt oppervlak, maar heeft hoge emissies per hectare. De
stikstofemissies van het totale oppervlak containerteelt op doorlatende grond zijn voor stikstof
ongeveer even groot als de totale emissies van de vollegrondteelt. Voor fosfor zijn de emissies
vanuit de doorlatende containerteelt zelfs tweemaal zo groot als de emissies vanuit de
vollegrondteelt. Verder valt op dat de emissies van containerteelt op ondoorlatende ondergrond
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voor zowel stikstof als fosfor per hectare enkele malen lager zijn dan voor containerteelt op
doorlatende ondergrond.
Voorbeeld: per saldo levert in de Gouwepolder boomteelt een gemiddelde emissie van 58
kg/ha/jr aan stikstof en 6 kg/ha/jr aan fosfor. Voor grasland zijn respectievelijk 36 en 2,3 kg/ha/jr
berekend. Grofweg vertaald: de emissies van nitraat en fosfor zijn uit boomteelt twee keer zo
groot als uit grasland.
Door de afdeling Handhaving van Rijnland is geconstateerd dat er bedrijven met containerveld
met een doorlatende ondergrond zijn die zich niet houden aan de bemestingsplannen. In
werkelijkheid zijn de emissies dus hoger dan hiervoor aangegeven.
5.2.2 Instrumentarium, planning, resultaten
Boomteelt op doorlatende gronden, in combinatie met drainagebemalingen, levert in verhouding
grote emissies aan stikstof en fosfor. Teelt op ondoorlatende ondergronden levert in verhouding
duidelijk lagere emissies aan stikstof en fosfor. In theorie zou dit niet zo moeten zijn. Als
gewerkt wordt volgens de letter van het bemestingsplan is de uitspoeling op papier gelijk. Uit
onze onderzoeken is echter gebleken dat veel bedrijven (ca. 40%) zich niet houden aan het
bemestingsplan en dus de lozingsnorm zullen overschrijden.
Het beleid van Rijnland is erop gericht dat bij teelten op doorlatende gronden
evenwichtsbemesting inderdaad wordt toegepast: niet meer meststoffen toedienen dan het
gewas vraagt.
5.2.3 Effecten wijziging teeltmethode
De effecten op de waterkwaliteit zijn hiervoor al aangegeven, nl waar de rapportage van de
uitgevoerde emissieberekeningen wordt geciteerd: emissies op ondoorlatende ondergrond zijn
enkele malen lager dan op doorlatende ondergrond.

5.3

Bestrijdingsmiddelen

5.3.1 Situatieschets
Uit de laatste grotere waterkwaliteitsonderzoeken (2000-2002) is gebleken dat er nog veel
overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen worden gevonden in het oppervlaktewater. Van 14
bestrijdingsmiddelen (van de 56 middelen die aangetroffen zijn) werden de normen
overschreden (7% van de monsters waren boven de MTR norm).
De boomtelers houden zich redelijk aan de voorschriften. Echter nog teveel boomtelers
gebruiken de verkeerde spuittechniek (de teler spuit met een werveldop, een spuitmethode die
zeer driftrijk is).
Soms is ineens sprake van een piekbelasting. In 2005 blijkt bijvoorbeeld in Spoelwijk sprake te
zijn van veel te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
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5.3.2 Instrumentarium, planning, resultaten
In z’n algemeenheid houdt iedere boomkweker zich aan de voorschriften. Echter: ook op deze
regel zijn er uitzonderingen. Het hoogheemraadschap zet instrumentarium en capaciteit in om
deze uitzonderingen op te sporen en op te heffen.
5.3.3 Effecten wijziging teeltmethode
Verschuiving van de teeltmethode richting PCT heeft in algemene zin een positief effect. Bij
toepassing van bestrijdingsmiddelen in een kas kunnen geen bestrijdingsmiddelen in het
oppervlaktewater terecht komen.

6

Watermanagement op bedrijfsniveau

6.2

Putbemalingen

6.2.1 Situatieschets
Veel boomteeltbedrijven hebben een systeem van bemalen drainage waarmee de
grondwaterstand wordt beheerst. Bij groot neerslagoverschot levert dit vooral in kleine
peilvakken en blokbemalingen problemen op. Er is een directe relatie tussen de weerbaarheid
van het watersysteem c.q. peilvak en de omvang daarvan. Via de putbemalingen vindt
versnelde afvoer van grondwater plaats waardoor het bemalen gebied zich in feite gedraagt als
verhard oppervlak. Bij de inrichting van de gebieden binnen de blokbemalingen is hiermee niet
altijd voldoende rekening gehouden.
6.2.2 Instrumentarium, planning, resultaten
Drainages onder boomteeltpercelen worden regelmatig bemalen via een pomp met een te grote
capaciteit.
Toelichting: polderbemaling heeft een capaciteit van bijvoorbeeld 2,5 liter/sec/ha. Als de
capaciteit van de putbemalingen binnen hetzelfde gebied bijvoorbeeld gemiddeld 5 liter/sec/ha
is, dan bezwijkt bij wateroverlast vanwege dit verschil in capaciteit het watersysteem: er vindt
overstroming plaats.
Rijnland heeft geen titel op basis waarvan hierin regulerend kan worden opgetreden. Dit komt
door de betrekkelijk geringe capaciteit deze pompen. Alleen voor grotere capaciteiten geldt een
vergunningplicht op basis van de Keur. Rijnland wil de capaciteit, waar beneden geen
vergunning vereist is op grond van de Keur, sterk verlagen. Ook het bemalen van drainage
wordt dan vanaf 2006 op grond van de Keur een vergunningplichtige activiteit. Zo komt dan een
instrument beschikbaar om te voorkomen dat pompen van drainagebemaling een te grote
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capaciteit hebben en/of krijgen. De mogelijkheid dat collega boomkwekers elkaars percelen
onder water kunnen zetten wordt daarmee sterk verkleind.

6.3

Slootdempingen

6.3.1 Situatieschets
Verbetering van de bedrijfsvoering binnen een boomteeltbedrijf heeft vaak als consequentie dat
(tussen)sloten moeten worden gedempt. Daarbij ontstaat in de regel het probleem dat de
betreffende boomkweker niet in staat is zelf te zorgen voor vervangend wateroppervlak.
6.3.2. Instrumentarium, planning, resultaten
Op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap dienen slootdempingen te worden
gecompenseerd met het graven van vervangen wateroppervlak. Omdat boomkwekers vaak zelf
niet de mogelijkheid hebben zelf te zorgen voor vervangend wateroppervlak, is op initiatief van
de sector de Stichting Molenkolk opgericht. Hierin participeren de boomteeltsector en (tot 1
januari 2005) het waterschap Wilck & Wiericke. Doel van de stichting is, boomkwekers de
mogelijkheid te bieden de compensatieverplichting af te kopen bij de stichting. Molenkolk neemt
vervolgens de compensatieverplichting over en realiseert vervangend oppervlaktewater.
Eind december 2004 is tussen deze partijen bij overeenkomst afgesproken dat de bestaande
regeling wordt beëindigd. De inzet is dat in 2006 tussen de sector en het Hoogheemraadschap
een nieuwe overeenkomst wordt gesloten. Aandachtspunt daarbij is dat tot nu toe is gewerkt
met compensatie achteraf. De wens van het Hoogheemraadschap is dat dit wordt omgezet in
compensatie vooraf.
6.3.3 Effecten wijziging teeltmethode
Er zal naar verwachting een verschuiving plaatsvinden richting bedekte teelten en PCT. Het is
minder rendabel deze teeltmethoden toe te passen op de bestaande lange – en smalle
percelen. Herinrichting van percelen – inclusief de bijbehorende stootdempingen – zijn dan aan
de orde. Het is daarom ook vanuit deze invalshoek gewenst dat het systeem van
waterboekhouding zoals dit functioneerde binnen de Stichting Molenkolk weer kan worden
ingezet.

6.4

Oevers

6.4.1 Situatieschets
Alle oevers rond boomteeltpercelen zijn voorzien van een verdediging. Vanouds bestaat deze
verdediging uit gecreosoteerd hout en/of asbest golfplaten. Gegeven de ouderdom van dit type
oeververdediging is sprake van een noodzaak tot vervanging. Gesignaleerd wordt dat dit
milieuproblemen veroorzaakt. Modernere oeververdedigingen zijn uitgevoerd met hardhout.
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Natuurvriendelijke oevers – groene oevers met ecologische potenties – komen niet voor binnen
het boomteeltgebied.
6.4.2 Instrumentarium, planning, resultaten
Alle oevers rond boomteeltpercelen hebben een harde verdediging. Rijnland wil dat oevers in
de regel natuurvriendelijk worden aangelegd. Dit type oevers draagt bij aan verbetering van de
chemische en biologische waterkwaliteit. Daarnaast worden met deze maatregel ook de flora en
fauna van de oever bevorderd. Ook draagt de maatregel bij aan een grotere belevingswaarde
van de waterloop. In het waterbeheersplan (WBP2006) zal Rijnland e.e.a. nader uitwerken.
Er zal nog moeten blijken in hoeverre er vanuit de KRW richtinggevende doelen komen welke
aanleg van natuurvriendelijke oevers noodzakelijk maken.

6.5

Waterbassins ten behoeve van bedrijfswater

Aan de hand van CIW richtlijnen zijn door Rijnland beleidsregels vastgesteld voor waterbassins
bij boomteeltbedrijven. Deze zijn als volgt:
- Alle containervelden (zowel doorlatend als gesloten) moeten vanaf 1 juli 2007 gesloten
zijn en een opvang hebben van tenminste 1200 m3 per hectare containerveld. Bij
uitbreidingen meer dan 1000 m2 dienen bedrijven met een gesloten ondergrond
meteen te voldoen aan de nieuwe opvangnorm van 1200 m3 (opvangnorm voor
bestaande containervelden is nu 500 m2).
- Vanaf 1 juli 2007 zijn containervelden met een doorlatende ondergrond alleen
toegestaan als een bedrijf een containerveld heeft kleiner dan 500 m2. Het bedrijf moet
dan werken met een streng bemestings- en teeltplan;
- Tot 1 juli 2007 is een containerveld met een doorlatende ondergrond nog toegestaan
met een bemestingsplan.
Invulling van deze regels vraagt voor veel boomtelers de komende tijd extra inzet en
investeringen.
NB Tegen de wijze van toepassing van waterbassins bij bestaande bedrijven is vanuit de sector
beroep ingesteld. Op 15 februari 2006 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in dit beroep.
In hoofdlijnen komt deze uitspraak erop neer dat de Raad van oordeel is dat het beleid van
Rijnland in deze onvoldoende is gemotiveerd en onderbouwd. Het Hoogheemraadschap werkt
nu aan deze betere onderbouwing. De hierbij relevante vergunningprocedures zijn voorlopig
geparkeerd.
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7.

Nieuwe boomteeltlokaties

In het boomteeltpact is afgesproken dat versterking van de sector in eerste instantie gericht
moet zijn op herstructurering binnen de bestaande contouren. Uitbreiding van de contour kan
vervolgens een optie zijn. Daarom enkele opmerkingen over mogelijkheden / randvoorwaarden
voor nieuwe lokaties bezien vanuit waterbeheer.
Bij nieuwe lokaties wordt er vanuit gegaan dat boomteeltpercelen zich qua waterbezwaar
gedragen als verhard oppervlak. De beoogde teeltmethode kan vollegrond zijn, er moet altijd
rekening mee worden gehouden dat op termijn een geleidelijke verschuiving richting andere
teeltmethoden kan plaatsvinden. Dit betekent dat binnen veengebieden gerekend moet worden
met percentages open water van meer dan 10%. Binnen droogmakerijen met de aanwezige
grotere droogleggingen zal een duidelijk gunstiger percentage uit de bus rollen, afhankelijk van
de feitelijk te realiseren drooglegging.
Emissies van nutriënten uit de boomteelt zijn relatief groot. Het is daarom niet gewenst dat
nieuwe boomteeltlokaties gezocht worden binnen polders met kwetsbare natuurgebieden.
Voorgestane uitbreiding van de boomteeltcontour richting polder Reeuwijk (polderdeel De Wijk)
waar de Reeuwijkse Plassen in liggen, wordt daarom afgewezen. Indien nieuwe lokaties met
een veenbodem worden gezocht lijkt de regio tussen Hazerswoude en de Gouwe daarvoor
eerder in aanmerking te komen.
Boomteelt vraagt om oppervlaktewater van geschikte kwaliteit. In het algemeen kan dit binnen
veengebieden voldoende beschikbaar worden gesteld. Droogmakerijen in de omgeving kennen
alle het verschijnsel zoute kwel. Nieuwe boomteeltgebieden zullen hier dus altijd op grotere
schaal moeten worden aangelegd met een eigen waterinlaatvoorziening vanuit boezemwater.
Anders ontstaan problemen met de wateraanvoer zoals bijvoorbeeld langs het Noordeinde te
Waddinxveen / Boskoop.

8.

Actielijst
-

-
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Binnen de Gouwepolder is onvoldoende open water aanwezig. Daarom binnen de
polder ruimte reserveren (voorlopig ca 10 ha) voor water in afwachting van het beter
bekend worden van de definitieve resultaten van de studie Waterbezwaar.
In 2006 wordt de waterinlaat van Boskoop oost en voor de polder Bloemendaal
verplaatst van de Gouwe naar de Oude Rijn op een lokatie nabij Bodegraven.
Rijnland heeft het voornemen vanaf 2006 de capaciteit van de putbemalingen te
gaan handhaven.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers rond boomteeltpercelen wordt door Rijnland
bevorderd.
Rijnland gaat met de sector communiceren over nadere uitwerking KRW-doelen.
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-

-

In 2006 wordt tussen de sector en het Hoogheemraadschap een nieuwe
overeenkomst gesloten voor het opzetten van een compensatieregeling bij
slootdempingen.
Aan de oostzijde van de Gouwe wordt niet gezocht naar nieuwe boomteeltlokaties.
Bezien vanuit waterbeheer zijn hier geen potentiële lokaties meer beschikbaar.

Mogelijke innovatieve thema’s
realisatie duurzame oevervoorzieningen
wateropslag als blauwe dienst
ontwikkelen visie op transport over water / recreatieve vaarroutes
Samenstelling werkgroep
Henk Folkerts, Hoogheemraadschap van Rijnland (trekker)
Hans van Gemeren, boomkweker
Jaap Halbersma, provincie Zuid-Holland
Kees Smit, gemeente Reeuwijk (mede namens de andere gemeenten)
Uitgangspunten en randvoorwaarden
Er is gebruik gemaakt van bestaande kennis. De studies van Rijnland met betrekking tot
wateroverlast, en droogte/watervoorziening zijn naar verwachting in de eerste helft van 2006
afgerond. Tot dan toe moet worden gewerkt met voorlopige inschattingen.

Berekening wateroverlast: alle kwekerijgrond wordt beschouwd als verhard oppervlak,
waterbassins tellen niet als berging.
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mevrouw S.P.L. Vierbergen (gemeente Waddinxveen), de heer
R. Maghnouji (gemeente Boskoop), de heer H. Folkerts (Rijnconsult)
de heer N.G. Nijhof (projectleider), de heer D.H. Kuijper
Het boomteeltcentrum regio Boskoop heeft in de Nota Ruimte de
kwalificatie ‘Greenport’ gekregen. Door verschillende partijen is het
Boomteeltpact ondertekend. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst
zijn zes projecten gedefinieerd. Dit rapport vormt de weerslag van het
project Infrastructuur. In dit project is een visie ontwikkeld vanuit de
boomteeltsector op de gewenste infrastructuur in de regio Boskoop.
Boskoop, Waddinxveen, Hazerswoude-Rijndijk, Alphen, A12, N11, A4,
N207, N209, Gouwe, Boomteeltpact, RijnGouweLijn, infrastructuur.
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Inleiding
Boomteeltpact regio Boskoop
De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Reeuwijk en Waddinxveen, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Platform Sierteelt Regio Boskoop en de Kamer van
Koophandel en fabrieken voor Rijnland hebben in februari 2005 de Bestuursovereenkomst voor
de Toekomst van de Boomteelt, ook wel het ‘Boomteeltpact regio Boskoop’ (hier verder:
Boomteeltpact) ondertekend. Dit pact vormt een uitwerking van de ontwikkeling van de regio
Boskoop tot Greenport, zoals omschreven in de Nota Ruimte. In het Boomteeltpact zijn zes
projecten gedefinieerd:
kennis en innovatie;
Visie Greenport;
herstructurering;
water;
infrastructuur;
recreatie en toerisme.
Project Infrastructuur
Het boomteeltgebied in de regio Boskoop is onvoldoende ontsloten, waardoor grote
verkeersdruk ontstaat in Boskoop en Rijnwoude. Dit leidt in toenemende mate tot
transportproblemen voor de boomteeltsector en tot onveilige situaties vanwege het
vrachtverkeer in verblijfsgebieden en op buitenwegen. Het project Infrastructuur heeft als doel
het inbrengen van aan de boomteelt gerelateerde verkeers- en vervoersaspecten in de
infrastructurele en waar mogelijk ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in de regio. Het project kent
een inhoudelijke en een procesmatige kant. Inhoudelijk gaat het om het opstellen van een visie
vanuit de boomteelt op de infrastructuur en met name op de westelijk randweg. Procesmatig
gaat het vooral om overleg en afstemming met vertegenwoordigers van gerelateerde projecten,
met name met betrekking tot de oostelijke en de westelijke randweg.
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De gemeente Waddinxveen heeft de taak op zich genomen om het project Infrastructuur uit te
werken. Zij heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd hierbij ondersteuning te bieden. Dit rapport
vormt de weerslag van de uitwerking van het project Infrastructuur.
Opzet van het rapport
Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat een beknopte inventarisatie van
de bestaande plannen in de regio (woningbouw, bedrijventerrein,
infrastructuur) en de plannen die nog in de pijplijn zitten. Op basis
van deze studie en op basis van gesprekken met sleutelpersonen
is een typering van de problematiek opgesteld. Deze treft u aan in
hoofdstuk 3. De verschillende toekomstscenario’s voor de
ontwikkeling van de boomteeltsector zijn beschreven in hoofdstuk
4. De ideeën die er leven over de oplossingsrichtingen, zijn
toegelicht in hoofdstuk 5. Een aanzet tot een beleidsagenda is
gegeven in hoofdstuk 6.
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Inventarisatie van plannen
De volgende ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen staan in de komende jaren op stapel
in en rondom het boomteeltgebied.
Woongebieden
Zuidplaspolder: circa 15.000-30.000 woningen;
Zoetermeer, Oosterheem: circa 8.300 woningen;
Rotterdam, Nesselande: circa 5.200 woningen;
Waddinxveen, Triangel: circa 2.900 woningen;
Waddinxveen, nieuw centrum;
Waddinxveen, inbreidingslocaties: circa 1.500 woningen;
Westergouwe: circa 3.500 woningen;
Alphen: circa 3.500 woningen nieuwbouw, circa 500 woningen herstructurering/inbreiding;
Oude Rijnstreek: circa 1.500 woningen;
Wens: uitbreiding Waddinxveen ten zuiden van Triangel en ten westen van de Plasweg (de
Oksel);
Hazerswoude-Rijndijk: circa 400 woningen;
Koudekerk aan de Rijn: circa 500 woningen;
Hazerswoude-Dorp: circa 200 woningen;
Benthuizen: circa 300 woningen.
Bedrijventerreinen
CoeneCoop: circa 20 ha;
Distripark Doelwijk: circa 45 ha;
Ecopark: circa 20 ha;
Gouwepark: circa 45 ha;
Goudse Poort: circa 10 ha;
Alphen, Steekterweg: circa 29 ha;
Ter Aar, Hoekse Aarkade: circa 10 ha;
Gnephoek, Oude Rijnzone, omgeving N11: circa 81 ha;
Zuidplaspolder: circa 150-300 ha netto;
Tussen Triangel en A12: circa 100 ha;
Zoetermeer, Hoefweg;
Benthuizen, uitbreiding aansluitend op bedrijventerrein Verbreepark;
Hazerswoude-Rijndijk, kleinschalige bedrijvigheid en bedrijvigheid aan de zuidoostelijke
dorpsrand.

INFRASTRUCTUUR

110

Overige ruimtelijke ontwikkelingen
Greenport Boskoop/Waddinxveen (Nota Ruimte);
Bentwoud: 1.300 ha recreatief bos tussen Zoetermeer en Waddinxveen; circa
1-1,5 miljoen bezoekers per jaar;
Zuidplaspolder: circa 200 ha glastuinbouw (netto);
OTA (containerhaven/overslagterminal) bij aansluiting N11-N207;
PCT-terrein (complex voor boom- en sierteelt in potten en containers) langs N455 in
Rijnwoude.
Infrastructuur
verbreding A12 en A20 met spits- en plusstroken;
HSL;
RijnGouweLijn tussen Gouda, Alphen en Leiden, vanaf 2010;
Stedenbaan; halten Westergouwe en Doelwijk (Waddinxveen);
diverse nieuwe infrastructuur in het kader van de Zuidplaspolder-ontwikkeling, waaronder:
.
nieuwe aansluiting A12 - N219 + ongelijkvloerse spoorwegkruising,
.
omleiding N219 Zevenhuizen,
.
nieuwe aansluiting Zevenhuizen - Moerkapelle/Waddinxveen,
.
oostelijke ontsluiting Boskoop.
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Bron kaarten: Streekplan Zuid-Holland Oost, 2003
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Typering van de problematiek
Midden- en buitengebied
Er kan onderscheid worden gemaakt in een middengebied en een buitengebied. Het
middengebied ligt tussen de A12, N11, en de HSL. Hierbinnen liggen de kernen Waddinxveen,
Boskoop en Hazerswoude-Dorp en daarnaast een aantal kleinere woongemeenschappen,
waaronder Randenburg, Middelburg, Tempel, Spoelwijk, Loete, Voorweg en De Roemer.
Belangrijke bestemmingen zijn verder het veilingterrein en het ITC en het PCT aan de
Hoogeveenseweg. Het gebied daarbuiten duiden we aan als buitengebied, met daarbinnen
onder andere belangrijke handels- en afzetgebieden voor de boomteeltsector. De belangrijkste
zijn Schiphol en de veilingen in Rijnsburg (Flora), Bleiswijk en Aalsmeer. Het onderscheid in
midden- en buitengebied vertaalt zich ook in interne en externe bereikbaarheid. Beide zijn van
belang voor de boomteeltsector.
Druk van buiten op het middengebied
Aan de flanken van het middengebied vinden in de komende jaren omvangrijke ruimtelijke
ontwikkelingen plaats. De grootste zijn de ontwikkelingen in de Oude Rijnzone en de
Zuidplaspolder (onderdeel ontwikkeling RZG). Deze ontwikkelingen fungeren als het ware als
twee magneten, als gevolg waarvan druk ontstaat op het middengebied. Deze druk is nu al
groot, en wordt in de toekomst dus nog groter door nieuwe ontwikkelingen aan de flanken.
Druk vanuit het middengebied zelf
Ook vinden diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het middengebied zelf. Zo breidt
Waddinxveen de komende jaren uit met de woonwijk Triangel en het bedrijventerrein
Coenecoop (vrijwel afgerond). Verder ontwikkelt Waddinxveen een nieuw centrum. Het gaat om
circa 20.000-25.000 m2 winkels en voorzieningen en circa 350 nieuwe woningen. Boskoop
bouwt voor de lokale vraag. Dit houdt in dat tot 2015 circa 1.250 woningen worden gebouwd.
In Rijnwoude wordt het PCT-terrein verder uitgebreid. Ook zal rondom de toekomstige halten
van de RijnGouweLijn ruimtelijke verdichting plaatsvinden. Verder wordt het Bentwoud tot
ontwikkeling gebracht, hetgeen in de toekomst tot grote aantallen bezoekers zal leiden. Deze
ontwikkelingen zorgen voor extra druk van binnenuit op het middengebied.
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Ontbreken van een adequate noord-zuidverbinding
In een groot gebied tussen de A12, A4 en de N11 ontbreekt een adequate noordzuidverbinding. De N209 en de N207 zijn nu de belangrijkste assen in de noord-zuidrichting. Dit
leidt tot verkeersdruk op wegen die daar niet op berekend zijn en tot overlast in de kernen waar
deze wegen door of langs voeren. Zo doorsnijdt de N209 de kern Hazerswoude-Dorp, als
gevolg waarvan in de loop der jaren in het dorp een aanzienlijk bereikbaarheidsprobleem is
ontstaan, dat de komende jaren verder zal verergeren. Hetzelfde geldt voor de N207 in relatie
tot de kernen Waddinxveen en Boskoop. De provincie heeft inmiddels het initiatief genomen
voor een N207-Corridorstudie.
Daarnaast is in de kernen sprake van een leefbaarheidsprobleem. Zo staat de
verkeersveiligheid onder druk doordat (zwaar) verkeer gemengd rijdt met langzaam verkeer op
over het algemeen smalle wegen. Verder heeft het gebied te maken met stank, geluids- en
trillingshinder als gevolg van de grote stromen (zwaar) verkeer.
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Beperkt aantal mogelijkheden om de Gouwe over te steken
De Gouwe loopt van noord naar zuid door het boomteeltgebied. De Gouwe maakt deel uit van
de Staande Mast-route. Waddinxveen en Boskoop liggen (grotendeels) op de westoever van
Gouwe, terwijl de hoofdontsluitingsroute (N207) op de oostoever ligt. Naast de twee hefbruggen
bij Waddinxveen en Boskoop is alleen bij Alphen (aquaduct N11) en bij Gouda (Coenecoopbrug
en A12) voor verkeer de mogelijkheid om de Gouwe over te steken. Dit zorgt voor druk op de
hefbruggen. De Gouwe vormt hierdoor voor de boomteeltsector een belangrijke barrière die tot
veel verliestijd leidt. Ondernemers zien hierdoor hun transportkosten toenemen. Op den duur
ondermijnt dit een gezonde economische ontwikkeling van de boomtelers.
Op dit moment ligt er een ontwerpnota Vaarwegen en Scheepvaart van de provincie ZuidHolland. Hierin wordt gesproken over een verbreding van de openingstijden van de hefbruggen.
Dit zal ervoor zorgen dat beide bruggen voor een nog grotere barrière zullen zorgen dan ze nu
al doen.

(Zwaar) verkeer in relatie tot slechte kwaliteit wegen
Zoals bekend is de bodemgesteldheid in het middengebied slecht, met name rond Boskoop,
Waddinxveen en Rijnwoude. Dit leidt tot veel verzakkingen aan wegen, zeker in combinatie met
veel zwaar verkeer. Daarnaast zijn veel wegen smal en is er sprake van een directe ontsluiting
van percelen op de weg. Veel wegen halen niet de gewenste breedte van 6 m. Dit leidt onder
andere tot het veelvuldig kapotrijden van bermen en verkeersonveilige situaties.
Toename aantal verkeersbewegingen
Het verkeer in de boomteeltregio neemt de komende jaren toe. In sterkere mate geldt dit voor
het vrachtverkeer. Enerzijds heeft dit te maken met de autonome ontwikkeling van de mobiliteit.
Dit is de toename van de mobiliteit, nog afgezien van de veranderingen in de ruimtelijke
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structuur (extra woningbouwgebieden en bedrijventerreinen). Daarnaast neemt de mobiliteit in
het boomteeltgebied nog extra toe door een aantal specifieke kenmerken van de sector. In het
boomteeltgebied is sprake van veel kleinschalige bedrijvigheid. Er zijn veel relatief kleine
ondernemingen die elk hun eigen aan- en afvoer verzorgen. Van de kwekerijen binnen de
gemeentegrenzen is 95% 2 ha of kleiner (60% zelfs 1 ha of kleiner.) Ook is er veel uitwisseling
tussen producenten en handelaren. Hierdoor is er ook sprake van relatief veel korteafstandsverkeer binnen het gebied.
Daarnaast dragen ook veranderingen in het logistieke en productieproces bij aan een toename
van de verkeersdruk. De teelten zijn steeds korter en meer op productie gericht.
Schaalvergroting, mechanisatie en modernisering vinden plaats. De pot- en containerteelt heeft
een vlucht genomen; inmiddels beslaat dit 20% van het totale areaal. De verwachting is dat dit
in de toekomst kan oplopen tot 50%. Er wordt een slag gemaakt van aanbod- naar
vraaggericht.
De boomteelt in de omgeving van Boskoop transformeert van een vollegrondsteelt steeds meer
naar een pot- en containerteelt (PCT). Er is in toenemende mate sprake van staand vervoer. De
trend is planten in pot, niet al te groot, vanwege toenemende transportkosten. Deze worden bij
voorkeur staand vervoerd. Hierdoor kunnen gemiddeld genomen minder planten per
vrachtwagen worden vervoerd dan bij liggend of gestapeld vervoer. De aslast neemt hierdoor
dus niet toe (zelfs enigszins af), maar het aantal vrachtbewegingen (en daarmee de
verkeersdruk) neemt juist wel toe.
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Conclusie
Als conclusie geldt dat de externe bereikbaarheid van het boomteeltgebied redelijk is. Het
gebied op zich is goed ontsloten door de A12, N11 en de A4. Het boomteeltgebied is naar
buiten toe goed ontsloten na maatregelen, zoals extra stroken A12, nieuwe afritten et cetera.
De kwaliteit van de hoofdverbindingen vanuit het gebied naar buiten (N207 en N209) is echter
onvoldoende. Deze wegen zijn niet berekend op de functie de zij momenteel vervullen in het
wegennet, als gevolg van het ontbreken van een adequate noord-zuidverbinding en het
ontbreken van voldoende oost-westverbindingen. Hierdoor is de interne bereikbaarheid ook
onvoldoende. Dit leidt onder meer tot hoge verliestijden voor het economische verkeer en dus
tot schade aan de lokale en regionale economie.
Daarnaast voegt de boomteeltsector met zijn specifieke verkeerskenmerken (relatief veel zwaar
verkeer) een extra dimensie toe aan de bereikbaarheidsproblematiek. Hiervan afgeleid doen
zich op diverse plaatsen ook problemen voor met de verkeersveiligheid en de leefbaarheid
(luchtkwaliteit, geluidsoverlast, trillingshinder).
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Scenario’s Boomteeltpact
In de Visie Greenport Boskoop, project 2a van het Boomteeltpact, worden drie scenario’s
beschreven die het toekomstige speelveld voor de boomteeltsector schetsen. Het gaat dus
expliciet niet over het beste scenario, maar over mogelijke scenario’s, vanuit het besef dat de
toekomst wel ergens in het midden zal liggen. De hiernavolgende toelichting is ontleend aan de
Visie Greenport Boskoop.
‘Geen fratsen’-scenario
In het ‘geen fratsen’-scenario bestaat behoefte aan meer en nieuwe hectares (300-400 ha) aan
de randen van Boskoop, inclusief de verdere ontwikkeling van het PCT-terrein. De logistiek is
gericht op het afwikkelen van grote volumes, just in time, en met een flexibele ontsluiting, in
nauwe afstemming met de ketenpartners. Voor de logistiek zal er behoefte zijn aan een
hoogwaardige infrastructuur.
‘Liefhebbers’-scenario
Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, hectares en herstructurering zal een beperkte
uitbreiding nodig zijn. Maar de belangrijkste opgave ligt op het gebied van de herstructurering.
De logistiek is minder kaderstellend dan in het ‘geen fratsen’-scenario. De focus ligt enerzijds op
goede logistieke ontsluiting van het eigen terrein, laaddocks, manouvreerruimte, en anderzijds
op het gezamenlijk realiseren van een fijnmazig en kwalitatief hoogstaand distributiesysteem
(op consumentenniveau), zodat bestellingen adequaat afgeleverd worden. Het scenario gaat uit
van een logistieke concentratie in Boskoop, gebaseerd op hoogwaardige infrastructuur.
Burger in het ‘groen’-scenario
Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, hectares en herstructurering zal geen directe focus
liggen. De functies in het cluster zijn vooral gericht op het ontwerpen, inrichten en realiseren van
een integrale commerciële regiefunctie. Het gaat bij dit scenario veel minder om de (althans
Boskoopse) productiefunctie. De logistiek heeft geen prioriteit.
Conclusie
De scenario’s schetsen een beeld dat uiteenloopt van massaproductie tot nicheproducten en
van grote supermarkten en bouwmarkten tot tuincentrumketens nieuwe stijl. Elk scenario
genereert specifieke eisen aan het logistieke proces en de aan- en afvoer van goederen. Het is
niet zo dat elk scenario leidt tot een ander infrastructureel eindplaatje. Het gaat meer om
accentverschillen. Bij het geen ‘fratsen-scenario’ ligt de nadruk bijvoorbeeld op het afwikkelen
van grote volumes, waarvoor een hoogwaardige infrastructuur nodig is. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een of enkele centrale routes vanuit het boomteeltgebied naar de
hoofdontsluitingsstructuur (A12, N1, A4). In het ‘liefhebbers’-scenario ontstaan meer behoeften
aan een fijnmazig en kwalitatief hoogstaand distributiesysteem. Dit vraagt om goede
verbindingen vanuit de bedrijven naar de hoofdwegen.
Uiteindelijk zal geen sprake zijn van óf het ene, óf het andere scenario, maar van een
mengvorm. Dit betekent dat dus zowel behoefte zal ontstaan aan een robuuste hoofdstructuur
als aan kwalitatief hoogwaardige verbindingen vanuit de bedrijven naar de hoofdstructuur.
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Oplossingsrichtingen
Van problemen en scenario’s naar oplossingen
In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste problemen geschetst, zoals die door de boomteeltsector
worden ervaren met de externe en interne bereikbaarheid. Vervolgens is vanuit een aantal
scenario’s vastgesteld dat zowel behoefte bestaat aan een robuuste hoofdstructuur als aan
kwalitatief hoogwaardige verbindingen vanuit de bedrijven naar de hoofdstructuur. In dit
hoofdstuk worden de belangrijkste oplossingsrichtingen benoemd, zoals die deels door de
sector zelf zijn benoemd.
Aanleg westelijke randweg
Er zijn veel voorstanders voor een westelijke randweg om Waddinxveen en Boskoop. Deze weg
zorgt een voor een vlotte ontsluiting naar de A12 en (via de N455 en de N209) naar de N11, en
zo ook naar Schiphol, Aalsmeer en Bleiswijk. De westelijke randweg ontlast de N207, de N209
en de lokale wegen in en rond Waddinxveen en Boskoop. De westelijke randweg biedt een
alternatief voor het verkeer op de oostoever van de Gouwe om naar de A12 en de N11 te rijden.
Dit verkeer is dan niet meer aangewezen op de lokale wegenstructuur (inclusief de hefbruggen)
in Boskoop en Waddinxveen. De boomteeltsector hecht met name een groot belang aan het
noordelijk deel van de westelijke randweg Nader onderzoek moet uitwijzen via welk tracé deze
het best kan worden aangelegd. Het is echter niet denkbaar dat het noordelijk deel wordt
aangelegd zonder het zuidelijk deel. De boomteeltsector hecht met name een groot belang aan
het noordelijk deel van de westelijke randweg (gedeelte Hoogeveenseweg – N11).
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De westelijke randweg is (deels) opgenomen in het wensbeeld voor de toekomstige
infrastructuur in de Zuidplaspolder. Verkeer wordt hierin vanuit de verschillende woongebieden
naar buiten gedrukt. Er ontstaat een binnenring, die op een aantal strategische locaties is
aangesloten op het hoofdwegennet.
Voor de boomteeltsector is het wenselijk om de westelijke randweg in de toekomst te verlengen.
Dit past goed in het beeld dat het zwaartepunt van de Greenport in de toekomst ten noorden
van de as Zijde – Reijerskoop zal komen te liggen. De weg kan dan aansluiten op de N209 ten
noorden van Hazerwoude of op de N11 ter hoogte van de Goudse Schouw. De bestaande
aansluiting op de N11 nabij Goudse Schouw dient hiervoor aangepast te worden. Deze
aansluiting staat al op de nominatie om ongelijkvloers gemaakt te worden. Hierbij dient
geanticipeerd te worden op het doortrekken van de westelijke randweg.
Doortrekken tot de N11 kan rekenen op verzet vanuit verschillende hoeken. Doortrekken
betekent doorsnijding van ecologisch waardevol gebied. Mogelijk kan de mate van doorsnijding
worden beperkt door de weg parallel aan het spoor van de toekomstige RijnGouweLijn door te
trekken.
Wanneer de westelijke randweg wordt aangelegd tot aan de N455, ontstaat extra druk op de
N209. De N209/N455 en de westelijke randweg vormen samen de hoofdontsluiting in de noordzuidrelatie. Dit leidt tot nog meer druk op de passage van de N209 door Hazerswoude. Hier zal
een oplossing voor moeten worden gevonden. Een afdoende oplossing voor de
verkeersproblematiek in Hazerswoude Dorp wordt gezien als een (bestuurlijke) voorwaarde
voor de westelijke randweg. Er wordt reeds gestudeerd op de mogelijkheid van een gehele of
gedeeltelijke ondertunneling van de passage.
Aanleg oostelijke randweg
Aan de oostzijde van de Gouwe wordt al gewerkt aan een oplossing voor het zware verkeer op
de N207 en de lokale wegenstructuur (waaronder de Randenburgseweg, Middelburgseweg,
Rijerskoop en Goudse Rijweg). Deze oplossing heeft de vorm van een oostelijke randweg.
Deze weg sluit straks op twee plaatsen aan op de N207. Het deel tussen de beide aansluitingen
kan dan worden heringericht.
Grote bedrijven die veel verkeer aantrekken, zullen vanwege de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid in de toekomst geconcentreerd worden langs de oostelijke en westelijke
randweg. Vooral nieuwe bedrijven zullen langs de randwegen gevestigd worden. Voor reeds
bestaande bedrijven is verplaatsing naar de randwegen mogelijk op vrijwillige basis.
De inrichting van de weg wordt afgestemd op het beoogde gebruik. Er is sprake van een
voorrangsweg met een 60 km/h-regime. De weg is geschikt voor gebruik door vrachtverkeer. De
weg heeft ook een belangrijke rol in de ontsluiting van het voormalige veilingterrein in de
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omgeving Rijerskoop/Middelburgseweg.10 Er komen geen directe erfontsluitingen op de weg.
De weg vormt straks aan deze kant van de Gouwe de hoofdontsluitingsroute voor de
boomtelers in het achterliggende gebied. Via de oostelijke randweg ontstaat voor hen een
goede ontsluiting richting de A12 en N11.
De plannen voor de oostelijke randweg zijn al lang geleden gemaakt. De plannen zijn in
principe ook goedgekeurd. Wel moet de financiering nog geregeld worden. Het bedrijfsleven is
bereid circa 5 miljoen euro bij te dragen aan de weg. Dit onderstreept het belang dat door de
ondernemers wordt gehecht aan de oostelijke randweg. De aanleg vindt de komende jaren
gefaseerd plaats. De noordelijke tak is inmiddels gereed. Volgend jaar wordt de zuidelijke tak
naar verwachting gerealiseerd. De randweg is naar verwachting voor 2010 voltooid.
De aanleg van de oostelijke randweg dient gepaard te gaan met verkeerscirculatiemaatregelen
elders op het lokale of op het Boskoop wegennet. Deze maatregelen dienen er voor te zorgen
dat de randweg ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen
welke lokale wegen bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgesloten voor
vrachtverkeer.
Aanleg Bodegravenboog
De N11 is ter hoogte van Bodegraven niet volledig op snelwegniveau aangesloten op de A12.
De verbinding A12 (Gouda) - N11 (Alphen) verloopt via een schakel in het onderliggende
wegennet (N459 Goudsestraatweg). Om de ontsluiting in de noord-zuidrichting te verbeteren, is
aanleg van de zogenaamde Bodegravenboog gewenst. Hierdoor ontstaat een snelle route
buiten het boomteeltgebied om. De N207 en de lokale wegenstructuur worden hierdoor ontlast.

10

Het terrein van de Boskoopse veiling aan de Middelburgseweg krijgt binnen afzienbare tijd
een andere bestemming. Vooruitlopend op de uiteindelijke bestemming wordt dit terrein
toegevoegd aan het boomteeltconcentratiegebied.
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De Bodegravenboog en de oostelijke randweg vormen beide een oplossing voor de afwikkeling
van het noord-zuidgerichte verkeer. De Bodegravenboog biedt een oplossing op bovenlokaal
niveau. Het wordt bijvoorbeeld voor boomtelers in het gebied tussen Waddinxveen en Reeuwijk
aantrekkelijk om de route A12 - N11 te kiezen om richting Alphen en verder te rijden. De
oostelijke randweg is vooral een oplossing op lokaal niveau. De weg onttrekt (zwaar) verkeer
van de lokale wegenstructuur ten oosten van Boskoop en leidt dit af naar de N207 en verder
richting de A12 en N11.
Aanleg extra Gouwekruisende verbinding
Er is in het boomteeltgebied sprake van veel oost-westverkeer. Dit verkeer moet ergens de
Gouwe passeren. Hiervoor staan nu de twee hefbruggen en de Coenecoopbrug ter
beschikking, en op hoofdwegenniveau het N11-aquaduct en de A12. Deze verbindingen bieden
zoals gezegd te weinig capaciteit. Een extra verbinding is wenselijk. De mogelijkheden hiervoor
zijn echter zeer beperkt. Aanleg van een nieuwe brug is zeer kostbaar, doordat deze
hooggelegen moet zijn (Staande Mast-route). Een ander probleem is de ruimtelijke inpassing
van een nieuwe brug. Zowel ten noorden van Boskoop (omgeving Halve Raak, verlengde
oostelijke randweg) als tussen Boskoop en Waddinxveen (Gouwebos) zal dit zeker geen
gemakkelijke opgave zijn. Nader onderzoek naar nut/noodzaak en inpassingsmogelijkheden is
gewenst. De boomteeltsector hecht vooral aan een extra verbinding ter hoogte van de Halve
Raak. De inpassingproblemen zullen ook gelden voor een andere oplossing, de aanleg van een
tweede Coenecoopbrug.
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Vervoer over water
Een andere oplossing die nader onderzocht zou moeten worden, is het gebruik maken van de
Gouwe als transportader. Juist ten behoeve van het stimuleren van het vervoer over water
wordt bij Alphen een overslagterminal gebouwd, waar overslag van goederen tussen de weg,
het water en het spoor kan plaatsvinden.
Gelet op het geldende productieproces is het vervoer van planten en bomen/
boomproducten over water niet eenvoudig. Veel producten van de boomteeltsector zijn immers
afhankelijk van een korte reisduur tussen producent en consument. De sector kan het zich niet
permitteren producten te lang onderweg te laten zijn. Ook is op- en overslag van de goederen
niet bevorderlijk voor de kwaliteit. Wat eventueel wel mogelijk is, is het aan- en afvoeren van
minder kwetsbare producten over de Gouwe. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
verpakkingsmateriaal en afvalproducten.
Er bestaat binnen de boomteeltsector de vrees dat het intensievere gebruik van de Gouwe zal
leiden tot het nog vaker openstaan van de hefbruggen en dus tot meer verkeers- en
leefbaarheidsproblemen in Waddinxveen en Boskoop. Zonder aanvullende maatregelen is deze
vrees terecht. Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre met afspraken met de vervoerders
over vaartijden en vrachthoogten aan deze vrees tegemoetgekomen kan worden. Hierbij kan
gedacht worden aan een vorm van vervoersmanagement over water. In de Nota Mobiliteit is
nadrukkelijk aandacht voor dit thema.
Gebiedsparkmanagement
Zoals gezegd is in het boomteeltgebied sprake van veel kleinschalige bedrijvigheid. Er zijn veel
relatief kleine ondernemingen die elk hun eigen aan- en afvoer verzorgen. Onderzocht zou
kunnen worden in hoeverre het bundelen van deze vervoersstromen kansen biedt. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een gebiedsparkmanagementorganisatie, die onder meer
zorgdraagt voor een collectieve vorm van aan- en afvoer van goederen en producten. Een
dergelijke oplossing past vooral in het ‘geen fratsen’-scenario, waarbij bulkvervoer en
massaproductie aan de orde zijn. Voor een aantal ondernemers zou dit een goede oplossing
kunnen zijn, die bovendien kostenverlagend werkt. Immers, niet ieder bedrijf hoeft meer zijn
eigen vervoer te regelen. Uiteindelijk nemen bij minder vervoersbewegingen op de weg ook de
reistijden, en daarmee een belangrijke economische verliespost, af.
Gebruik RijnGouweLijn
De RijnGouweLijn is naar verwachting in 2010 operationeel. Deze light-railverbinding is bedoeld
voor personenvervoer. Er is geen directe link met de boomteeltsector. Het kan zinvol zijn om
nader te bekijken onder welke voorwaarden het spoor van de RijnGouweLijn gebruikt zou
kunnen worden voor de aan- en afvoer van goederen.
Conclusie
Om het hoofd te kunnen bieden aan de in hoofdstuk 3 beschreven problemen, zijn in dit
hoofdstuk verschillende oplossingsrichtingen verkend. Duidelijk is geworden dat de meeste
behoefte bestaat aan een verbeterde externe ontsluiting in de noord-zuidrichting, in de vorm
van een tot de N11 doorgetrokken westelijke randweg en de Bodegravenboog. Ten behoeve
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van de interne ontsluiting biedt vooral de oostelijke randweg goede kansen. De aanleg hiervan
dient onverkort te worden doorgezet.
Daarnaast zijn niet-infrastructurele oplossingen denkbaar, die zich richten op de organisatie van
het vervoer. Hiervoor is naar verwachting nogal wat tegenstand te overwinnen. Nader
onderzoek naar de toepasbaarheid van oplossingen als gebiedsparkmanagement en vervoer
over water is gewenst.
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Aanzet tot een beleidsagenda
Gezamenlijk optrekken
Er is reeds een regionaal samenwerkingsverband van kracht tussen de meeste gemeenten die
deel uitmaken van de regio Midden-Holland: het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Midden Holland (ISMH). Vanuit het ISMH is in 2001 een
‘Integrale Regiovisie’ opgesteld, met daarin een ruimtelijk raamwerk op hoofdlijnen
voor de gehele regio.11
Misschien wel de belangrijkste succesvoorwaarde is het gezamenlijk optrekken van de
verschillende partijen die een relatie hebben met de boomteeltsector. Tot nu toe is
die samenwerking succesvol verlopen, hetgeen in 2004 heeft geresulteerd in de
totstandkoming van het Boomteeltpact. Hiermee is stap 1 gezet. Stap 2 dient nu
gericht te zijn op het voorbereiden van de uitvoering van concrete projecten. Stap 3
is vervolgens het in uitvoering nemen van deze projecten.

11

Rijnwoude maakt geen deel uit van het ISMH.
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Te betrekken partijen
In dit gebied spelen verschillende partijen een actieve rol in de besluitvorming. Dat is ook te zien
aan de reikwijdte van het Boomteeltpact. Het pact is opgesteld en ondertekend door de
provincie Zuid-Holland, de gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Reeuwijk en Waddinxveen, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Platform Sierteelt Regio Boskoop en de Kamer van
Koophandel en fabrieken voor Rijnland. Deze partijen zullen ook allemaal een rol moeten
spelen bij het ten uitvoer brengen van de visie. Een andere partij die hierbij betrokken dient te
worden, is het bedrijfsleven zelf.
Een eerste stap kan het uitwerken van de bestaande samenwerking vanuit het Boomteeltpact
zijn tot een meer op realisatie gerichte organisatie. Voorwaarde is dat alle bij deze organisatie
betrokken partijen het gevoel hebben voldoende van de eigen wensen via de samenwerking te
kunnen realiseren. Uiteindelijk dient te worden gestreefd naar synergievoordelen, waarbij de
ene partij meeprofiteert van de voordelen van de andere partij.
Prioriteiten bepalen
Een tweede stap is het gezamenlijk vaststellen van de prioriteiten. In dit document is hiervoor
een aanzet gedaan. De hoofdprioriteit lijkt te liggen bij de aanleg van de westelijke en oostelijke
randweg. Het is belangrijk dat alle partijen de uiteindelijk vastgestelde prioriteitenlijst dragen.
Hier kunnen een of meerdere overlegronden voor nodig zijn. De systematiek kan sterk lijken op
de werkwijze die in de verschillende netwerkanalyses in Nederland wordt gevolgd. Trefwoorden
in deze procesaanpak zijn transparantie, intermodaliteit en gezamenlijkheid. Ook in andere
overlegstructuren, zoals Herijking Gebiedsprofielen, ISP Zuidplaspolder et cetera, dienen de
prioriteiten te worden vastgesteld en afgestemd met de boomteeltsector.
Actiehouders aanwijzen
Nadat de prioriteiten zijn bepaald, kunnen actiehouders worden aangewezen. In wezen is dit
ook de werkwijze die is gevolgd bij het opstellen en uitwerken van het Boomteeltpact, waarbij de
gemeente Waddinxveen bijvoorbeeld een nadere uitwerking heeft gegeven aan het
infrastructurele spoor. Nu gaat het ook om uitwerking geven, maar dan op concreet
projectenniveau. Gemeente X kan bijvoorbeeld een nadere studie (laten) uitvoeren naar de
doorgetrokken westelijke randweg, terwijl een andere partij zich bijvoorbeeld verder verdiept in
de mogelijkheden van gebiedsparkmanagement voor de boomtelers.
Planologisch reserveren
Tegelijkertijd zorgen alle partijen ervoor dat de benodigde planologische reserveringen worden
gemaakt voor de gewenste oplossingen. Deels is dat al het geval. De oostelijke randweg
bijvoorbeeld is volledig planologisch gereserveerd in het structuurplan van de gemeente
Boskoop en in de verschillende bestemmingsplannen. De Bodegravenboog is al opgenomen in
het streekplan en het PVVP van de provincie Zuid-Holland. Specifiek voor de Bodegravenboog
geldt dat de lobby om deze verbinding in het hoofdwegennet opgenomen te krijgen in de
rijksbegroting (MIT) onverminderd dient te worden voortgezet. Dit lijkt een primaire
verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven, als
belangrijkste probleemeigenaars.
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Bijeenbrengen van de benodigde middelen
Om projecten ten uitvoer te kunnen brengen, zijn middelen nodig. Deze dienen tijdig
bijeengebracht te worden. Bepaald dient te worden welke partij waaraan meebetaalt. Hierbij
dient de netwerkgedachte leidend te zijn. Dat wil zeggen dat partijen meebetalen aan elkaars
problemen en oplossingen, omdat zij ook baat hebben van de uitgevoerde maatregel. Om dit in
goede banen te leiden, zal een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie moeten worden opgezet die
de middelen bijeenbrengt en verdeelt over de verschillende projecten. In deze
uitvoeringsorganisatie nemen alle betrokken partijen zitting. Hierbij kan opnieuw worden
aangesloten bij de leerpunten uit de regionale netwerkanalyses.
Belang van communicatie
De aanleg of reconstructie van wegen is nooit een doel op zich. Wegen worden altijd met een
bepaald doel aangelegd. De infrastructuur is in wezen dienend aan hogere doelen. Hierbij kan
gedacht worden aan de economische ontwikkeling van een regio of het bieden van een
mogelijkheid tot verplaatsing aan (groepen mensen). Deze grondgedachte is belangrijk, omdat
deze het aanleggen en beheren van wegen in het boomteeltgebied in een groter kader plaatst.
Hiermee krijgt het aanleggen en beheren van wegen ook een zeker ‘nut’, dat verder gaat dan
het aanleggen en beheren zelf.
Het is belangrijk dat het doel dat met de voorgenomen maatregelen wordt nagestreefd, goed
wordt gecommuniceerd met de weggebruikers en met de bewoners en ondernemers in het
boomteeltgebied. Zij zijn in wezen ervaringsdeskundig en hebben dus waarschijnlijk een
heldere en geprononceerde kijk op de problematiek en de oplossingsrichtingen.
Draagvlakverwerving en communicatie zijn erg belangrijk, en niet alleen rondom de uitvoering
van maatregelen. Juist bij het afwegen van de verschillende oplossingsrichtingen dient hiervoor
ruim aandacht te zijn. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het organiseren van
informatiebijeenkomsten of het oprichten van een klankbordgroep of denktank.
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Bijlage 1: Contactpersonen
Gemeente Waddinxveen (opdrachtgever)

Shiona Vierbergen

Gemeente Boskoop

Rachid Maghnouji

Gemeente Rijnwoude

Peter Kops

Rijnconsult

Henk Folkerts

Platform Sierteelt

Piet Trimp

Kamer van Koophandel Leiden

Ben Schuttenbeld
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Bijlage 2: Geraadpleegde documenten
-

Visie Greenport Boskoop. Boomteeltpact Boskoop, in deze gemeenten Boskoop en
Rijnwoude, 2006.
Ontwerp-Interstedelijk Structuurplan Zuidplas. Stuurgroep Zuidplas, Driehoek RZG, 2005.
Wonen in de tuin van de Randstad. Woonvisie 2005–2020. Gemeente Rijnwoude, 2005.
Van droom naar daad, Structuurvisie Rijnwoude 2020. BRO, in opdracht van gemeente
Rijnwoude, 2005.
Gebiedsprofiel verkeer en vervoer Rijngouwestreek, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat
en de gemeenten in de Rijnstreek en Midden-Holland, 2004.
Streekplan Zuid-Holland Oost. Provincie Zuid-Holland, 2003.
Ontwerp Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan 2002-2020; Beheerst groeien. Provincie ZuidHolland, 2002.
Regionale visie A12 - N11 - HSL; Nieuwe infrastructuur in het teken van leefbaarheid’.
Gemeente Waddinxveen e.a., 2001.
Investeren in bereikbaarheid; Studie naar de invloed van de weginfrastructuur in de regio
Boskoop. Grontmij, in opdracht van de Kamer van Koophandel Rijnland, 2000.
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Opbouw notitie
Boskoop is nog altijd de kern van de landelijke boomteeltproductie. Het behoort tot de
belangrijkste centra van de kweek van sierteeltgewassen in de wereld. Meer dan driekwart van
de bomen wordt geëxporteerd naar het buitenland. Naast de kweekfunctie fungeert Boskoop
ook als handelscentrum voor bomen die elders in Nederland worden gekweekt. Ruim de helft
van de inwoners is op enigerlei wijze betrokken bij de boomteelt.
Maar de regio slaagt er nog onvoldoende in om haar kwaliteiten goed uit te dragen naar het
publiek. Recreatie is een goed middel om de bekendheid voor het regionale product te
vergroten en om de functie van het Groene Hart als een gebied voor ‘rust, ruimte en groen’ in
de Randstad te benutten. In deze notitie wordt op deze mogelijkheden ingegaan met als
aanleiding de aanwijzing van de regio als Greenportgebied door de Rijksoverheid. Allereerst
wordt ingegaan op de potenties die recreatie en toerisme voor het Greenportgebied. Vervolgens
worden in een SWOT-analyse de sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen van de regio in beeld
gebracht. Vanuit de Greenportvisie wordt vervolgens een visie op de mogelijkheden van de
regio op het gebied van recreatie beschreven. Tenslotte wordt deze visie vertaald in enkele
projecten.

Waarom recreatie en toerisme in het Greenportgebied?
Er is een aantal duidelijke aanleidingen om het toeristisch-recreatief gehalte van het
Greenportgebied Boskoop te vergroten:
Rijk en provincie hechten terecht belang aan het verder toegankelijk maken van het Groene
Hart voor (buiten)recreatie. Het Groene Hart moet net als de Veluwe, Drenthe en de
Wadden belangrijk worden voor buitenrecreatie. Door het vergroten van de recreatieve
toegankelijkheid wordt het Groene Hart beleefbaar gemaakt voor bewoners van de
Randstad en wordt de identiteit van het gebied verstevigd. Daarnaast kan recreatie een
impuls geven aan de economie van het landelijk gebied12.
In alle sectoren van de economie moeten producenten steeds sneller en strakker inspelen
op de eindgebruiker, de consument. Dit geldt ook voor de agrarische sector (agrotoerisme). De relatie producent-consument is structureel aan het veranderen. De
consument wil nauwer in contact komen met de producent.
Vrije tijd is wordt steeds meer een wezenlijk onderdeel van de economie en behoort tot de
snelst groeiende bedrijfstakken. De afgelopen tien jaar werd een groei met gemiddeld zo'n
5 procent per jaar geregistreerd. Afgeleid van werkgelegenheids- en bestedingscijfers van
het CBS is vrije tijd goed voor zo'n 8% van de werkgelegenheid. Circa een kwart van de
particuliere consumptie behoort tot de vrijetijdssector.
De consument van 2006 heeft veelal weinig tijd. Ideeën voor vrijetijdsbesteding moeten bij
voorkeur op ‘een presenteerblaadje’ worden aangereikt. De hoeveelheid vrije tijd is immers
gedaald van 48 uur in 1975 tot zo'n 45 uur per week in 200013. We zien dan ook veel
arrangementen worden aangeboden voor een dagje of een weekendje uit. Grootschalige
attracties en binnensteden spelen hierop in, de buitenrecreatie nog onvoldoende.
Nederlanders ondernemen op jaarbasis zo’n 4,6 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen
woning. Gemiddeld wordt per activiteit € 16 uitgegeven. De totale consumptieve
bestedingen bedragen daarmee zo’n € 77 miljard op jaarbasis. Daarmee is de
vrijetijdsmarkt zes keer zo groot als de bestedingen aan vakanties. Funshoppen en
buitenrecreatie zijn de meest populaire vormen van vrijetijdsbesteding14.
Mede onder invloed van de toenemende vergrijzing zal de belangstelling voor
buitenrecreatie toenemen. Een ruime meerderheid van Zuid-Hollandse 50-plussers bezoekt

12

Ontwikkelingsprogramma Groene Hart, 2005

13

Sociaal en Cultureel Planbureau (2000), Tijdbestedingsonderzoek.

14

Continu VrijetijdsOnderzoek (2005). TNS NIPO, het NRIT en het NBTC.
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recreatiegebieden in Zuid-Holland (84%)15. Fietsen en wandelen zijn bij senioren het meest
populair. Veel senioren beschikken ook over een ruim budget en zijn relatief mobiel. In dit
verband wordt ook wel gesproken over de ‘zilveren golf’.
De regio heeft een leidende rol in het landelijke boomsierteeltcomplex. Het inspelen op de
mogelijkheden voor toerisme en recreatie in relatie tot deze sector is een middel om de
regisseursrol van de regio verder uit te bouwen. Het gebruiken van de ‘merknaam’ Boskoop
is hierbij een middel, maar geen doel op zich.
Naast de buitenrecreatie speelt de boomteelt ook een rol in de recreatie in en om het huis.
Vier op de vijf Nederlanders komt wel eens in een tuincentrum16. De grens tussen kamer,
terras en tuin is aan het vervagen. Lifestyle thuis (cocooning) wordt belangrijker als reactie
op een hectische buitenwereld. Hierin liggen kansen voor (marketing van)
boomteeltproducten. Door middel van ‘sponsered’ televisie zoals ‘Eigen Huis en Tuin’ en
‘TV Woonmagazine’ proberen retailers met succes de belangstelling voor huis en tuin te
vergroten. Daarnaast wordt de belangstelling direct aangewakkerd door grote en moderne
tuincentra als Intratuin en GroenRijk17, via beurzen en evenementen (Tuinbeurs Hasselt,
Tuin en Sfeer Groningen, Tuinbeurs Doetinchem) en showtuinen (Floriade, Arboretum
Kalmthout, Tuinen van Appeltern).
Recreatie en toerisme zijn goede mogelijkheden om de aandacht voor het boomteeltproduct
te vergroten. Zoals de rol van de Keukenhof van wezenlijk belang is voor de afzet van
bollen en het veilingcomplex in Aalsmeer voor de bloemen, zo kan in en rond Boskoop ook
een geheel van voorzieningen ontstaan die goed zijn voor de afzet van boomteeltproducten.
Recreatie en toerisme zijn, mits goed ingepast, een compensatie voor de verdergaande
‘verstening’ van het gebied.
De boomteeltsector is slechts één van de ingrediënten om het toeristisch-recreatief gehalte van
het Greenportgebied te vergroten. Tezamen met de landschappelijke en cultuur-historische
kwaliteiten, het Reeuwijkse Plassengebied, de vaarten en sloten heeft het Greenportgebied
echter volop potentie om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het vergroten van de
toeristisch-recreatieve mogelijkheden in het Groene Hart.

Drie aanknopingspunten voor recreatie
Recreatie in het Greenportgebied is dus zowel een manier om de toegankelijkheid voor het
publiek van het Groene Hart te vergroten als om de belangstelling voor het product
‘boomsierteelt’ verder op de kaart te zetten. Boomteelt speelt immers direct in op recreatie in en
om het huis (de belangstelling voor de tuin) en buitenshuis (buitenrecreatie in groengebieden).
Het kan een middel zijn om de relatie met de consument te verbeteren en de boomteelt is één
van de aantrekkingsfactoren voor recreatie in de regio. De boomteelt- en de recreatieve sector
zijn in principe twee zelfstandige entiteiten. Boomkwekers moeten zich kunnen concentreren op
hun kerntaak: het kweken van kwaliteitsproducten. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden
denkbaar die de twee entiteiten met elkaar verbinden. Een showtuin en een outlet zijn hiervan
praktische voorbeelden die later in deze notitie zullen terugkeren.
Voor het Boskoopse Greenportgebied zijn er drie aanknopingspunten om in te spelen op de
trends in recreatie.
Meer bezoekers naar het Greenportgebied trekken
Door het vergroten van de recreatieve mogelijkheden kunnen meer bezoekers naar het
Greenportgebied worden getrokken. De aanwezigheid van de sierteeltsector kan hieraan een
bijdrage leveren. Greenport Boskoop heeft de potentie in zich om meer buitenrecreanten naar

15

Van grijze muis tot grijze panter. Senioren, vrije tijd en recreatie in Zuid-Holland, Research voor Beleid in opdracht

16

Brancheschets Tuincentra, Hoofdbedrijfschap detailhandel. Branches in Detail 2005.

17

In Heerlen is er een Tuinboulevard onder de naam ‘De Gardenz’.

van de provincie Zuid-Holland, Leiden, 2002.
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haar gebied te halen en recreatie ook economisch van betekenis te laten zijn: de
verdiencapaciteit van recreatie in de regio kan daarmee worden vergroot. Daarmee kan een
impuls worden gegeven aan bestedingen aan boomteeltproducten voor eigen tuin of balkon
(interne marketing).
De boomsierteelt herkenbaar laten zijn in natuur- en recreatiegebieden
Tegelijkertijd kan het boomteeltproduct in recreatiegebieden elders in Nederland beter voor het
voetlicht worden gebracht (externe marketing). Boskoop kan hierbij als ‘merknaam’ worden
ingezet.
Boomsierteeltproducten zijn in elke tuin en op elk balkon aanwezig
Onder invloed van een toenemende vergrijzing, meer eigen woningbezit, meer grondgebonden
woningen en een blijvende belangstelling voor lifestyle, huis en tuin kan worden verwacht dat
de belangstelling voor de tuin en balkon zal groeien, zeker wanneer de economie weer opleeft.
Het is voor het boomteeltcomplex van belang te bevorderen dat deze belangstelling vooral in
‘levend materiaal’ en dan in het bijzonder bomen en heesters wordt vertaald. Door middel van
allerlei promotie-acties kan de ‘merknaam Boskoop’ haar product voor deze vorm van recreatie
betreft verder stimuleren.

Recreatieve mogelijkheden in de regio Boskoop
Bij het bevorderen van de mogelijkheden voor recreatie in de regio kan worden voortgebouwd
op reeds aanwezige kwaliteiten. Kleinschalige elementen zoals molens, kerken, boerderijen,
maken te samen met de kwaliteiten van het polderlandschap en de veenstromen het gebied
aantrekkelijk. Ook in de omgeving is het nodige te zien, waaronder de Reeuwijkse Plassen. De
ambitie is om die bestaande kwaliteiten te koesteren, beter bekend te maken en ze aan te
vullen opdat een nog aantrekkelijker gebied ontstaat voor de bezoeker.
In de regio zijn al veel mogelijkheden aanwezig, waaronder:
Reeuwijkse plassen met mogelijkheden voor zeilen, kanoën etc.
Streekmuseum ‘De Oudheidkamer van Reeuwijk’
Boomteeltmuseum met rondvaarten
Plantarium
Historisch Museum Hazerswoude
Rietveldse Molen
Archeon, Avifauna
Toekomst: Bentwoud
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Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT)
Het toeristisch-recreatief gehalte van het boomteeltgebied kan beter. Andere Greenports
(Westland, Bollenstreek) weten hun kernkwaliteiten beter toeristisch uit te nutten dan het
boomteeltgebied. Met name de Bollenstreek slaagt hierin. Toeristisch-recreatieve functies in het
gebied zijn thans onderontwikkeld. Een SWOT-analyse voor wat betreft toerisme en recreatie in
de regio ziet er als volgt uit.
SWOT

Sterkten
Ligging in Randstad (groot achterland met
6 mln. consumenten)
Locaties beschikbaar die beter met elkaar
kunnen worden verbonden
Goede landschappelijke kwaliteiten
Merknaam, reputatie, imago
Vakmanschap
Aanwezigheid voorzieningen
(boomkwekerijmuseum, rondvaarten,
enkele voor het publiek toegankelijke
boomteeltbedrijven)
Kansen
Recreatie is groeisector
Tuin wordt steeds belangrijker voor
consument
Toenemende belangstelling voor groen
Erkenning greenport door overheid +
mogelijkheden aanspraak op budgetten
(ZHBT, Kwaliteitsimpuls GH, FES-gelden)
Regionale VVV

Zwakten
Niet bij alle ondernemers even groot
draagvlak voor toerisme en recreatie
Gebrek aan samenwerking
Weinig eenduidige promotie
Marktgerichtheid
Weinig toeristisch-recreatieve voorzieningen
(o.a. verblijfsrecreatie)
Wet van de remmende voorsprong
Bereikbaarheid voor groot publiek kan nog
beter
Bedreigingen
Boomkwekerijen hebben het moeilijk
Regelgeving cq. planologische
mogelijkheden voor (agro)toerisme
Verantwoordelijkheid ligt bij vier gemeenten

Ontwikkelingsvisie recreatie in Greenport Boskoop
In de Greenportvisie zijn drie toekomstscenario’s voor de boomteelt in de regio Boskoop
uitgewerkt. De eindconsument staat hierbij centraal. Het eerste scenario, geen fratsen, gaat uit
van de consument die geen echte kenner is, en zijn beplanting koopt bij de bouwmarkt. Voor
deze consument is massaproductie en ‘just-in-time’ leveringen belangrijk. Het
liefhebbersscenario gaat uit van de consument met liefde voor bomen. Deze consument koopt
bij gespecialiseerde tuincentra en vindt ook kennis en service van belang. De productieketen
hierachter kent een fijnmazig netwerk en levert een breed en diep assortiment. Het derde
scenario, de groene gemeenten, is gericht op gemeenten en bedrijven als klant. Het gaat hier
op het plaatsen van bomen in openbaar groen en particuliere groengebieden.
Doelstelling recreatie
Tegen de achtergrond van deze scenario’s kan het Greenportgebied een krachtige bijdrage
leveren aan de opgave om de recreatieve betekenis van het Groene Hart te vergroten. De
aanwezigheid van de boomsierteelt is hierbij een belangrijk element, dat ook
aanknopingspunten biedt om de verdiencapaciteit van recreatie te vergroten. Door het
boomsierteeltcomplex bekend(er) en toegankelijk(er) te maken voor het publiek en aansluiting
te zoeken bij andere recreatieve kwaliteiten in de regio, kan het imago en de naamsbekendheid
van Boskoop e.o. worden vergroot. De boomsierteelt is daarmee van wezenlijke betekenis voor
de recreatieve mogelijkheden in de regio en tegelijkertijd krijgt de belangstelling voor (de
kwaliteit van) het eindproduct een impuls. Dit kan gebeuren door:
de bekendheid te vergroten van de Greenport zowel binnen als buiten de Greenport door
middel van samenwerking, promotie, marketing etc.
recreatieve kansen in de Greenport ontwikkelen en versterken voor met name de inwoners
uit de regio;
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toeristische mogelijkheden vergroten voor bezoekers van buiten. Dit is vooralsnog een
kleine groep: fietsers, bustoeristen, kanovaarders etc.
Deze elementen worden uitgewerkt naar drie takken, waaraan vervolgens projecten worden
verbonden.
Tak 1: Recreatieve mogelijkheden in het Greenportgebied verbeteren
Hierbij denken we allereerst aan dagtoerisme voor de (boven)regionale consument. Pas als de
mogelijkheden en voorzieningen voor dagrecreatie zijn verbeterd ontstaan er wellicht
mogelijkheden voor meerdaags en buitenlands toerisme. Boskoop en omgeving moet de
etalage worden van de boomteeltbranche. De pijlers onder deze tak zijn:
het beter uitdragen van reeds bestaande voorzieningen;
een betere clustering van bestaande en nieuwe voorzieningen in knooppunten zodat een
routenetwerk met een compleet en gevarieerd voorzieningenpakket ontstaat voor
dagrecreatie;
het aantrekken van nieuwe voorzieningen en met name ‘trekkers’ die van directe betekenis
zijn voor de afzet van sierteeltproducten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een showen collectietuin en een outletcentrum waar bomen en heesters die via het reguliere kanaal
niet meer zijn af te zetten worden verkocht), een en ander zo mogelijk in combinatie met
horeca en voorlichting;
bewegwijzering, plattegronden, routekaarten verbeteren en optimaliseren;
arrangementvorming: het ontwikkelen van een of enkele totaalconcepten voor een dagje
‘Greenport’;
voorlichting en promotie via internet, free publicity, folders, sponsoring.
Tak 2: Rol en imago Greenportgebied bij buitenrecreatie vergroten
Buitenrecreatie is een van de belangrijkste vormen van vrijetijdsbesteding. Mede onder invloed
hiervan is in verschillende landelijke beleidsnota’s ingezet op het vergroten van de
mogelijkheden voor buitenrecreatie. Tot 2013 wil de provincie Zuid-Holland jaarlijks 750
hectare natuur aanleggen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Deltanatuur, de robuuste
verbindingen en de provinciale ecologische verbindingen. Daarnaast wil de provincie jaarlijks
500 hectare recreatief groen om de stad realiseren (GIOS). Elders in Nederland zijn ook volop
plannen voor uitbreiding van het bos- en recreatieareaal. Tegelijkertijd moet er blijvend
geïnvesteerd worden in bestaande recreatiegebieden. De boomteeltsector kan hierin een rol
spelen door:
het concept de ‘Groene Stad’ waarin de betekenis van (openbaar) groen voor wonen en
leven op een aansprekende en telkens wisselende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het
Greenportgebied kan hierin een voorlopersrol en voorbeeldfunctie vervullen;
promotie van het product bij verantwoordelijke overheden en instanties;
sponsoring door middel van het aanleggen (en onderhouden) van een deelgebied.
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De Groene Stad

De economische waarde van groen is veel groter dan vroeger werd gedacht. Investeren in Groen
leidt tot aanzienlijke besparingen, direct en indirect. Direct omdat de groensector werk biedt aan veel
mensen in alle inkomenscategorieën. Ook de exportwaarde van de groensector is van groot
economisch belang. En de toeristisch-recreatieve sector is in hoge mate afhankelijk van de
aanwezigheid van voldoende groen. Indirect leidt investeren in groen tot besparingen op het gebied
van gezondheidszorg en veiligheid. Een groene werkomgeving leidt tot minder werkverzuim en een
hogere productiviteit (door een hogere arbeidsvreugde). Onderzoek in ziekenhuizen wijst uit dat het
herstelproces van patiënten versnelt bij een uitzicht op een groene omgeving. Wonen in het groen
heeft een positief effect op burgers. Groen maakt sporten zoals wandelen, fietsen en hardlopen
aantrekkelijk. Ook maakt een aantrekkelijke groene wijk dat burgers zich betrokken voelen bij hun
wijk en willen ze graag een bijdrage leveren om de wijk groen en leefbaar te houden.

De groensector pleit daarom al enkele jaren voor een ´Groene Stad´ want in een stad met veel groen
leven mensen prettiger met alle neveneffecten van dien. Greenport Boskoop zou dan ook het
lichtend voorbeeld moeten zijn als ´Groene Regio´. Een regio met volop recreatief groen. In de
directe leefomgeving in de wijk, op het werk en in de nabije omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het
Bentwoud dat wordt aangelegd. Het thema Groene Stad mag daarom niet ontbreken op de
beleidsagenda´s in Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude en Waddinxveen.

Tak 3: Product Greenportgebied de tuin in
Tuin en balkon zullen in de periode tot 2020 belangrijk blijven voor de consument. Deze
belangstelling wordt mede gevoed door de actieve marktbenadering van retailers. De opgave
voor de boomsierteelt is dan ook om de belangstelling voor het levende product te behouden en
zo mogelijk te vergroten. Het boomsierteeltproduct moet in elke achtertuin zijn te vinden. Dit kan
gebeuren door:
promotie via internet, free publicity, folders, sponsoring;
afspraken met retailers;
productspecialisatie: of massaproductie voor de ‘geen fratsen’ consument of kleinschalige
productie voor de ‘liefhebber’ consument;
naast het leveren van een eindproduct ook service en voorlichting te bieden over het
onderhoud van sierproducten;
het benutten van de merknaam ‘Boskoop’.
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Enkele mogelijke projecten
Alle participanten in het sierteeltcomplex moeten samen de schouders zetten onder het
realiseren van de visie. Samenwerking en communicatie zijn hierbij randvoorwaarden.
Samenwerking
Samenwerking tussen overheden is een van de ingrediënten. Samenwerking tussen de vier
Greenportgemeenten is nodig om de recreatieve doelen, die vaak een grensoverschrijdende
aanpak vragen, te kunnen bereiken. Voorts zal op een actieve manier samenwerking gezocht
moeten worden met de provincie Zuid-Holland. Onder de noemer van publiek-private
samenwerking is goed contact tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk voor het uitvoeren
van de projecten. Voorwaarde is dat er een duidelijke organisatiestructuur komt vanuit het
bedrijfsleven. Hierin kunnen VVV, ondernemersvereniging e.d. participeren. In een projectgroep
zouden in elk geval de (voortgang en zonodig bijsturing van) de projecten aan de orde moeten
komen. Veel projecten zullen opgepakt moeten worden door marktpartijen. Zij zullen daarbij
ondersteund moeten worden door overheden en andere instanties. De projecten, zoals hierna
uitgewerkt zijn vormen hiervoor het spoorboekje.
Van een ieder wordt een rol verwacht die de inbreng van enkele enthousiastelingen die de
projecten ‘er even bij doen’ te boven gaat. Een aan te stellen coördinator/agentschap is een
mogelijkheid om de ambities waar te maken en in goede banen te leiden. Net als de andere
onderdelen uit de Greenportvisie zal een partij uit het boomteeltpact verantwoordelijk moeten
worden voor ‘toerisme en recreatie’.
Communicatie en coördinatie
Een goed middel om communicatie op alle niveaus op gang te houden is het organiseren van
netwerkbijeenkomsten, zoals jaarvergaderingen, nieuwjaarsbijeenkomsten etc. Vervolgens
zouden ook successen en resultaten goed en duidelijk gecommuniceerd moeten worden. Het is
belangrijk hierover ook afspraken te maken.
Zes strategische projecten
De hierna genoemde projecten passen in de visie en doelstellingen zoals hierboven
omschreven en die zijn geopperd in eerdere overleggen18 en in een workshop op 7 februari jl.
waaraan zo’n 15 spelers in het veld van boomsierteelt, recreatie en toerisme en overheden
participeerden. In het verder uitwerken van deze projecten kunnen zal nader gekeken moeten
worden naar financiering, verantwoordelijkheden en timing en kunnen projecten wellicht in
enkele deelprojecten worden gesplitst.

18

Waaronder een brainstormavond ‘Boskoop Beter op de Kaart’ (april 2004).
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Projecten
Project

verantwoorde-lijkheid

in samen-werking

Prognose

met
Routing:
Uitzetten en verbeteren
fiets-, kano-, en
wandelroutes (aanhaken
bij fietsknooppuntensysteem Rijnland)
Vindbaarheid voor
publiek geopende
kwekerijen vergroten
GPS/PDA-tochten
Bewegwijzering
Bundelen bestaande
voorzieningen in
knooppunten

Vanaf 2006
VVV

Gemeenten,
Ondernemersvereniging

VVV

Platform Sierteelt

VVV

ZHBT

Gemeenten

Marktpartijen

Gemeenten
Outlet bomen en heesters
Haalbaarheids-onderzoek
Exploitanten
Locatie

Platform Sierteelt

KvK, provincie,

2007

gemeenten,
handelscentrum

Show- en collectietuin (de

KvK, provincie,

meest kleurrijke

gemeenten,

assortimentstuin)
Haalbaarheids-onderzoek
Exploitanten
Locatie

handelscentrum

Groene Stad
Conceptontwikkeling
Haalbaarheids-onderzoek
Financiering

PPH, gemeenten

Arrangementvorming
Ontwikkelen van
totaalpakket voor dagje
‘Greenport’

VVV

Platform Sierteelt,

2007

2007-2008

KvK, provincie

ZHBT
Ondernemers-

Vanaf 2008

vereniging
Boomkwekerijmuseum

Promotie en sponsoring
Sponsoring om
boomsierteeltproduct
onder de aandacht te
brengen
Promotie bezoek
boomteeltgebied via
internet en media

PPH

Platform Sierteelt

OndernemersIntensiveren voorlichting,
promotie en sponsoring
richting instellingen o.g.v.
groenaanleg

VVV

vereniging,

Vanaf 2006

Platform Sierteelt

(nieuwe website!)

Platform Sierteelt
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Vanaf 2007
PPH

Tot slot
Zoals gesteld is er in de regio reeds veel potentie voor recreatie aanwezig. Het benutten van
deze potenties is de leidraad bij het opstellen van deze notitie geweest. Hierbij landen we aan
op een belangrijke randvoorwaarde om het recreatieve karakter van de regio te vergroten.
Natuur- en landschap zullen, ondanks de toenemende behoefte aan schaalvergroting en
massaproductie (ook in de boomteeltsector) een blijvend trekpaard moeten zijn voor recreatie
en toerisme.
Dit document staat niet op zichzelf. Ze vormen een bijdrage aan andere plannen voor het
Greenportgebied op het gebied van herstructurering, infrastructuur, kennis en innovatie, water
en communicatie. Ook de daarin opgenomen projecten kunnen van betekenis zijn voor
recreatie en vice versa.
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