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WOORDVOORAF

Bijde voorbereiding van de mogelijke landinrichting in de B-Driehoek
heeft de Landinrichtingsdienst informatie nodig over de ontwikkelingen
in de land- en tuinbouw. De toekomstige ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw in het gebied worden vooral bepaald door de verdere ontwikkeling van de glastuinbouw en de omvang van de niet-agrarische claims.
Een groot deel van het gebied is bestemd voor de (her)vestiging en uitbreiding van de glastuinbouw. Tot de mogelijke niet-agrarische claims in
het gebied behoren onder meer woningbouw en de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn. Over de uiteindelijke invulling van de verschillende
ruimtelijke plannen is nog weinig met zekerheid te zeggen. De Landinrichtingsdienst heeft daarom met namebehoefte aan inzicht in de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de B-Driehoek bij verschillende
ruimtelijke ontwikkelingen.
Hetonderzoek isbegeleid door:
- Ir.J.deVos(Landinrichtingsdienst Centraal);
- Ing.A.A.Moning (Landinrichtingsdienst Zuid-Holland);
- Ing.J.Oosthoek (Consulentschap voordeLandbouw Zuid-Holland).
De inventarisatie van de land- en tuinbouwbedrijven in het gebied en
het verzamelen van aanvullende informatie is uitgevoerd door
A.vanVlietvan hetLandbouw-Economisch Instituut(LEI-DLO).

eur,

DenHaag,maart 1993

chariasse

SAMENVATTING

Achtergrond,doelenonderzoeksvragen
In 1990 is het landinrichtingsproject "B-Driehoek" op het voorbereidingsschema voor landinrichtingsprojecten geplaatst. Het gebied valt in
degemeenten Bergschenhoek, Berkelen Rodenrijs en Bleiswijk. In de verdere procedure heeft de Landinrichtingsdienst informatie nodig over de
land- en tuinbouw in het gebied. Momenteel iser bij de Landinrichtingsdienst en anderebetrokken organisaties onvoldoende inzicht inmet name
de mogelijke/verwachte ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in het
gebied in samenhang met de onzekerheid over toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen.
Doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de recente
ontwikkelingen, de huidige situatie en vooral de mogelijke toekomstige
ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de B-Driehoek, ten behoeve
van de voorbereiding van landinrichting in dit gebied. Het doel van het
onderzoek valtuiteen indrie onderzoeksvragen:
- Hoe heeft de land- en tuinbouw in de B-Driehoek zich in het recente
verleden ontwikkeld?
- Hoeziet dehuidige agrarischestructuur erin ditgebied uit?
- Welke ontwikkelingen kunnen zich in de land-en tuinbouw voordoen,
gegeven verschillenderuimtelijke ontwikkelingen?
Werkwijze
De eerste stap is de inventarisatie van de land- en tuinbouwbedrijven
die in 1986en 1991binnen de grenzen van het landinrichtingsgebied vielen.Aandehand van gegevens vandezebedrijven uitde landbouwtelling
van het Centraal Bureau voor deStatistiek, aangevuld met informatie verzameld bij de inventarisatie zijn de huidige structuur en de ontwikkelingen in het recente verleden geanalyseerd en beschreven. Voor de
glastuinbouw kon tevens beschikt worden over de gegevens van een enquête die isverricht door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij.

Voor de prognose van toekomstige ontwikkelingen zijn twee varianten
opgesteld. In één variant blijven de niet-agrarische claims beperkt: "de
tuinbouwvariant". In de tweede variant iservan uitgegaan dat de meeste
van denu bekendeplannen voor niet-agrarische activiteiten inde prognoseperiode voor eenbelangrijk deelzullenzijn gerealiseerd: "de verstedelijkingsvariant". Het gaat om de realisering van een grote woningbouwlocatie (Noordrand II), de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn en de aanlegvan afvalstortlocaties. Met detweevarianten wordt inzichtgegeven in
debandbreedte van mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de land- en
tuinbouw in de B-Driehoekbijuiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor de ruimtelijke analyse is gebruikt gemaakt van op schrift gestelde
ruimtelijke visies en plannen van de verschillende overheden (rijk, provincie en gemeenten), aangevuld met de informatie uit gesprekken met
materiedeskundigen. De prognose reikt in aansluiting op recente studies
naar de glastuinbouw in Zuid-Holland tot rond het jaar 2005.Binnen de
twee varianten ishet aantal glastuinbouwbedrijven dat in de prognoseperiodezalworden opgericht gevarieerd (5,7en 10perjaar).
Algemeneagrarischeontwikkeling
Het aantal bedrijven steeg in de studieperiode (1986-1991) van 320 tot
345. Het merendeel (85%) van de bedrijven is gespecialiseerd in de glastuinbouw. Deoverige bedrijven zijn vooral gericht op akker- en/of opengrondstuinbouw,enop melkveehouderij.
Het areaal cultuurgrond bleef vrijwel ongewijzigd: bijna 1800 ha. De
manier waarop de grond gebruikt wordt, is wel veranderd. Het areaal
bouw-en tuinland (open grond) nam met 140ha af, waardoor het aandeel
van deze vorm van grondgebruik daalde van ruim de helft in 1986 tot
minder dan de helft in 1991. Het areaal glas steeg in vijf jaar tijd met
120ha: van 340 ha in 1986tot 460 in 1991.Van het totale areaal cultuurgrond in de B-Driehoek werd in 1991 ongeveer een kwart ingenomen
door glas. Het areaal grasland -470ha in 1991- is ongeveer gelijk gebleven.
Deeconomische omvang van de agrarische sector komt voor 95% voor
rekening van de glastuinbouw. Van het totaal aantal vaste arbeidskrachten in de land- en tuinbouw in de B-Driehoek- in 1991bijna 1900- werkt
95%op de glastuinbouwbedrijven.
In 1991 was op 44% van de land- en tuinbouwbedrijven in de B-Driehoek het bedrijfshoofd 50jaar of ouder. Op bijna twee derde van dezebedrijven iseenopvolger aanwezig.
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Ontwikkelingen indeglastuinbouw
In de periode 1986-1991 is het aantal glastuinbouwbedrijven in de BDriehoek toegenomen van circa 260 tot ruim 290.Dit was vooral te danken aan de projectvestigingen in de Overbuurtsche Polder in Bleiswijk. In
de afgelopen vijfjaar zijn erin deB-Driehoek naar schatting tien bedrijven
per jaar opgericht. Over een langere periode in het verleden wordt het
aantal oprichtingen op zeven per jaar geschat. De stijging van het areaal
glas tussen 1986en 1991van 340tot 460 ha komt neer op een uitbreiding
van 24ha perjaar.Degemiddeldejaarlijksetoenamevanaf 1975wordt geschatop 13à 14ha.
De bedrijfsstructuur in het gebied isover het algemeen goed: grotebedrijven die zijn ingericht volgens moderne inzichten en met een jong bedrijfshoofd of ouder bedrijfshoofd met een opvolger. Niet alle bedrijven
passen echter in dit beeld. Zo zijn de produktie-omstandigheden (leeftijd
glasareaal, breedte van de kavel en gietwatervoorziening) op een vijfde
van debedrijven als"matig"beoordeeld.
Ontwikkelingen indeoverigeagrarischesectoren
Het aantal niet-glastuinbouwbedrijven is tussen 1986 en 1991 gedaald
van ongeveer 60 tot 50. Op de meeste bedrijven ligt de nadruk of op de
akkerbouw (inclusief opengrondstuinbouw),ofopdemelkveehouderij,of
op een combinatie van beide takken. Over het algemeen hebben deze bedrijven een redelijke omvang.Deoverigebedrijven zijn vrij klein.
De totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de niet-glastuinbouwbedrijven is afgenomen van ruim 1300in 1986 tot ongeveer 1200 ha
in1991.
Uitgangspuntentoekomstigeontwikkelingen
Voor de toekomstige ontwikkeling van de glastuinbouw in de B-Driehoek iservan uitgegaan dat de vraag naar ruimte vanuit de glastuinbouw
groot zal blijven. Dit is enerzijds gebaseerd op de gunstige afzetperspectieven van glastuinbouwprodukten en anderzijds op de toekomstige verstedelijking waarvoor glastuinbouwbedrijven moeten worden verplaatst.
De ruimtevraag in de B-Driehoek vanuit niet-agrarische functies wordt
in de prognoses als eerste gehonoreerd, gevolgd door die vanuit de glastuinbouw.Daarbijisverondersteld dat degrond voor deglastuinbouw tijdig beschikbaar komt. De ontwikkeling van het aantal bedrijven en de
oppervlakte grond in de overige agrarische sectoren wordt hoofdzakelijk
bepaald door de niet-agrarische aanspraken en de ontwikkeling van de
glastuinbouw.
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Deruimte diegereserveerd isvoor deglastuinbouw in deB-Driehoek
isafgeleidvanbestaandenvoorgenomenruimtelijkbeleid.
Toekomstigeontwikkelingen
Indeperiode 1991-2005wordt indetuinbouwvariant ongeveer 100ha
enin de verstedelijkingsvariant ruim 400ha grond aan de land-en tuinbouwindeB-Driehoekonttrokkenvoorniet-agrarischedoeleinden.
De ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven loopt in de
prognoseperiodeindetuinbouwvariant-afhankelijk vanhetaantalopgerichtebedrijven -uiteen van een gelijkblijven (circa 290)toteen toename
metongeveer eenkwarttot360;indeverstedelijkingsvariant ligtdeontwikkeling tussen een lichte daling (tot270)eneen stijging met bijna een
vijfde tot340.
Het areaal glas stijgt in de tuinbouwvariant van 460in 1991tot 660à
830ha omstreeks2005;indeverstedelijkingsvariant neemthet glasareaal
toe tot 600 à 770 ha. De gemiddelde jaarlijkse groei van het glasareaal
komtindetuinbouwvariant uitop14à26ha,eninde verstedelijkingsvariantop10à22ha.
Het aandeel van het glasareaal in de totale oppervlakte cultuurgrond
neemtindetuinbouwvariant toevanongeveereenkwartin1991 tot40à
50% rond 2005;in de verstedelijkingsvariant tot 45 à 55%.Inclusief de
ruimte vooroverigevoorzieningen opbedrijfs- engebiedsniveau isinde
tuinbouwvariant 40à 75%van debeschikbare (planologische) ruimte in
1992nodigvoor deontwikkeling vandeglastuinbouw. In deverstedelijkingsvariantisdaarvoor45à85%nodig.
Hetaantalniet-glastuinbouwbedrijvendaaltindetuinbouwvariantvan
50in 1991tot 25à30omstreeks 2005.Volgensde verstedelijkingsvariant
loopt het aantal terug tot 15à20.In detuinbouwvariant gaat de afname
van het aantal bedrijven samen met de onttrekking van 300 tot 600 ha
grond voordeontwikkelingvandeglastuinbouw envoor niet-agrarische
doeleinden.Ditiseenkwarttotdehelft vandegronddiedeniet-glastuinbouwbedrijven nu ingebruikhebben.Indeverstedelijkingsvariant wordt
ruim 500tot 800ha grond aan dezebedrijven onttrokken, ofwel de helft
tottweederdevandehuidigeoppervlaktevandezebedrijven.
Deoppervlaktebouw-,tuin-(exclusief areaalglas)engrasland daaltin
detuinbouwvariantvanruim 1300hain 1991 tot1000à900in2005. Inde
verstedelijkingsvariant daaltdezeoppervlaktetot800à600ha.
Totslot
In de verstedelijkingsvariant is ervan uitgegaan dat een aantal grote
niet-agrarische claimsindeprognoseperiode geheelofgrotendeelszullen
12

wordengerealiseerd.Datzeallebinnendeprognosetermijn enbinnende
B-Driehoekzullenwordengerealiseerdisnieterg waarschijnlijk.
Eén van de niet-agrarische claims isde aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn door het gebied. De gevolgen van de aanleg zullen naar verwachtinggroterzijndandeberekende.Wanneerdeontwikkelingvan de
glastuinbouw in de Overbuurtsche Polder in Bleiswijk voortgaat zolang
overhettracévandehogesnelheidsspoorlijn noggeenbesluitisgenomen,
zullen er meerbedrijven moeten worden verplaatst bijdeaanlegvan de
lijn inhetgebied.Daarnaast kaneen mogelijke aanleg vandelijn enmogelijkeandereplannen voorniet-agrarische activiteiten deanimobijtuinders om zich in het gebied te vestigen sterk doen afnemen. Wellicht
komen er echter speciale instrumenten en middelen beschikbaar om gebiedenvoorglastuinbouwinterichtenomverstedelijking opplekkenmet
veel glastuinbouw te kunnen realiseren. Hierdoor zou de inrichting van
deB-Driehoekvoordeglastuinbouw,eventueelincombinatiemetdeaanlegvandehogesnelheidsspoorlijn,niethoeventestagneren.
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1. INLEIDING

1.1 Aanleiding
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft in 1985
een verzoek om landinrichting ingediend voor het gebied "DeHaaglanden". Het gebied wordt globaal begrensd door de bebouwing van de
Haagseen Rotterdamse agglomeratie,de Rotteen het landinrichtingsgebied "Rijnstreek-Zuid". Degrootte van het gebied DeHaaglanden en de
complexe en uiteenlopende inrichtingsproblematiek vormde voor de indiener van het verzoek aanleiding het gebied in vier projecten te onderscheiden,teweten1):
- Leidschendam-Nootdorp;
- OudeLeede;
- B-Driehoek;
- Benthuizen.
In 1990ishet project "B-Driehoek"op het voorbereidingsschema voor
landinrichtingsprojecten geplaatst. Voor de verdere voorbereiding heeft
deLandinrichtingsdienst ondermeerinformatie nodigoverdeontwikkelingenindeland-entuinbouwinhetgebied,inhetbijzonder overdemogelijke toekomstigeontwikkelingen.Dieworden vooreenbelangrijk deel
bepaalddoorhetruimtelijkbeleid.Eengrootdeelvanhetgebiedisaangewezen als (her)vestigings-en uitbreidingsgebied voor de glastuinbouw.
Daarnaast zijn er onder meer plannen voor woningbouw, de inrichting
vanstortlocatiesvoorbouw-ensloopafval endeaanlegvandehogesnelheidsspoorlijn.Plannendieoverigensnogvolopinstudiezijn.
BijdeLandinrichtingsdienst ismomenteel onvoldoende inzicht inmet
namedemogelijke/verwachteontwikkelingenindeland-entuinbouwin
hetgebiedinsamenhangmetdehiervoorgeschetsteruimtelijke plannen.

1) Voorde projecten "Leidschendam-Nootdorp" (inclusief een deel van het gebied
Benthuizen) en "Oude Leede" zijn verkenningen verschenen (Voskuilen, 1989;
Schimmel,1989).
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1.2 Doel en onderzoeksvragen
Het onderzoek moet het inzicht vergroten in recente ontwikkelingen,
de huidige situatie en vooral de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in
de land-en tuinbouw in de B-Driehoekten behoeve van de voorbereiding
van delandinrichting indit gebied.
Om het doel van het onderzoek te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
- Hoe heeft de land- en tuinbouw in de B-Driehoek zich in het recente
verleden ontwikkeld?
- Hoeziet dehuidige agrarischestructuur erindeB-Driehoekuit?
- Welke ontwikkelingen kunnen zich in de land- en tuinbouw in de BDriehoek voordoen,gegeven verschillende ruimtelijke ontwikkelingen?
1.3 Aanpakvan het onderzoek
De beschrijving van de agrarische structuur in de B-Driehoek vindt
plaats aan de hand vaneen aantal kenmerken van de geregistreerde landen tuinbouwbedrijven inhetgebied.Daarvoor iseerst nagegaan welkebedrijven in 1986en welke bedrijven in 1991binnen de grenzen van het gebied vielen (figuur 1.2). Vervolgens zijn van deze bedrijven een aantal
kenmerken verzameld. De belangrijkste bron van gegevens vormt de
landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast is gebruik gemaakt van een enquête onder glastuinbouwbedrijven,
uitgevoerd door de Directie Uitvoering Regelingen (DUR) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Verder zijn bij de
inventarisatie nogeenaantal gegevens verzameld.
Dehuidige agrarische structuur isdievan medio 1991.Voor het aangeven van ontwikkelingen is in hoofdzaak uitgegaan van een periode van
vijf jaar: 1986-1991. De beschrijving bestaat uit drie delen: in het eerste
deel iseen algemeen overzicht gegeven van deland-en tuinbouw in deBDriehoek (hoofdstuk 2);in het tweede deel staat de glastuinbouw centraal
(hoofdstuk 3) en in het derde deel komen de overige sectoren in het gebied aan bod (hoofdstuk 4).Bijdelaatste tweeonderdelen isook aandacht
besteed aan de agrarische structuur (en ontwikkelingen daarin) in drie
deelgebieden van de B-Driehoek: Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en
Bleiswijk. De grenzen van deze gebieden vallen samen met de gemeentegrenzen. Overigens isde totale oppervlakte van de drie gemeenten groter
dan de oppervlakte van het landinrichtingsgebied. Debegrenzing van het
landinrichtingsgebied "B-Driehoek"en de onderscheiden deelgebieden is
in figuur 1.2 aangegeven. Deligging van de B-Driehoekbinnen Zuid-Holland enmeer inhetbijzonder binnen hetZuidhollands Glasdistrict (ZHG)
16
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is terug te vinden in figuur 1.1.Het ZHG fungeert in deze studie als vergelijkingsgebied.
De toekomstige ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de B-Driehoek zal in belangrijke mate bepaald worden door het tempo waarin de
glastuinbouw zich verder uitbreidt en de omvang van de grondonttrekkingvoorniet-agrarische activiteiten.
De meeste plannen voor niet-agrarische activiteiten in de B-Driehoek,
zoalsdebouw van woningen en deaanlegvande hogesnelheidsspoorlijn,
verkeren nog in de studiefase. Over de uiteindelijke invulling van de
plannen is met andere woorden nog vrijwel niets met zekerheid te zeggen. Voor het aangeven van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in
de land-en tuinbouw in de B-Driehoek zijn daarom twee varianten opgesteld.Inde enevariant wordt ervan uitgegaan dat de momenteel bekende
plannen voorniet-agrarische activiteiten in de B-Driehoekin de prognoseperiodegeheelofvooreengrootdeelzullen zijn uitgevoerd: "deverstedelijkingsvariant". In deze variant zal dus veel grond aan de land- en
tuinbouw worden onttrokken. In de andere variant worden alleen die
plannen meegenomen waarvan de uitvoering op korte termijn vrijwel zeker is: "de tuinbouwvariant". De grondonttrekking aan de land- en tuinbouw blijft in de tuinbouwvariant beperkt van omvang. Met de twee
varianten isgetracht demogelijke toekomstige ontwikkelingen in de landen tuinbouw in de B-Driehoek aan te geven, onder invloed van uiteenlopendeclaimsvoor niet-agrarische activiteiten.
Eengroot deelvan de B-Driehoek isaangewezen als (her)vestigings-en
uitbreidingsgebied voor de glastuinbouw. Eén van de toekomstige ontwikkelingen zal dus de oprichting van glastuinbouwbedrijven zijn. Hoeveel er dat zullen zijn, hangt onder meer af van de economische
ontwikkelingen en de verstedelijking elders in Zuid-Holland op plekken
met glastuinbouw (bijvoorbeeld Wateringen).Omdat over het toekomstig
aantal nieuwe bedrijven in de B-Driehoek weinig met zekerheid is tezeggen,isinbeidevarianten hetaantal nieuwebedrijven gevarieerd.
De ontwikkelingen in de overige landbouwsectoren worden in deze
studie vooral gezien als een afgeleide van de niet-agrarische aanspraken
enontwikkelingen inde glastuinbouw.
De toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw zijn uitgedrukt in aantallen bedrijven en het grondgebruik. De prognoseperiode
loopt van 1991(huidige situatie) tot omstreeks 2005.Het laatstejaar isgekozen op grond van recente studies naar de behoefte aan en de beschikbaarheid vanruimte voor deglastuinbouw in Zuid-Holland.
In hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten voor de prognose van de toekomstige ontwikkelingen beschreven. De prognose is opgenomen in
hoofdstuk 6en van commentaar voorzien inhoofdstuk 7.
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1.4 Schetsvanhet gebied
1.4.1 Begrenzing
Hetlandinrichtingsgebied "B-Driehoek"wordt inhetnoorden begrensd
door debebouwing van Zoetermeer en deautosnelweg Den Haag-Utrecht
(A12), in het oosten door de Rotte, in het zuiden door het Lage en Hoge
BergscheBoschen de Boterdorpseweg,en inhetwesten door het dorpsgebied van Berkelen Rodenrijs en deNoordeindseweg. Dedorpskernen van
Bergschenhoek en Bleiswijk en het veilingterrein zijn buiten het landinrichtingsgebied gelaten. In figuur 1.2 zijn de grenzen van het landinrichtingsgebied aangegeven.
De totale oppervlakte van het gebied bedraagt ruim 2300 ha. Het gebied ligtin degemeenten Bergschenhoek,BerkelenRodenrijs en Bleiswijk
en maakt waterstaatkundig deel uit van de hoogheemraadschappen van
Schieland en Delfland.
1.4.2 Ruimtelijke opbouw1)
De B-Driehoek maakt deel uit van de droogmakerijen rondom Zoetermeer. Door vervening in de middeleeuwen ontstonden plassen en meren
die in de 18een 19eeeuw zijn drooggelegd. Door de late en grootschalige
droogleggingisdeontginningvrijrationeel terhand genomen enisdedetailontsluiting volgenseenmodern patroon opgezet.
Dehoofdontsluiting wordt gevormd door de secundaire weg 22(Bleiswijk-Bergschenhoek) die aansluiting geeft op de autosnelwegen Al2 en
A13. Verder is van belang de tertiaire weg 66 (Noordeindseweg) tussen
Zoetermeer en Berkel en Rodenrijs. Vanuit deze twee assen ontwikkelt
zich de glastuinbouw. Tussen de verdichte assen en de glastuinbouwconcentraties bevinden zich open ruimten, waarvan een tweetal van grote afmetingen:ééninhetmidden enéén inhetzuidoosten van hetgebied. Aan
de oost- en zuidzijde wordt het gebied begrensd door opgaande beplantingen van het recreatiegebied "de Rottemeren" en het "Lage Bergsche
Bosch". In het droogmakerijenlandschap zijn de oude landscheiding van
Delfland en Schieland en de kaden c.q. dijken uit cultuurhistorisch oogpunt van belang.
1.4.3 Ruimtelijk beleid
In deze paragraaf wordt het ruimtelijk beleid voor de B-Driehoek op
nationaal,provinciaal engemeentelijk niveau inhoofdlijnen weergegeven.
1)
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Dezeparagraaf isgebaseerdopdenotametoverwegingenenuitgangspuntenvoor
hetinvoorbereidingnemenvanderuilverkaveling"B-Driehoek"(LNV,1990a).

In hoofdstuk 5 is aangegeven met welke ruimtelijke plannen in de prognoseisrekening gehouden.
Nationaalniveau
Het nationaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Vierde nota over de
ruimtelijke ordening en in aanvulling daarop in de Vierde nota Extra (Vinex). "Voor de landelijke gebieden is een koersbepaling van toepassing.
Deze heeft als doel het duurzaam handhaven en/of ontwikkelen van de
ruimtelijke kwaliteit van de landelijke gebieden" (VROM, 1991). Er worden vier mogelijke ontwikkelingskoersen onderscheiden: de groene,gele,
blauwe en bruine koers. Per gebied is een voorkeur voor een koers uitgesproken.Voor de B-Driehoek isdegelekoershetstreefbeeld. "Ingebieden
waar voor degelekoers wordt gekozen isdeontwikkeling van agrarische
produktiefuncties, geconcentreerd in regionale complexen, richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling" (VROM,1991).De richtinggevende agrarische functie in de B-Driehoek is de glastuinbouw. Ter ondersteuning van deze koers voor de B-Driehoek staat de rijksoverheid een
strategie voor ogen diegericht isop vernieuwing van deruimtelijke structuur, anders gezegd: "...een strategie gericht op herstructurering van het
centrumgebied voor glastuinbouw rond Bleiswijk" (VROM, 1991). De
rijksoverheid wildezestrategie actief ondersteunen.
Hoewel in het grootste deel van de B-Driehoek de agrarische functie
voorop staat, kunnen ook andere functies in de toekomst een deel van de
ruimte opeisen. Eén van de voorkeursrichtingen voor nieuwe woningbouwlocaties voor het Rotterdamse stadsgewest in de periode 1995-2005
valt gedeeltelijk in het landinrichtingsgebied. Het gaat om de locatie
Noordrand IIen III met een omvang van 10.000à 15.000 woningen in de
gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Verder doorsnijdt één
van de mogelijke tracés voor de hogesnelheidsspoorlijn de B-Driehoek
(VW en VROM, 1991a). Datzelfde geldt voor één van de alternatieve tracés voor de autosnelwegverbinding tussen de A13 en A16.Deze verbinding is opgenomen in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
(VWen VROM,1991b)en maakt deeluit van hetIntegraal Project Noordrand Rotterdam van degemeente Rotterdam (Integraal, 1990).Andere onderdelen van dit plan zijn de aanleg van nieuw stedelijk gebied en de
verplaatsing van hetvliegveld Zestienhoven.
Provinciaalniveau
Op provinciaal niveau is de meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling
van een gebied vastgelegd in het streekplan. Het landinrichtingsgebied
"B-Driehoek" valt onder het streekplan Zuid-Holland West dat in 1987
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door de Provinciale Staten is vastgesteld. Daarin is onder meer het volgende opgenomen: "Hetruimtelijk beleid voor de B-Driehoek is allereerst
gericht op het bieden van (her)vestigings- en uitbreidingsruimte voor de
glastuinbouw. Eventueleoverloop van glastuinbouwbedrijven uit overige
delen van het Zuidhollands Glasdistrict (inclusief enige overloop uit het
Westland) dient hier te worden opgevangen" (Provinciale Staten van
Zuid-Holland, 1987). Op de streekplankaart zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voordeglastuinbouw alsvolgt aangegeven:
- nieuw glastuinbouwgebied;
- ontwikkelingsrichting glastuinbouw;
- ontwikkelingsgrens glastuinbouwgebied.
Deze aanduidingen beslaan met de al aanwezige glastuinbouw het
grootste deel van de B-Driehoek.Het zuidelijk deel van de B-Driehoek is
aangeduid als agrarisch gebied. Ontwikkelingsrichtingen voor stads- en
dorpsgebied zijn aangegeven ten noorden van Bergschenhoek en ten
noordoosten van Bleiswijk. Uitbreiding van het veilingterrein ("ontwikkelingsrichtingbedrijfsterrein") ismogelijk innoordelijke richting.
Recent is het ontwerp van de tweede gedeeltelijke herziening van het
streekplan Zuid-Holland Westuitgebracht. Voor de glastuinbouw is daarbij met name het glastuinbouwbesluit van belang. In het werkingsgebied
van dit besluit is geen nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven mogelijk en is uitbreiding van bestaande bedrijven aan bepaalde grenzen gebonden (Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1992). Het gaat om een
groot deel van het gebied rond Pijnacker en Nootdorp (het zogenaamde
Tussengebied), waarvoor plannen voor verstedelijking bestaan. Een gedeelte van het landinrichtingsgebied in het zuidwesten bij Bergschenhoek
valt in het werkingsgebied van het glastuinbouwbesluit. Dit deel valt ook
indewoningbouwlocatie Noordrand IIenIII.
Totbesluit van hetprovinciale niveau worden hier genoemd de studies
naar stortlocaties voor bouw- en sloopafval en baggerspecie. Eén van de
mogelijke locaties ligt in het zuiden/zuidoosten van het landinrichtingsgebied"B-Driehoek".
Gemeentelijkniveau
Het ruimtelijk beleid van de gemeenten ligt vast in bestemmingsplannen.Voorde B-Driehoek zijn dat debestemmingsplannen van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. De ontwikkelingsruimte voor de glastuinbouw in deze plannen komt overeen met die in
hetstreekplan Zuid-Holland West.
De plannen voor woningbouwlocaties, de hogesnelheidsspoorlijn en
stortlocaties zijn nog in studie en uiteraard nog niet opgenomen in debestemmingsplannen. Zo wordt onder meer een studie uitgevoerd naar de
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mogelijkheden voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Noordrand IIenIII,insamenhang metdetracébepalingvoor dehogesnelheidsspoorlijn, de besluitvorming over het Integrale Project Noordrand
Rotterdam (IPNR)en de plannen voor een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam (dezogenaamdeZoRoverbinding).Bijdezestudiezijn degemeenten Bergschenhoek, Berkelen
Rodenrijs, Rotterdam en de provincie Zuid-Holland betrokken. De gemeentenzijnbereidmeetewerkenaandewoningbouwplannen,maarde
begrenzingenuitdeVinexkomennietovereenmetdewensenvandegemeenten. Tegen de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn hebben ze bezwarengeuit.ZezijnevenalsdeprovincieZuid-Holland voorstander van
verbetering en aanpassing van bestaande baanvakken (Voorlichting gemeenteBleiswijk,1991). Verderpastdeinrichtingvangrootschaligestortlocatiesnietindegemeentelijkevisie.
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2. ALGEMENE AGRARISCHE ONTWIKKELING

2.1 Inleiding
Onder de algemene agrarische ontwikkeling worden zowel de ontwikkelingen in hetrecente verleden als de huidige situatie verstaan. De situatie in 1991, het laatste jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn, geeft de
"huidige"agrarische structuur weer. Voor het aangeven van de ontwikkelingen in het recente verleden, is de huidige agrarische structuur vergeleken met die in 1986.Onderdelen van de agrarische structuur die aan bod
komen zijn: aantal bedrijven, grondgebruik, produktiesamenstelling, bedrijfsgrootte, aantalarbeidskrachten en opvolgingssituatie.
Als vergelijkingsgebied is gekozen voor het Zuidhollands Glasdistrict
(ZHG), waar de B-Driehoek deel van uitmaakt. In figuur 1.1 is de ligging
van beide gebieden aangegeven. De vergelijking blijft in hoofdzaak beperkt tot de glastuinbouw. De glastuinbouw vormt, gemeten naar aantal
bedrijven en produktie-omvang, veruit de grootste sector in de B-Driehoek.
Debasisgegevens voor debeschrijving zijn ontleend aan de landbouwtellingen van het CBS.In deze tellingen worden in principe alleen bedrijven opgenomen boven een bepaalde omvang. Tot 1987 lag de grens op
tien standaardbedrijfseenheden (sbe),daarna op drie Nederlandse grootte-eenheden (nge).In deze studie isgebruik gemaakt van de Nederlandse
grootte-eenheid (nge).Inbijlage 1isdeze maatstaf voor de produktie-omvangvan land-entuinbouwbedrijven toegelicht.
Behalve als maat voor de (economische) omvang van de bedrijven,
wordt de nge gebruikt om de bedrijven te typeren. Ook daarover is informatieopgenomen inbijlage 1.
In de meeste verkenningen van landinrichtingsgebieden wordt een onderscheid gemaakt naar hoofdberoeps- ennevenbedrijven, dat wil zeggen
het bedrijfshoofd besteedt meer respectievelijk minder dan de helft van
zijn arbeidstijd aan het agrarisch bedrijf. Vanwege het kleine aantal nevenbedrijven (circa4%)inde B-Driehoek ishetonderscheid naar hoofdberoeps- en nevenbedrijf in deze studie niet gehanteerd. Met andere
woorden: degegevenshebbenbetrekkingopallegeregistreerde bedrijven.
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2.2 Aantal bedrijven
De verandering in het aantal bedrijven is de resultante van bedrijfsopheffingen en -stichtingen. Onder stichtingen vallen zowel bedrijven die
zijn afgesplitst van bestaande bedrijven als bedrijven die ontstaan door
bijvoorbeeld de bouw van glasopstanden op aangekochte grond. In het
laatstegeval wordt in dezestudie determ (nieuw) opgerichteof nieuwgevestigdebedrijven gebruikt.
Omdat er geen gedetailleerde gebiedsopname is gemaakt, ishet aantal
stichtingen en opheffingen tussen 1986en 1991 niet precies bekend. Met
behulp van het LEI-mutatieregister - waarmee bedrijven door de jaren
heen gevolgd kunnen worden - kan een indicatie worden gegeven om
welke aantallen het gaat. Een indicatie,mede omdat de koppeling van de
bedrijven tussen 1990en 1991,op het moment dat degegevens voor deBDriehoek zijn verzameld,nogniet compleet was.Metbehulp vandegegevens uit de periode 1986-1990 is getracht dit hiaat op te heffen. Dit laat
onverlet dat de gegevens die in tabel 2.1zijn opgenomen, gezien moeten
worden alseen globaal overzicht van de mutaties in het aantal bedrijven.
In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de glastuinbouw- en overige
bedrijven.
Tabel2.1 Ontwikkelingvanhetaantal bedrijven tussen1986 en 1991 inde BDriehoeknaarbedrijfstype
Bedrijfstype

Aantal
1986

Opgeheven

Gecontinueerd
naar
ander
type

Gesticht

Aantal
1991

zelfde uit
type
ander
type

Glastuinbouw
Overig

258
62

35
15

2
3

221
44

3
2

70
5

294
51

Totaal

320

50

5

265

5

75

345

BrowCBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.

In het landinrichtingsgebied "B-Driehoek" is het aantal geregistreerde
land- en tuinbouwbedrijven tussen 1986en 1991toegenomen van 320 tot
345,eentoename van8%.
De netto-toename van het aantal bedrijven met 25,isde resultante van
deopheffing van 50en destichting van 75bedrijven. Het aantal opheffin27

gen wasrelatief hetgrootstbijdeoverigebedrijven;bijdestichtingen ging
het vrijwel uitsluitend om glastuinbouwbedrijven. Netto steeg het aantal
glastuinbouwbedrijven met 36:van 258 in 1986 tot 294 in 1991.De stichting van glastuinbouwbedrijven werd mede mogelijk gemaakt door het
ruimtelijk beleid voor ditgebied,datgerichtisophetbieden van (her)vestigings-enuitbreidingsruimte voor deglastuinbouw. Denieuwe glastuinbouwbedrijven zijn hoofdzakelijk opgericht door tuinders die afkomstig
zijn uit hetgebied of de directe omgeving,en uit hetWestland (zie verder
hoofdstuk 3).
Bedrijfstype-overgangen (vanoverignaarglastuinbouw en omgekeerd)
zijn er tussen 1986en 1991 vrijwel niet geweest.
Door de veranderingen in het aantal bedrijven is de nadruk in de BDriehoek nog sterker op de glastuinbouw komen te liggen: in 1986 werd
81% van de bedrijven getypeerd als glastuinbouwbedrijf; in 1991was dit
gestegen tot85%.Vandeoverigebedrijven isongeveer dehelft gespecialiseerd in de melkveehouderij, akkerbouw of tuinbouw in de open grond.
De andere helft heeft over het algemeen een meer gemengd karakter, zoalsbedrijven met akker-entuinbouw enbedrijven metakkerbouw enveehouderij.
2.3 Grondgebruik
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij de land- en tuinbouwbedrijven in het studiegebied en de wijze waarop de grond wordt benut, is
vermeld intabel2.2.
Zowel in 1986alsin 1991hadden de geregistreerde land-en tuinbouwbedrijven in de B-Driehoek bijna 1800ha cultuurgrond ingebruik. DewijTabel2.2 Oppervlakte cultuurgrondin ha in de B-Driehoek naar bedrijfstype,
jaarengebruik
Grondgebruik

Glastuinbouwbedrijven

Overigebedrijven

Allebedrijven
bedrijven

1986

1991

1986

1991

1986

1991

Grasland
Bouw-/ tuinland
Glas

53
33
342

84
14
459

408
936
0

390
816
0

461
969
342

474
830
459

Totaal

428

557

1344

1206

1772

1763

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
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ze waarop de grond gebruikt wordt, is wel enigszins veranderd: een toename van het glasareaal met circa 120 ha en een afname van het areaal
bouw-en tuinland (opengrond) met 140ha.Door dezeverschuiving steeg
het aandeel glasin detotaleoppervlakte cultuurgrond van 19%in 1986tot
26% in 1991;het aandeel bouw- en tuinland daalde van 55% naar 47%.
Het areaal grasland is in de studieperiode vrijwel ongewijzigd gebleven.
Inbeidepeiljaren bedroeghetaandeel vanhetgrasland ruim een kwart.
De uitbreiding van het glasareaal vond vooral plaats door de oprichting van nieuwe glastuinbouwbedrijven, zoals aan de Albert van 't Hartweg en de Groendalseweg. Dit betekende de omzetting van bouwland
naar tuinland onderglas.
Hetareaalglasisvollediggeconcentreerd opde glastuinbouwbedrijven
(zie tabel 2.2).Daarnaast hebben deze bedrijven ongeveer 100ha cultuurgrond in gebruik als grasland of bouw-/tuinland. Van de totale oppervlaktecultuurgrond opdezebedrijven isdit circa eenvijfde. Vande totale
oppervlakte cultuurgrond in de B-Driehoekexclusief het glasareaal,is circa8%ingebruik bijde glastuinbouwbedrijven.
Van het totaal areaal grasland was in 1991bijna 40%in gebruik bij de
gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven. De gespecialiseerde akkerbouwbedrijven hadden iets minder de helft van het areaal bouwland in
gebruik. In vergelijking met hetglasareaal ishetareaalgras-en bouwland
veelminder sterk geconcentreerd op een bepaald gespecialiseerd bedrijfstype.
2.4 Produktiesamenstelling
Voor het aangeven van de economisch omvang van de land- en ruinbouw in de B-Driehoek wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse
grootte-eenheid (nge).Het aantal nge van een bedrijf (respectievelijk gebied of sector) "...geeft aan hoe groot het bedrijf (gebied of sector) zou
kunnen zijn, uitgaande van het saldo dat onder normale omstandigheden
verwacht zou mogen worden" (Poppe, 1987).Het aantal nge van een bedrijf wordt berekend aan de hand van de saldi per diersoort en per ha gewas.Meerinformatie overdengeisopgenomen inbijlage 1.
Tabel 2.3geeft de verdeling van de nge over de verschillende produktierichtingen indeB-Driehoekweer.
Ineconomisch opzicht is'deglastuinbouw deveruitbelangrijkste sector
in het studiegebied: in 1991kwam 95%van het aantal nge voor rekening
van deze sector. In de periode 1986-1991 is het aantal nge met bijna de
helft toegenomen. Een toename die volledig aan de glastuinbouw kan
worden toegeschreven.
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Tabel23

Produktiv •omvang in deB-Driehoeknaarjaaren ! produktierichting

Produktierichting

Ngex 100

Percentage

1986

1991

1986

1991

Veehouderij
Akker-/opengrondstuinbouw
Glastuinbouw

13
21
396

13
18
601

3
5
92

2
3
95

Totaal

430

632

100

100

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.

2.5 Bedrijfsomvang
In de vorige paragraaf is de Nederlandse grootte-eenheid (nge) gebruikt om de totale omvang van de land- en tuinbouw en de omvang van
de verschillende produktierichtingen aan te geven. De nge geeft ook de
mogelijkheid om verschillende typen bedrijven onderling te vergelijken.
Intabel 2.4ishet aantalbedrijven aangegeven naar bedrijfsomvang, waarbijonderscheid isgemaakt naar glastuinbouw- enoverige bedrijven.
Duidelijk ishet verschil in bedrijfsomvang tussen de glastuinbouw- en
deoverigebedrijven. Slechtseengering aantal overigebedrijven isgroter
Tabel2.4 Aantalbedrijven indeB-Driehoek naar bedrijfstype,jaar en bedrijfsomvang
Bedrijfsomvang
in nge
- 20
20 - 80
80 -120
120 -160
160 - 240
240 Totaal

Glastuinbouwbedrijven

Alle bedrijven

1986

1991

1986

1991

1986

1991

3
52
77
54
42
30

1
32
77
49
72
63

13
36
10
1
2
-

14
20
12
2
3
-

16
88
87
55
44
30

15
52
89
51
75
63

258

294

62

51

320

345

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
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Overige
bedrijven

dan 120 nge; van de glastuinbouwbedrijven had in 1991 ruim 60% een
omvang boven de 120 nge. De gemiddelde bedrijfsomvang van de glastuinbouwbedrijven lag op circa 200 nge. In vergelijking met de glastuinbouwbedrijven in het ZHG, zijn die in de B-Driehoek vrij groot. Het
percentage glastuinbouwbedrijven boven 120nge lag in het ZHG in 1991
op46%;degemiddelde omvangopongeveer 150nge.
Ook de overige bedrijven in de B-Driehoek hebben een grotere gemiddelde omvang dan de overige bedrijven in het ZHG: in 1991 respectievelijk 60en40ngeper bedrijf.
2.6 Arbeidskrachten
In 1991 waren er bijna 1900 vaste arbeidskrachten 1) werkzaam op de
land-entuinbouwbedrijven indeB-Driehoek.Tenopzichtevan 1986betekende dit een toename van circa een derde. In tabel 2.5ishet aantal vaste
arbeidskrachten endeverdelingovereenaantal categorieën vermeld.
De toename van de werkgelegenheid kwam met name tot stand door
eensterkegroei van het aantal niet-gezinsarbeidskrachten (metbijna 400)
Tabel25 Aantal vastearbeidskrachten *)in de B-Driehoek naar bedrijfstype,
jaarencategoriearbeidskrachten
Categorie
arbeidskrachten
Bedrijfshoofden
Overige gezinsleden
Niet-gezinsarbeidskrachten
Totaal

Glastuinbouwbedrijven

Overige
bedrijven

Alle bedrijven

1986

1991

1986

1991

1986

1991

295
121

394
106

76
23

65
17

371
144

459
123

894

1289

14

9

908

1298

1310

1789

113

91

1423

1880

*)Zievoetnoot1opdezepagina.
Bron:CBS-landbourotelling,LEl-bewerking.
1)

In 1986 worden onder vaste arbeidskrachten verstaan de arbeidskrachten die
regelmatig20uurofmeerperweekophetzelfdebedrijf werken.Vanaf 1987wordt
erbijde gezinsarbeidskrachten geenonderscheid meergemaakt tussen regelmatig
en niet-regelmatig werkzaam. Het aantal vaste arbeidskrachten in 1991 heeft
daarom betrekking op alle gezinsarbeidskrachten (regelmatig en niet-regelmatig
werkzaam)enopderegelmatigewerkzameniet-gezinsarbeidskrachten.
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op de glastuinbouwbedrijven. De stijging van de werkgelegenheid in de
glastuinbouw is het gevolg van de oprichting van nieuwe bedrijven en
een stijging van het aantal arbeidskrachten per bedrijf. Tussen 1986 en
1991is het aantal vaste arbeidskrachten per glastuinbouwbedrijf in de BDriehoekgestegen van5,1 tot6,1(inhet ZHG van3,9tot4,3).
Het grootste deel (in 1991bijna 70%) van de vaste arbeidskrachten behoort tot deniet-gezinsarbeidskrachten. Vrijwel zonder uitzondering werkenzijopde glastuinbouwbedrijven.
Van het totaal aantal vaste arbeidskrachten behoorde in 1991ruim30%
tot de gezinsarbeidskrachten (bedrijfshoofden, echtgenoten en kinderen).
Tussen 1986en 1991ishet aantal van deze arbeidskrachten met ongeveer
70,ofwel 13% toegenomen.
De in tabel 2.5vermelde cijfers hebben betrekking op de vaste arbeidskrachten. Een maat voor het totale arbeidsvolume in de land- en tuinbouw ishet aantal arbeidsjaareenheden (aje).Eén ajekomtovereen met de
arbeid vanéénpersoongedurende éénjaar.Metbehulpvan omrekeningsfactoren wordt uit hetaantal vasteenlossearbeidskrachten het totaal aantal aje berekend. In 1991lag het aantal aje in de B-Driehoekop circa 1840.
Ongeveer 95% van het aantal aje komt voor rekening van de glastuinbouwbedrijven. Per glastuinbouwbedrijf komt dat neer op 5,9 aje. In vergelijking met het ZHG (4,5 aje per glastuinbouwbedrijf) is dat vrij hoog,
hetgeen samenhangt met de omvang van de bedrijven. Omgerekend naar
de bedrijfsomvang in nge, bedraagt het aantal nge per aje in de B-Driehoek circa34en inhetZHGbijna33.
2.7 Leeftijd en opvolgingssituatie
Bijdelandbouwtelling wordt eensindevierjaargevraagd aan bedrijfshoofden met een leeftijd van 50jaar of ouder, of er een opvolger voor het
bedrijf is.Delaatste opname dateert van 1988.Omdat er inmiddels enkele
jaren verstreken zijn, en er in de B-Driehoek de laatste jaren veel nieuwe
bedrijven zijn bijgekomen, is aan een aantal gebiedsdeskundigen gevraagd naar de huidige opvolgingssituatie. Het resultaat hiervan isopgenomen intabel2.6.
In 1991was op 44%van debedrijven in de B-Driehoek het (oudste) bedrijfshoofd 50jaar of ouder, hetgeen overeenkomt met het percentage in
het ZHG.
Op een vrij groot deel - 65%- van de bedrijven met een bedrijfshoofd
van 50jaarofouder iseenopvolger aanwezig.
Voor een vergelijking met het opvolgingspercentage op de glastuinbouwbedrijven in het ZHG,moet uitgeweken worden naar 1988. Hoewel
degegevens diezijn gebruikt minder recent zijnenopeen andere wijze
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Tabel2.6 Aantalbedrijven,aantalbedrijven met bedrijfshoofdvan50jaarofouder,idemmetopvolgernaarbedrijfstypeindeB-Driehoekin 1991
Bedrijfstype

Totaal

Bedrijven metbedrijfshoofd >50
totaal

waarvan met opvolger

Glastuinbouw
Overig

294
51

122
29

84
14

Totaal

345

151

98

BromCBS-landbouwtelling,LEI-inventarisatie.

zijn verzameld,kan tocheen indicatie worden gekregen van het verschil
tussen de B-DriehoekenhetZHG.In 1988 wasopcirca 41% van deglastuinbouwbedrijven inhetZHGhetbedrijfshoofd 50jaarofouder.Opongeveer de helft van deze bedrijven was een opvolger. Het opvolgingspercentageindeB-Driehoek(69%)ligthierduidelijkboven.
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3. ONTWIKKELINGEN IN DE GLASTUINBOUW

3.1 Inleiding
De glastuinbouw is de belangrijkste - afgemeten aan aantal bedrijven,
economische betekenis en werkgelegenheid - agrarische sector in de BDriehoek. In de toekomst zal de glastuinbouw verder aan betekenis winnen, omdat een groot deel van het gebied is bestemd voor (her)vestiging
en uitbreiding van de glastuinbouw. Ditbetekent dat ook inruimtelijk opzichtdeglastuinbouw inde B-Driehoeksteedsmeerhetbeeld zalgaanbepalen. Nu beslaat het glasareaal ongeveer een kwart van de oppervlakte
cultuurgrond inde B-Driehoek.
In het eerste deel van het hoofdstuk worden de ontwikkelingen in het
areaal glas en het aantal glastuinbouwbedrijven belicht. Een onderdeel
daarvan is de vestiging van glastuinbouwbedrijven in het gebied. In het
tweede deel passeren enkele produktie-omstandigheden de revue, zoals
deleeftijd vanhetglasareaal,de verkavelingssituatie en de gietwatervoorziening. Aan de hand van drie van deze kenmerken worden de bedrijven
vervolgens gekwalificeerd. In de laatste paragraaf wordt stilgestaan bij de
investeringsplannen vande tuinders inde glasopstanden.
De gegevens over de produktie-omstandigheden en het vestigingspatroon zijn afkomstig van een enquête die isuitgevoerd door de provinciale afdeling van de Directie Uitvoering Regelingen (DUR) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het aantal bedrijven dat
dezeenquête heeft opgeleverd, komt niet exactovereen met hetaantalbedrijven waarvan in deze verkenning is uitgegaan. Zo zijn er bedrijven
waarvan een enquête ontbreekt. Daar staat tegenover dat er bedrijven in
de enquête zijn opgenomen die niet voorkomen bij de geregistreerde bedrijven van de landbouwtelling 1991,waarvan in deze verkenning is uitgegaan.Het gaatom bedrijven diezijn opgericht tussen april/mei 1991en
februari/maart 1992 (uitvoering enquête). Voor de beschrijving van de
vestiging van bedrijven en de produktie-omstandigheden (paragraaf 3.7
en verder) is uitgegaan van de geregistreerde glastuinbouwbedrijven
waarvan eenenquêtebeschikbaar is(circa90%).
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De deelgebieden die zijn onderscheiden, te weten Bergschenhoek, Berkelen Rodenrijs en Bleiswijk,zijn inbeeld gebracht infiguur 1.2.
3.2 Glasareaal
Deoppervlakte glasisin de B-Driehoek in vijfjaar tijd metbijna 120ha
toegenomen: van ruim 340ha in 1986tot460ha in 1991.Dit komt neer op
een stijging van het areaal glas met een derde. Deze uitbreiding vond
hoofdzakelijk plaats in Bleiswijk door de projectvestigingen in de Overbuurtsche Polder. In 1991lag bijna twee derde deel van het glasareaal in
Bleiswijk. De rest lag ongeveer gelijk verdeeld over Bergschenhoek en
Berkel en Rodenrijs. In het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) steeg in dezelfde periodehetglasareaal metruim 300ha,ofwel met "slechts"6%.

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

90 91 jaar

— B-Driehoekgemeenten
overigNederland
ZHG (incl. B-Driehoekgemeenten)

Figuur3.1 Ontwikkeling glasareaal tussen 1975 en 1991 in drie gebieden,
1975=100
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In figuur 3.1 is de ontwikkeling van het glasareaal in de drie B-Driehoekgemeenten,inhetZHG eninoverig Nederland over eenlangereperiode - vanaf 1975-uitgezet. De B-Driehoekgemeenten beslaan een groter
gebied dan het landinrichtingsgebied "B-Driehoek". In bijlage 2 is de ontwikkeling voor de drie afzonderlijke B-Driehoekgemeenten en verschillende andere delenbinnen hetZHGgrafisch weergegeven.
Indeonderzoekperiode -1986-1991-heeft met name inde B-Driehoekgemeenten een zeer sterke groei van het glasareaal plaatsgehad. Daarnaast vormdeheteindevan dejarenzeventigeenexpansieve periode.
3.3 Glasteelten
Het grootste deel (64% in 1991) van het glasareaal in de B-Driehoek is
in gebruik voor de teelt van groenten (tabel 3.1). In het ZHG beslaat de
teelt van groenten ongeveer de helft van het glasareaal. In de studieperiode is zowel het areaal glasgroenten als het areaal bloemisterijgewassen
(snijbloemen en pot- en perkplanten) in de B-Driehoek toegenomen. De
stijging bijdegroenten wasechter ietsminder sterk,waardoor het aandeel
van het areaal glasgroenten in het totale glasareaal licht daalde (van67%
tot64%).
Tabel3.1 VerdelingglasareaalindeB-Driehoeknaarjaarenproduktierichting
Produktierichting

Hectare

Percentage

1986

1991

1986

1991

Groente
Snijbloemen
Pot-en perkplanten

230
86
26

294
122
43

67
25
8

64
27
9

Totaal

342

459

100

100

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.

De meest opvallende ontwikkeling is de forse toename van de oppervlaktepaprika's (circa 70ha).Hierdoor steeghet aandeel van de paprika's
in de groenteteelt van circa 20 tot 40%.Van het totale glasareaal in de BDriehoek wordt ongeveer een kwart ingenomen door dit gewas. Ook het
areaal opkweekmateriaal van groenten isrelatief groot: van het totale areaalinhetZHGligtongeveer eenkwartinde B-Driehoek.
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3.4 Bedrijfstypen
Hetglasareaal isvollediggeconcentreerd opde glastuinbouwbedrijven.
Dezebedrijven kunnen afhankelijk van debelangrijkste produktierichting
worden ingedeeld naar groente-, snijbloemen-, pot- en perkplanten- en
overigebedrijven (tabel3.2;ziebijlage 1 voor nadere toelichting).
Tabel3.2 Verdeling glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek naar jaarenbedrijfstype
Bedrijfstype

Aantal

Percentage

1986

1991

1986

1991

Groente
Snijbloemen
Pot-enperkplanten
Overig

153
69
22
14

165
97
25
7

59
27
9
5

56
33
9
2

Totaal

258

294

100

100

Bron:CBS-kndbouwtelling,LEl-bewerHng.

Op de overige glastuinbouwbedrijven na, is het aantal bedrijven in elk
bedrijfstype toegenomen. Het aantal snijbloemenbedrijven is het sterkst
gestegen (met circa 30), waardoor het aandeel van dit type in het totaal
aantal glastuinbouwbedrijven steeg van ruim een kwart in 1986 tot een
derdein1991.
Deveranderingen in hetaantal bedrijven per bedrijfstype zijn enerzijds
het gevolg van bedrijfstype-overgangen en anderzijds het gevolg van opheffingen enstichtingen vanbedrijven. Debelangrijkste bedrijfstype-overgangen waren die van groente en overig naar snijbloemen. In totaal gingen bijna 20 bedrijven over naar snijbloemen vanuit een ander type. De
naar schatting 70 gestichte bedrijven tussen 1986 en 1991 behoorden in
1991vrijwel allemaal tot de groente- (bijna 60%)en snijbloemenbedrijven
(bijna40%).
3.5 Bedrijfsoppervlakte
In totaal hebben de glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek ongeveer
560 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan 460 ha is bezet met glas (ta37

bel 2.2). Met ander woorden: gemiddeld is ongeveer 80% van het areaal
cultuurgrond op deze bedrijven in gebruik voor de glastuinbouw; een
percentage dat vergelijkbaar ismet dat voor de glastuinbouwbedrijven in
het ZHG. Deze vrij sterke ruimtebenutting ligt, gelet op de grondprijzen,
voor de hand. In bijvoorbeeld de meest recente projectvestiging in Bleiswijk ligt de grondprijs om en nabij de 30 gulden per m2 (Groendalse,
1992).
De oppervlakte cultuurgrond per glastuinbouwbedrijf in de B-Driehoek bedraagt 1,9 ha (in ZHG 1,4 ha).Degroente-en potplantenbedrijven
zijn met een gemiddelde van ruim 2 ha het grootst; de overige glastuinbouwbedrijven (hoofdzakelijk snijbloemenbedrijven) hebben een gemiddeldeoppervlakte van circa 1,5 ha.
In tabel 3.3 is een verdeling gegeven van de glastuinbouwbedrijven in
de B-Driehoekenhet ZHG naar het areaal glas.
Tabel33 Procentueleverdelingvandeglastuinbouwbedrijven inde B-Driehoek
en hetZHG naarglasareaalenjaar
Glasareaal
inha
-1
1 -2
2Totaal

B-Driehoek

ZHG

1986

1991

1986

1991

44
39
17

36
42
22

59
33
8

54
36
10

100

100

100

100

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.

In hoofdstuk 2(paragraaf 2.5) isal aangegeven dat de glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek over het algemeen vrijgroot zijn (afgemeten aan
het aantal nge). Dat vloeit voort uit het areaal glas en teelten op deze bedrijven. Zo had in 1991in de B-Driehoek bijna twee derde van de bedrijven een areaal glas van meer dan 1 ha; in het ZHG gold dat voor iets
minder dan de helft van de bedrijven. De gemiddelde oppervlakte glas
per bedrijf in de B-Driehoek steeg tussen 1986 en 1991 van 1,3 tot bijna
1,6 ha;inhetZHG nam dietoevan1,1 tot 1,2 ha.
Vooral degroentebedrijven inde B-Driehoekhebben overhet algemeen
eengrote oppervlakte glas.In 1991lagdegemiddelde oppervlakte glas op
de groentebedrijven in dit gebied op ongeveer 1,7 ha; van alle groentebe-
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drijven in het gebied had meer dan 70%in dat jaar een oppervlakte glas
vanmeer dan 1ha.
3.6 Veranderingeninhetglasareaal op bedrijfsniveau
De veranderingen in het totale areaal glas in een gebied zijn het resultaat van veranderingen in het glasareaal op de afzonderlijke bedrijven.
Het glasareaal kan afnemen doordat bedrijven met glas verdwijnen, of
doordatbedrijven (metglas)hetglas afstoten ofhetareaal glas inkrimpen.
Het areaal kan toenemen door het stichten van bedrijven met glas, door
het oprichten van glas op bestaande bedrijven (zonder glas) en door de
uitbreiding van hetareaal glasopbestaandebedrijven metglas.Hoeen in
welke mate deze ontwikkelingen zich in de B-Driehoek hebben voorgedaan, is in tabel 3.4 weergegeven. Zoals in paragraaf 2.2 is uiteengezet,
zijn de veranderingen in het aantal bedrijven niet precies bekend. De gegevens in tabel 3.4 moeten dan ook worden gezien als een globaal overzicht.Mede daarom zijn degetallen afgerond op tientallen.
Tabel3.4 Ontwikkelingaantalglastuinbouwbedrijven enoppervlakteglasinde
B-Driehoektussen 1986en 1991

Begin:1986
Opgeheven/gestoptmetglas
Gecontinueerdmetkrimpglasareaal
Gecontinueerdmetgelijkglasareaal
Gecontinueerdmetgroeiglasareaal
Gesticht/gestartmetglas
Eind:1991

Aantalbedrijven

Oppervlakte
glasinha

260

340

40
10
150
60
70

290

50
10
60
120

460

Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerMng.

In totaal zijn tussen 1986en 1991ongeveer 40bedrijven opgeheven (of
gestopt met glas),waarbij een oppervlakte glas van 50ha was betrokken.
Op ongeveer eenkwart van debedrijven dieinbeidejarenglashadden, is
het areaal met gemiddeld ongeveer 1ha toegenomen. De circa 70 bedrijven die in de studieperiode zijn gesticht,hadden in 1991een gemiddelde
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oppervlakte glas van 1,6 ha. Op de gecontinueerde bedrijven met glas is
de gemiddelde oppervlakte glas gestegen van 1,3 in 1986 tot 1,5ha in
1991.
De bruto-uitbreiding van het glasareaal, dat wil zeggen groei van het
areaal op gecontinueerde bedrijven en het areaal op de gestichte bedrijven, bedroeg 180 ha. Daarvan is het grootste deel, circa twee derde, tot
stand gekomen doorstichtingen van glastuinbouwbedrijven.
3.7 Oprichtingvan bedrijven
3.7.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op het jaar waarin de bedrijven zijn
opgericht en de plaats van herkomst van de tuinders. De informatie hiervoor is afkomstig van een enquête onder de tuinders. In de voorgaande
paragraaf en inhoofdstuk 2isingegaan op dêstichtingvan glastuinbouwbedrijven tussen 1986 en 1991 in het gebied. Daarbij is uitgegaan van
nieuw uitgegeven registratienummers dienietgekoppeld konden worden
met andere nummers. Het resultaat van deze benadering wordt naast de
informatie uitdeenquête gelegd.
3.7.2 Oprichtingsjaar
Ongeveer drie kwart van de in 1991aanwezige bedrijven in de B-Driehoek isopgericht na 1960,ongeveer gelijkelijk verdeeld over de jaren zestig, zeventig en tachtig (tabel 3.5). In Bergschenhoek zijn veel bedrijven
opgericht voor 1960;in Berkel en Rodenrijs ligt de nadruk op dejaren zeventig. In Bleiswijk is de oprichting van de bedrijven in vergelijking met
de andere twee deelgebieden meer gelijkmatig verlopen over de onderscheiden perioden.
Gerekend vanaf 1960 werden er in de B-Driehoek ongeveer zeven bedrijven per jaar opgericht (inclusief een schatting voor debedrijven waarvan geen oprichtingsjaar bekend is). Het gemiddelde voor de drie
afzonderlijke perioden wijkt hier weinigvanaf.Tussende afzonderlijke jaren bestaan echter wel grote verschillen in het aantal opgerichte bedrijven
(figuur 3.2).Zozijn inhetmidden van dejarenzestigenaanheteinde van
dejaren zeventig en tachtig veel bedrijven opgericht. Gerekend over drie
perioden van drie jaar lag het aantal oprichtingen boven de tien per jaar.
Een dieptepunt vormde de eerste helft van dejaren tachtigwaarin vrijwel
geen bedrijven werden opgericht. In grote lijnen weerspiegelt het aantal
oprichtingen degolfbewegingen inde conjunctuur.
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Tabel35 Procentueleverdelingvandeglastuinbouwbedrijven indeB-Driehoek
naaroprichtingsjaarendeelgebied
Deelgebied

Oprichtingsjaar
voor
1960

19601969

19701979

vanaf
1980

totaal

Bergschenhoek
Berkelen Rodenrijs
Bleiswijk

38
6
23

19
29
30

19
54
19

24
11
28

100
100
100

Alle

23

27

25

25

100

Bron:DUR/LEI-inventarisatie,LEI-baoerking.

In paragraaf 2.2 en 3.6 is ingegaan op het aantal stichtingen. Deze bestaan zowel uit afsplitsingen van bestaande bedrijven als de nieuw opgerichte bedrijven. Het aantal stichtingen tussen 1986en 1991is geschat op
circa70.
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Figuur3.2 Aantalopgerichte glastuinbouwbedrijven perjaarin de B-Driehoek
tussen1960en 1991
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Op basis van deenquête wordt het aantal (nieuw) opgerichte bedrijven
tussen 1986 en 1991geschat op 50.Hierbij is rekening gehouden met de
bedrijven dienietzijn geënquêteerd.
3.7.3 Herkomst van de tuinders
Ruim 40%van de tuinders in de B-Driehoekisafkomstig van een ander
bedrijf. Het oude bedrijf van ongeveer de helft van deze tuinders lag elders in de B-Driehoek,waartoe in dit geval ook de delen van de gemeenten die buiten de landinrichtingsgrenzen vallen, zijn gerekend. Van circa
30%van de tuinders lag het oude bedrijf in de nabije omgeving van de BDriehoek,bijvoorbeeld in Pijnacker, Rotterdam of Leidschendam. Deoverige tuinders - bijna een vijfde - hebben een bedrijf achtergelaten in het
Westland.
In de tijd bezien,bestaan er geen duidelijke verschillen in de herkomst
van de tuinders.
3.8 Leeftijd glasareaal1)
Iets meer dan de helft van glasareaal in de B-Driehoek is gebouwd na
1981 (tabel 3.6). Een vrij groot deel (circa een derde) van het glasareaal is
nietouder dan vijf jaar. Ditisvooraltedanken aanderecenteproject vesTabel3.6 Procentueleverdelingvanhetglasareaal indeB-Driehoeknaarbouwjaarvanhetglasareaalendeelgebied (1991)
Deelgebied

Bouwjaar
voor
1977

19771982

19821987

vanaf
1987

totaal

Bergschenhoek
Berkelen Rodenrijs
Bleiswijk

22
34
16

35
29
27

30
20
18

13
17
39

100
100
100

Alle

19

29

20

32

100

BrowDUR/LEI-inventarisatie,LEI-bewerking.
1)
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Deleeftijd heeft betrekking opde grondoppervlakte diedekassen beslaan,enniet
-zoalsin veelpublikaties-ophetaantal kassen.Dusalser vermeld wordtdateen
derde vanhetglasareaal isgebouwd na 1981,wildat zeggen dateenderde vande
totale oppervlakte grond die isbezet met glasopstanden, isbebouwd met glasna
1981.

vestigingen in Bleiswijk: van het totale glasareaal (in 1991) in Bleiswijk is
circa 40%gebouwd in de afgelopen vijf jaar. In de andere twee gebieden
geldt dat voor circa 15%van het areaal.In dezegebieden isongeveer60%
van het glasareaal ouder dan tien jaar. De gemiddelde leeftijd 1) van het
glasareaal in de B-Driehoekwordt geschat op ruim negenjaar; voor Bleiswijk is dit nog geen negen jaar en voor de andere twee gebieden 11 à
12jaar.
Uit een indeling van de leeftijd van het glasareaal naar een aantal bedrijfskenmerken komt naar voren dat het glasareaal op de bedrijven met
relatief weinig glas en op de snijbloemenbedrijven over het algemeen ouder isdan op de anderebedrijven. Tussenbedrijven meteenjong bedrijfshoofd of ouder bedrijfshoofd met een opvolger en bedrijven met een
ouder bedrijfshoofd zonder opvolger is er weinig verschil in gemiddelde
leeftijd van het glasareaal.
Voor een beoordeling van de leeftijd van de glasopstanden in de BDriehoek in termen van jong en oud, kan een vergelijking worden gemaakt met de afschrijvingstermijn die wordt gebruikt in de bedrijfseconomische boekhouding. Voor de bepaling van de hoogte van de afschrijvingen op glasopstanden wordt over het algemeen uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 15 (IKC, 1991) à 20 jaar (LEI-boekhouding). De
leeftijdsverdeling van het glasareaal in de B-Driehoek steekt hier gunstig
tegen af (nietmeer dan een vijfde vanhet areaalis15jaarofouder).
Eenvergelijking van deleeftijd van hetglasareaal in de B-Driehoek met
diein andere gebieden ismoeilijk temaken,omdat dejaren waarin de gegevens zijn verzameld afwijken en de leeftijd in andere gebieden betrekking heeft op de grootste glasopstand, waarbij uitgegaan wordt van het
aantal opstanden enniet van deoppervlakte diezebeslaan (zievoetnoot 1
op pagina42).
3.9 Verkaveling
De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de kavel met de
grootste glasopstand. Bedrijven waarvan het glasareaal over meer dan
één kavel is verspreid, komen in de B-Driehoek overigens vrijwel niet
voor. Ingegaan wordt op de vorm van de kavel (met de grootste glasopstand) en de ruimte die op deze kavel over is voor uitbreiding van het
glasareaal.
1)

Voorhetbepalen van degemiddelde leeftijd zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: de leeftijd van het glasareaal gebouwd voor 1977 is 17,5jaar, bij een
bouwjaar tussen1977en198212,5jaar,bijeenbouwjaar tussen1982en19877,5jaar
enbijeenbouwjaarna 19872,5jaar.
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Om de kavelvorm van de bedrijven in de B-Driehoek te kunnen beoordelen,wordt eerstaangegeven wat degewenste vorm is.Dekavelzou een
zodanige lengte-breedteverhouding moeten hebben, dat daarop een kas
kan worden gebouwd diezoveelmogelijk devierkante vorm benadert. De
bouw-, energie- en arbeidskosten zijn bij een kas met een lengte-breedteverhouding van 1:1immershet laagst.
Hoe breed de kavel zou moeten zijn, hangt af van de gewenste oppervlakte van de kas. In de kwantitatieve informatie voor de glastuinbouw
(IKC, 1991) wordt gesteld dat op een optimaal bedrijf de kas 100 meter
breed is en de optimale kasoppervlakte 1,5 à 2,5ha. De kavelbreedte zou
dan uitkomen op circa 120m.
Indenotitieover projectvestiging glastuinbouw (LNV,1991)wordt opgemerkt dat voor veel gewassen werkpaden van circa 75m, loodrecht op
het hoofdpad ideaal zijn. Voor enkele gewassen, zoals tomaten en komkommers ligt de ideale lengte nog hoger. Bijwerkpaden van 75m lengte
enhet hoofdpad inhetmidden van dekas,komt debreedtevan de kas uit
op ruim 150men debreedte van de kavelop circa 160m.
In de B-Driehoek is op bijna 40% van de bedrijven de breedte van de
kavel met de grootste glasopstand groter dan 100 m. Op ruim een kwart
van debedrijven isdebreedtegroter dan 120m.Vandebedrijven met een
kavel met eenbreedte van minder dan 100m,heeft de helft een kavel met
eenbreedte onder de80men dehelft een kavel met eenbreedte tussen 80
en 100 m (tabel 3.7). De gemiddelde kavelbreedte op alle bedrijven bedraagt bijna 100m.
Hoewel de kavelbreedte op veelbedrijven volgens de normen niet ideaalofoptimaal is,kan tochgesproken vaneenvrijgunstige situatie in de
Tabel3.7 Procentueleverdelingvandeglastuinbouwbedrijven indeB-Driehoek
naardebreedtevandekavel metdegrootsteglasopstand en deelgebied
(1991)
Deelgebied

Kavelbreedtein meters
80-100

Bergschenhoek
Berkelen Rodenrijs
Bleiswijk

34
44
27

40
34
28

26
22
45

100
100
100

Alle

31

31

38

100

Bron:DUR/LEI-irwentarisatie,LEI-beioerking.
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100
en meer

totaal

tot80

B-Driehoek in vergelijking met veel andere gebieden. In Nootdorp bijvoorbeeld heeft ruim drie kwart van de bedrijven een kavel met een
breedte van minder dan 100 m (Oudendag, 1990);in Pijnacker geldt dat
voor bijna alle bedrijven (Rijk, 1988). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat in de B-Driehoekveel meer grote (gemeten inoppervlakte glas)
bedrijven voorkomen dan inbeideanderegebieden.Eengroter areaal glas
betekentdoorgaansookeengrotere kavelbreedte.
Op ongeveer een derde van de bedrijven in de B-Driehoekbiedt de kavelmet degrootste glasopstand nogruimte voor uitbreiding van het glasareaal. Op deze bedrijven zou het areaal glas met gemiddeld circa 8000
m2 kunnen worden uitgebreid, hetgeen overeenkomt met bijna de helft
van het huidige glasareaal op dezebedrijven. Tussen de deelgebieden bestaan geen opmerkelijke verschillen in het aandeel van de bedrijven met
uitbreidingsruimte enindeomvangvandieruimte.
3.10 Gietwater en substraatteelt
Bij de terugdringing van de uitspoeling van voedingsstoffen naar het
milieu is een belangrijke rol weggelegd voor (nagenoeg) gesloten systemen. In een dergelijk systeem vindt de teelt plaats los van de (kas)grond
en wordt het drainwater hergebruikt (LNV, 1990b). Dit stelt hoge eisen
aan de kwaliteit van het gietwater. Vooral het zoutgehalte mag niet te
hoog zijn. Door bij het hergebruik (recirculatie) van het drainwater uit te
gaan van water met een hoge kwaliteit, lopen de concentraties van elementen indevoedingsoplossing,dienietofingeringe mate door de planten worden opgenomen, niet zo snel op. Hierdoor hoeft minder water te
worden geloosd dan bijhetgebruik van water vanmindere kwaliteit.
Over het algemeen is de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater
onvoldoende voor het gebruik in de substraatteelt en voor recirculatie.
Ook leidingwater bevat in veel gevallen een te hoog zoutgehalte om een
groot deel van het drainwater te kunnen hergebruiken. Aan het geschikt
maken van oppervlakte-, grond- en leidingwater voor het gebruik in een
recirculatiesysteem zijn vrij hoge kosten verbonden. Regenwater voldoet
wel aan de hoge kwaliteitseisen. Voor de opslag van regenwater kan in
bepaalde gebieden gebruik worden gemaakt van ondergrondse opslag.
Meestal zal echter een bovengronds bassin moeten worden aangelegd.
Een volledige dekking van de gietwaterbehoefte met regenwater is praktischniethaalbaar. Alsaanvulling ophet regenwater kan dan (gezuiverd)
grond-, oppervlakte- of leidingwater worden gebruikt. Voor bestaande
bedrijven met weinig ruimte is een relatief klein bassin van bijvoorbeeld
500m3per ha glas-met leidingwater als aanvulling -een relatief goedko45

pe oplossing (Nienhuis, 1990).Met een dergelijk bassin kan in een gemiddeld jaar ongeveer 60% van de behoefte aan gietwater met regenwater
worden gedekt (IKC, 1991).Bij voldoende ruimte of bij nieuw op te richten bedrijven lijkt een bassin met een inhoud van 2000 à 2500 m3 per ha
glas op dit moment de meest gunstige oplossing. In een gemiddeld jaar is
dit voldoende om circa 80% van de gietwaterbehoefte te dekken met regenwater (LNV,1991).
In de B-Driehoek wordt van de totale waterbehoefte ruim 60% gedekt
met regenwater. Oppervlakte- en leidingwater zijn elk goed voor bijna
eenvijfde. Grondwater wordt vrijwel nietgebruikt als gietwater.
Voorcircatwee derde van debedrijven in de B-Driehoekis regenwater
de belangrijkste gietwaterbron; voor 15%van de bedrijven is dat het oppervlaktewater; voor ruim 10%isleidingwater debelangrijkste gietwatervoorziening en op de overige bedrijven is grondwater het belangrijkst of
is er geen belangrijkste watersoort dat gebruikt wordt als gietwater (tabel 3.8).Voor ruim de helft van de snijbloemenbedrijven isregenwater de
belangrijkste gietwaterbron en voor ruim een derde is dat het oppervlaktewater. Deoorzaak van dit lagere aandeel van het regenwater isde teeltwijze. Snijbloemen worden noghoofdzakelijk inde grond geteeld, waarbij
er minder strenge eisen gesteld worden aan dekwaliteit van het gietwater
dan bijde teeltopsubstraat,demeesttoegepaste teeltin de groenten.
In totaal maakt ruim drie kwart van de bedrijven in de B-Driehoek gebruik van regenwater, waarmee gemiddeld 80% van de behoefte aan regenwater kan worden gedekt. Op drie kwart van deze bedrijven wordt
hetregenwater aangevuld met leidingwater.
Tabel3.8 Procentueleverdelingvandeglastuinbouwbedrijven inde B-Driehoek
naarbelangrijkstegietwatervoorzieningendeelgebied(1991)
Deelgebied

Soort water
oppervlakte

regen

leiding

overig

totaal

Bergschenhoek
Berkelen Rodenrijs
Bleiswijk

13
18
15

64
60
69

15
12
9

8
10
7

100
100
100

Alle

15

66

11

8

100

*)Bedrijvenmetgrondwaterenbedrijvenzonderbelangrijkstewatersoort.
BromDUR/LEI-inventarisatie,LEI-bewerking.
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De meeste bedrijven gebruiken voor de opslag van het regenwater een
bovengronds bassin. Gemiddeld hebben de bassins een inhoud van
3000m3 en een grondbeslag van circa 1300m2.Omgerekend naar de oppervlakte glas komt dat globaal overeen met een bassin- inhoud van
1800m3per haglas.
Naar schatting slaat ruim 10%van het totaal aantal bedrijven in de BDriehoek het regenwater ondergronds op. Voor zover kon worden nagegaan,maken alleen bedrijven in Bleiswijk en Berkelen Rodenrijs van deze
mogelijkheid gebruik.
Datop het grootste deel van debedrijven in de B-Driehoek regenwater
als belangrijkste gietwaterbron dient, hangt samen met de teeltwijze. Zoals is opgemerkt aan het begin van deze paragraaf, is voor substraatteelt
kwalitatief goed water nodig. Regenwater komt daarvoor als eerste in
aanmerking. Op bijna alle groentebedrijven en op bijna 40% van de snijbloemeribedrijven wordt op substraat geteeld. In totaal wordt op ongeveer 70%van debedrijven indeB-Driehoek opsubstraat geteeld.
Samengevat geldt dat de glastuinbouw in de B-Driehoekover het algemeen in een goede uitgangspositie verkeert om de beoogde reductie van
deemissievan voedingsstoffen tekunnen realiseren.
3.11 Kwalificatie produktie-omstandigheden
In de voorgaande paragrafen zijn enkele onderdelen van de produktieomstandigheden op de glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek afzonderlijk beschreven. In deze paragraaf wordt een samenvattende kwalificatie opgesteld op basis van drie onderdelen, te weten: gemiddelde leeftijd glasopstand, kavelbreedte en gietwatervoorziening. De gemiddelde
leeftijd van de glasopstand op een bedrijf is berekend met de uitgangspunten die in paragraaf 3.8 zijn gegeven. Voor de kwalificatie is de volgende leeftijdsindeling gehanteerd: tot 10jaar, 10tot 15jaar en 15jaar en
ouder. Bijdekavelbreedte isookeen driedeling toegepast: tot80meter,80
tot 120meter en 120meter en meer.Totslot isbijde gietwatervoorziening
onderscheid gemaakt tussen bedrijven met regenwater als belangrijkste
watersoort en bedrijven die op een andere wijze de gietwaterbehoefte
dekken. In totaal levert dit (3x3x2=) 18combinaties op.Ditaantal is teruggebracht tot vier groepen, die als volgt zijn gekwalificeerd: "uitstekend",
"goed", "redelijk" en "matig".Inbijlage 3isaangegeven hoe de kwalificatie
tot stand isgekomen. In tabel 3.9 ishet resultaat van de kwalificatie opgenomen.
Op bijna twee derde van de glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek
worden de produktie-omstandigheden van goed tot uitstekend beoor47

Tabel3.9 Procentueleverdelingvandeglastuinbouwbedrijven inde B-Driehoek
naar kwalificatievan de produktie-omstandigheden en deelgebied
(1991)
Deelgebied

Kwalificatie produktie-omstandigheden
uitstekend

goed

redelijk

matig

totaal

Bergschenhoek
Berkelen Rodenrijs
Bleiswijk

32
22
46

23
32
24

17
16
15

28
30
15

100
100
100

Alle

39

26

15

20

100

BrowDUR/LEl-inventarisatie,LEI-bewerking.

deeld. Bleiswijk komt duidelijk als beste uit de kwalificatie. De kwalificaties voor Bergschenhoek en die voor Berkel en Rodenrijs komen in grote
lijnen met elkaar overeen:ruim dehelft van debedrijven valtin de categorieën "uitstekend" en "goed" en circa 30% valt in de categorie "matig". In
de gehele B-Driehoek valt circaeen vijfde van debedrijven in deze laatste
categorie.
Op basis van deze kwalificatie kan de B-Driehoek over het algemeen
een modern glastuinbouwgebied worden genoemd, met echter ook delen
dieniet voldoen aan dehuidige eisen.Overigens berust dekwalificatie op
slechts enkele kenmerken die voor een deel met elkaar samenhangen. Uiteraard wordt de moderniteit van een gebied door meer factoren bepaald.
Dan gaat het niet alleen om bedrijfsgebonden, maar ook bijvoorbeeld om
gebiedsgebonden factoren. Verder moet aan de verwoording van de kwalificatie ("uitstekend", "goed", "redelijk" en "matig") geen al te groot gewicht worden toegekend, omdat hierin subjectieve elementen een rol
spelen.Hetgaatvooralom deonderlinge verschillen.
3.12 Investeringsplannen
Om een indruk te krijgen van mogelijke ontwikkelingen in het glasareaalinde B-Driehoek,isdetuindersgevraagd naar eventueleplannen voor
vervanging en/of uitbreiding vanhetglasareaalbinnen nu en vijfjaar.
Ongeveer een vijfde van de tuinders isvan plan een deel van het areaal
glas tevervangen. Gemiddeld gaat hetom de helft van het huidige areaal
op de bedrijven van deze tuinders. Uitvoering van de plannen betekent
een vervanging van ongeveer 10%van totale oppervlakte glas in het ge48

bied. Gesteld dat vrijwel uitsluitend glasopstanden van 15of ouder worden vervangen,dan zou dehelft vanhetoudereglasareaal binneneen termijn vanvijfjaar worden vervangen.
Invergelijking met Bergschenhoek enBleiswijk hebben in BerkelenRodenrijs veel tuinders plannen om het glasareaal (gedeeltelijk) te vervangen. Van de tuinders met een relatief klein bedrijf (minder dan 1ha glas)
heeft maar een beperkt aantal (10%) vervangingsplannen. Van de "oudere" tuinders zonder opvolger heeft vrijwel geen enkele plannen voor vervanging.
Ruim 10%van de tuinders is van plan om in de komende vijf jaar het
glasareaal uit te breiden met gemiddeld 8000 m2. De totale oppervlakte
komt overeen met circa 6% van het huidige glasareaal in de B-Driehoek.
Uitvoering van de uitbreidingsplannen houdt in dat de oppervlakte glas
op debedrijven van tuindersmetuitbreidingsplannen metgemiddeld een
derde zou toenemen. Voor de realisatie van de uitbreiding op de kavel
met de grootste glasopstand isgemiddeld circa 80%van de uitbreidingsruimte opdezekavel nodig.
Relatief veel tuinders met een groot bedrijf (meer dan 2,5 ha glas) zijn
van plan het glasareaal uit te breiden. Slechts een enkele tuinder zonder
opvolger heeft uitbreidingsplannen.
Deuitbreidingsplannen wijzen eropdat degroei van het areaal glas op
de bestaande bedrijven in de komende vijf jaar veel lager zal zijn dan in
de afgelopen vijf jaar. In de voorbije vijf jaar is naar schatting op een
kwart van degecontinueerde bedrijven het glasareaal metgemiddeld 1ha
toegenomen. In totaal kwam dit neer op ongeveer 60ha. De uitbreidingsplannen voor dekomende vijf jaarkomen uitopdehelft van dit areaal.
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4. ONTWIKKELINGEN IN DEOVERIGE
AGRARISCHESECTOREN

4.1 Inleiding
Een klein deel van de produktie-omvang (5%)in de land- en tuinbouw
in de B-Driehoekisafkomstig uitdeakker-enopengrondstuinbouw en de
veehouderij. De produktie in deze richtingen komt in hoofdzaak van de
circa 50 niet-glastuinbouwbedrijven. Onder deze 50 bedrijven bevinden
zich negen melkveehouderij- en negen akkerbouwbedrijven. Van de overigebedrijven behoort ietsminder dan de helft tot eenof ander gespecialiseerd bedrijfstype, zoals de tuinbouw in de open grond of de intensieve
veehouderij. Op de resterende bedrijven komen verschillende produktierichtingen naast elkaar voor, zoals bedrijven met akker- en tuinbouw en
bedrijven metakkerbouw en veehouderij.
Het belang van de produktierichtingen dieindit hoofdstuk worden behandeld, ligt vooral in het ruimtebeslag. Bijna drie kwart van het areaal
cultuurgrond is in gebruik voor de veehouderij, de akkerbouw en tuinbouw in deopen grond. In devolgende twee paragrafen komen de akkeren tuinbouw en de melkveehouderij aan bod. De tuinbouw in de open
grond is hierbij samengevoegd met de akkerbouw, omdat het grootste
deel van de tuinbouw in de open grond een akkerbouwmatig karakter
heeft. De beschrijving heeft plaats vanuit de produktierichting en niet
vanuit debedrijven, zodat er overlappen ontstaan in het aantal bedrijven.
Daarom wordt in de afsluitende paragraaf een totaalbeeld van de nietglastuinbouwbedrijven gegeven.
4.2 Akker-en opengrondstuinbouw
Het aandeel van de akker- en opengrondstuinbouw in de produktieomvang (in nge) van de land- en tuinbouw in de B-Driehoek is tussen
1986 en 1991 gedaald van 5% tot 3%. Dit is vooral veroorzaakt door het
sterk teruggelopen areaalbouw-entuinland:van 970ha in 1986tot830ha
in 1991,een afname van 140ha. Het grootste deel hiervan is aangewend
voor de glastuinbouw (zieookparagraaf 2.3).
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Het merendeel (twee derde) van het areaal bouw- en tuinland ligt in
Bleiswijk, met name in de Overbuurtsche Polder. Het areaal in Berkel en
Rodenrijs ligt in het noordelijk deel van de Noordpolder. In Bergschenhoekligthetareaal bouw-en tuinland verspreid over het gebied.
Het bouwland wordt voor het grootste deel gebruikt voor de teelt van
granen (36%), aardappelen (32%) en suikerbieten (20%). Het tuinland
wordt inhoofdzaak beteeld metspruitkool(85%).
Deafname van het areaal bouw-en tuinland gingsamen met de opheffing van met name gespecialiseerde akkerbouw- en tuinbouwbedrijven.
Bijna een derde deel van deze bedrijven is in de afgelopen vijf jaar opgeheven. Het aantal bedrijven met beide produktierichtingen bleef vrijwel
ongewijzigd.
In 1991hadden ruim 30bedrijven in de B-Driehoek bouw- en/of tuinland (de glastuinbouwbedrijven zijn hierin niet meegerekend). Ongeveer
twee derde hiervan is gespecialiseerd in de akker- en/of tuinbouw, dat
wilzeggen dathetaandeel van dezeproduktierichtingen op de totale produktie-omvang twee derde of meer bedraagt. Op vrijwel elk ander bedrijf
isnaastdeakker-en/of tuinbouw demelkveehouderij in meer of mindere
mate vertegenwoordigd.
Deruim 30bedrijven metbouw- en/of tuinland hebben gemiddeld bijna 30 ha cultuurgrond in gebruik. Voor de bedrijven met akker- en tuinbouw is dit ruim 30 ha; voor de akkerbouwbedrijven bijna 40 ha. Het
verschil in bedrijfsgrootte tussen debedrijven inBleiswijk enerzijds en die
in Bergschenhoek en Berkelen Rodenrijs anderzijds isaanzienlijk: gemiddeld 40ha respectievelijk 20ha.
Degemiddeldebedrijfsomvang bedroegin 1991 bijna 70nge.Tussen de
verschillende bedrijfstypen bestonden hierin geen grote verschillen. Wel
duidelijke verschillen bestaan er tussen de drie onderscheiden gebieden:
van ongeveer 50nge per bedrijf in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek
tot90nge in Bleiswijk.
Over het algemeen steekt de bedrijfsgrootte en bedrijfsomvang van de
bedrijven met akker- en/of tuinbouw in de B-Driehoek gunstig af tegen
die van vergelijkbare bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict en in geheel Zuid-Holland.
4.3 Melkveehouderij
Ongeveer 2%van de totaleproduktie-omvang (uitgedrukt innge) in de
B-Driehoek wordt voortgebracht in de veehouderij.Het grootste deel van
de produktie (bijna 80%) in de veehouderij komt voor rekening van de
melkveehouderij.Derestisafkomstig vandeintensieveveehouderijen de
overigegraasdierenhouderij (zoalsmestvee enschapen).
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De produktie-omvang van de melkveehouderij is in de studieperiode
afgenomen door een afname van het aantal bedrijven met melkkoeien
(van 24naar 21)en door een daling van degemiddelde melkveestapel. De
laatste daling is op zijn beurt waarschijnlijk veroorzaakt door de vastgelegde hoeveelheid melk die een bedrijf mag leveren (melkquotering) en
een gestegen melkproduktie per koe. Wil een bedrijf de totale melkproduktie vergroten dan moet het melkproduktierechten verwerven (kopen
en/of leasen).
De melkveehouderij ishoofdzakelijk geconcentreerd in Bergschenhoek
en Berkelen Rodenrijs. In Bergschenhoek vindt de melkveehouderij vooral plaats in het zuidoostelijk deel; in Berkel en Rodenrijs gaat het met
nameomhetzuidelijk deel van de Noordpolder.
Het totale areaal grasland isin de afgelopen vijfjaar vrijwel niet veranderd. In 1991bedroeg het areaal circa 470ha, waarvan bijna drie kwart in
gebruik wasbij debedrijven met melkkoeien. Derest van het areaal grasland komt voor op de overige niet-glastuinbouwbedrijven (10%)en op de
glastuinbouwbedrijven (17%).
In totaal waren er in de B-Driehoek in 199121bedrijven met melkkoeien,waarvan ongeveer dehelft wasgespecialiseerd inde melkveehouderij.
Hierdoor wordt een vrijgroot deel (42%) van de produktie-omvangin de
melkveehouderij gerealiseerd opniet in deze richting gespecialiseerde bedrijven.
Het aantal melkkoeien per bedrijf met melkkoeien ligt in het studiegebied in vergelijking met het ZHG vrij hoog (respectievelijk 41en 36); dat
geldt in het bijzonder voor de melkveehouderijbedrijven (respectievelijk
56en 40).Op de overige bedrijven worden gemiddeld 30melkkoeien gehouden.
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond op de melkveehouderijbedrijven in de B-Driehoek komt overeen met het gemiddelde in het ZHG
(circa 20 ha). De veebezetting op deze bedrijven ligt dan ook in vergelijking met het ZHG vrij hoog: in de B-Driehoek bedraagt het aantal grootveeëenheden (gve) 1)per ha cultuurgrond bijna vier en in het ZHG bijna
drie. Op de overige bedrijven met melkkoeien in de B-Driehoek ligt het
aantal gve per ha cultuurgrond op ongeveer één. Het gaat over het algemeen om vrij grote bedrijven (gemiddeld 35ha),die behalve grasland in
de meeste gevallen ook bouw- en tuinland exploiteren. Gemiddeld is op
dezebedrijven ongeveer 60%van deoppervlakte cultuurgrond in gebruik
alsbouw-en tuinland.
Over het algemeen hebben de bedrijven met melkkoeien een vrij grote
produktie-omvang. Ongeveer de helft heeft een omvang van meer dan
1)
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Metbehulpvangrootveeëenheden(gve)kunnen diereninelkaarwordenomgerekendopbasisvandenetto-voederbehoefte(bijvoorbeeld 1melkkoe=1 gve).

70nge.Degemiddelde omvangisruim 70nge.Voorde gespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven ligtdeomvangopruim 60nge;voordeoverigebedrijven metmelkkoeienop80nge.
4.4 Bedrijfsstructuur
Inhetvoorgaande zijn deakker-entuinbouw ende melkveehouderij
beschreven.Daarbijisaangegevenhoeveelbedrijven metdezeproduktietakken voorkomen. Vooreen deelgaathethierbijomdezelfde bedrijven.
Naast deze overlapiserook een hiaat:bedrijven met andere produktierichtingen.Indeze paragraaf wordt aan dehand van enkele kengetallen
eenbeeldgeschetstvanalleniet-glastuinbouwbedrijven.Debedrijven zijn
daarvoor indriegroepen verdeeld opbasis vanhetaantal ngeindeverschillende produktierichtingen. De eerste groep bestaat uit bedrijven
waarvan deproduktie-omvangvoor meer dan dehelft bestaatuitakkeren/of tuinbouw: deakkertuinbedrijven. Detweede groep omvat de bedrijvenwaarvanmeerdandehelft vandeproduktie-omvangafkomstig is
van demelkveehouderij: demelkveebedrijven. Deoverblijvende bedrijven vormen dederde groep:deoverigebedrijven. Het criterium waarop
deeerstetweegroepen zijn gevormd-meer dan dehelft van de produktie-omvang uiteen bepaalde richting -wijkt afvan hetcriterium dat gebruikt wordt voor de indeling naar gespecialiseerde en niet-gespecialiseerdebedrijven.Hierbijgeldthetcriteriumvantweederde.
Intabel4.1 zijnenkelekengetallenvandedriegroepenbedrijven weergegeven.
Overhet algemeen hebben de akkertuin-enmelkveebedrijven eenbehoorlijke omvang.Deoverigebedrijven -voornamelijk bedrijven metintensieveveehouderijenbedrijven metgrasland-zijnvrijklein.
Tabel4.1 Overzichtvankengetallenvandeniet-glastuinbouwbedrijven indeBDriehoekin 1991 naarbedrijfstype
Bedrijfstype

Aantal

Haper
bedrijf

%>40
ha

Nge per
bedrijf

Akkertuina)
Melkveeb)
Overig

26
14
11

33
22
5

50

71
59
20

62
64

Alle

51

24

-

57

49

%>50
nge

a)50%ofmeervanhetaantal ngeuitakker-en/oftuinbouw;b)50%ofmeervanhetaantalnge
uitmelkveehouderij.
Bron:CBS-landbouwtelling,LEI-bewerking.
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Op ongeveer 60% van de akkertuin- en melkveebedrijven is het bedrijfshoofd ouder dan 50jaar. Op ongeveer de helft van deze bedrijven is
eenopvolger aanwezig.
Van het totaal aantal bedrijven ligt circa40% in Bergschenhoek,35%in
Bleiswijk en 25%in Berkel en Rodenrijs. De helft van de akkertuinbedrijven ligtin Bleiswijk. Ditzijn vrijgrotebedrijven diezichvooral richten op
de akkerbouw. De akkertuinbedrijven in de twee andere gebieden zijn
veel kleiner in oppervlakte en omvang. De melkveebedrijven liggen vrijwelallemaal inBergschenhoek en Berkelen Rodenrijs.
Samengevat: debedrijfsstructuur van deniet-glastuinbouwbedrijven in
deB-Driehoek isover hetalgemeen redelijk tot goed.
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5. UITGANGSPUNTEN TOEKOMSTIGE
ONTWIKKELINGEN

5.1 Inleiding
Voorafgaand aan de prognose van toekomstige ontwikkelingen in de
B-Driehoek (hoofdstuk 6),worden de daarbijgehanteerde uitgangspunten
beschreven. De mogelijke ontwikkelingen in het gebied worden aan de
hand van twee varianten geschetst. Het verschil tussen de twee varianten
is de omvang van de niet-agrarische claims. In de ene variant - de tuinbouwvariant -blijft de omvang van de niet-agrarische claims en daarmee
degrondonttrekkingaan deland-en tuinbouw beperkt.Indeandere variant - de verstedelijkingsvariant - daarentegen vindt een omvangrijke
grondonttrekking plaats voor niet-agrarische activiteiten. Welke dat zijn,
wordt in dit hoofdstuk behandeld. Verder komen aan bod de periode
waarop deprognosebetrekking heeft, deruimte voorglastuinbouw in het
gebied, de ontwikkeling van het aantal bedrijven, waarbij met name de
aandacht uitgaat naar het oprichten van glastuinbouwbedrijven, en de
veranderingen in het grondgebruik. Tot slot wordt kort ingegaan op een
aantalandere uitgangspunten.
Behalve deze meer specifieke uitgangspunten zijn er twee alles overheersende uitgangspunten. Ten eerste wordt uitgegaan van een behoorlijkevraag naar ruimte vanuit deglastuinbouw, dieveroorzaakt wordt door
degoede afzetperspectieven vanglastuinbouwprodukten en door hervestiging van glastuinbouw als gevolg van verstedelijking ("bouwen op
glas"). Het tweede uitgangspunt heeft betrekking op de concurrentiekracht tussen de verschillende ruimtevragende functies. Verondersteld is
dat de niet-agrarische claims die in de varianten zijn opgenomen in ieder
geval worden gehonoreerd. Daarna volgen de claims vanuit de glastuinbouw.
5.2 Prognoseperiode
Alsuitgangsjaar voor deprognosegeldt 1991,hetlaatstejaarvan debeschrijving van deontwikkelingen inhetrecenteverleden.Alseindjaar van
de prognose wordt 2005aangehouden. Dekeuze voor ditjaar ismede in55

gegeven door vrij recent uitgevoerde studies naar de ruimtebehoefte van
en de ruimte voor de glastuinbouw tot rond 2005 (De Groot et al.,1990;
Mooket al.,1990).Een andere reden voor de vrijlangeprognoseperiode is
aan te sluiten bij de termijn die naar schatting gemoeid zal zijn met de
eventuele realiseringvandeniet-agrarische claims.
5.3 Niet-agrarische claims
5.3.1 Inleiding
Inhoofdstuk 1isingegaan op het ruimtelijk beleid van de diverse overheden dat direct of indirect betrekking heeft op het landinrichtingsgebied
"B-Driehoek". In deze paragraaf wordt een vertaling gemaakt naar de gevolgen diehetbeleid kanhebben voor hetgrondgebruik in de B-Driehoek.
"Kan",omdat over de concrete invulling van het beleid nog maar weinig
zekerheid bestaat. Veel plannen en varianten zijn opgesteld of in studie.
Plannen die veelal elkaar beïnvloeden. Gezien de veleonzekerheden over
de ruimtelijke ontwikkelingen, worden de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de B-Driehoek beschreven aan de
hand van twee varianten. In één variant - de tuinbouwvariant - wordt
weinig grond onttrokken aan de land- en tuinbouw voor niet-agrarische
doeleinden. In een tweede variant -de verstedelijkingsvariant - wordt ervan uitgegaan dat een groot deel van de plannen voor andere dan agrarische activiteiten in de prognoseperiode gestalte krijgen. Met behulp van
deze twee varianten wordt getracht de bandbreedte aan te geven van de
toekomstige ontwikkelingen. In de volgende twee paragrafen worden de
niet-agrarische claimsinbeide varianten nader uitgewerkt. In figuur 5.1is
globaal deliggingvan declaimsinhetgebied aangegeven.
De informatie is afgeleid uit allerlei nota's, plannen en studies. Verder
zijn ambtenaren van dedriegemeenten envan deprovincie Zuid-Holland
en anderebetrokkenen geraadpleegd.
5.3.2 Tuinbouwvariant
Degrondonttrekking in de tuinbouwvariant isinhoofdzaak het gevolg
van woningbouw bij Bleiswijk en Bergschenhoek en de uitbreiding van
het veilingterrein.
De woningbouw in Bleiswijk zal voornamelijk plaatsvinden ten noordoosten van de dorpskern. Verder isin destudie uitgegaan van een uitbreiding van het bedrijfsterrein van de bloemenveiling in de Klappolder in
Bleiswijk in noordelijke richting. Deze gronden worden bestemd voor de
veilingenvoorveiling-/tuinbouwverwante bedrijvigheid.
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Figuur 5.1 Overzicht van de niet-agrarische claims en de ruimte /
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InBergschenhoekgaat hetomeenbeperkteverdere uitbreidingvan het
woongebied aandenoordkantvande dorpskern.
Deuitvoeringvan dezeplannen kan alsvrijzekerworden aangemerkt.
5.3.3 Verstedelijkingsvariant
In de verstedelijkingsvariant wordt ervan uitgegaan dat de volgende
plannen worden uitgevoerd of dat daartoe een belangrijke aanzet zal zijn
gegeven. Afsluitend worden nogenkele opmerkingen over de keuzen gemaakt.
Noordrand II

In de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra (Vinex; VROM,
1991) is voor het Rotterdamse stadsgewest Noordrand II en III opgenomen alséén van devoorkeursrichtingen voor nieuw stedelijk gebied in de
periode 1995-2005.Deze locatie,met een indicatieve omvang van 10.000à
15.000 woningen, ligt ten westen en ten oosten van de bebouwing van
Berkelen Rodenrijs. Het oostelijk deel,tussen de dorpskern van Berkel en
Rodenrijs en die van Bergschenhoek, wordt aangeduid met Noordrand II
en valt in het landinrichtingsgebied "B-Driehoek".Het aantal woningen in
dit deelligtrond de5000.
In een studie uit 1990schetst de gemeente Bergschenhoek de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente op langere termijn. De
mogelijke ontwikkelingen zijn ingedeeld in verschillende fasen. In de eerste fase(n) ligt de nadruk op de uitbreiding van het bebouwde gebied aan
de noordkant van de huidige bebouwing. Alsgrens zou dan fungeren het
gebied dat bestemd is voor de geplande ontwikkeling van het kassengebied. Daarnazou hetgebied aan de zuidwest-en de westkant van de huidige dorpskern als eerste in aanmerking kunnen komen voor uitbreiding
van het woon- en werkgebied. De gemeente wil een open ruimte behouden tussen de dorpsgebieden van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs,
zolang een openbaar vervoerverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam
(de zogenaamde ZoRo-lijn) over de landscheiding van Delfland en Schieland niet is gerealiseerd. Bij realisatie van deze verbinding zou dit deel
ontwikkeld kunnen worden als woongebied (Gemeente Bergschenhoek,
1990).Deideeën die indestudie van de gemeente zijn neergelegd, passen
ingrotelijnen binnen deVinex-plannen, zijhet dat degemeentelijke plannen minder omvangrijk zijn (met name de ontwikkeling in noordelijke
richtinggaat veelminder ver).
Als uitgangspunt voor de verstedelijkingsvariant gelden de (gobale)
begrenzingen vanNoordrand ü uit deVierdenota Extra.
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AutosnelwegverbindingAl6
De autosnelwegverbinding A16 vormt de verbinding tussen Overschie
(A13) en het Terbregseplein (A20) en dient ter ontlasting van het noordelijk deel van de ruit om Rotterdam. Deaanleg van deze weg iséén van de
onderdelen van het "Integraal Plan Noordrand Rotterdam" (IPNR).Andere onderdelen van dit plan zijn de ontwikkeling van een nieuw stedelijk
gebied (aan de noordkant van Rotterdam) en de verplaatsing van vliegveld Zestienhoven. Voor de ligging van de autosnelwegverbinding bestaan een aantal varianten. Daarvan is de meest noordelijke gekozen, die
deB-Driehoek inhetzuiden doorsnijdt.
Stortlocatie(s)
Inhet zuiden/zuidoosten van de B-Driehoek ligt één van de mogelijke
locaties instudies naar locaties voor bouw-ensloopafval en baggerspecie.
Daarbij isonderscheid gemaakt naar vier deellocaties.Wanneer deB-Driehoekzou worden aangewezen alsstortlocatie dan lijkthet niet waarschijnlijk dat alledeellocaties zullen worden benut. Inde verstedelijkingsvariant
wordt ervan uitgegaan dat drie van de vier deellocaties zullen worden ingericht als stortlocatie, hetgeen op dit moment het maximaal mogelijke
lijkt. Echter, zoals ook bij de andere ruimtelijke plannen zijn er geen eensluidende opvattingen tussen dediverse overheden.
De inrichting van een stortlocatie kan plaats vinden in combinatie met
deaanleg van deautosnelwegverbinding Al6 (zievoorgaande punt).
Hogesnelheidsspoorlijn(hsl)
In de ontwerp-PKB "Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding
Amsterdam-Brussel-Parijs" geeft de regering als beleidsvoornemen aan:
"het tot stand brengen van een hogesnelheidsverbinding AmsterdamSchiphol-Rotterdam-Parijs via nieuw aan te leggen tracés in Nederland".
Voor het deel ten noorden van Rotterdam zou de keus in een later stadium moeten worden gemaakt russen twee varianten: één ten westen van
Zoetermeer (B)en één ten oosten (A) van Zoetermeer. Deze laatste doorsnijdt onder meer het studiegebied. Develeinspraakreacties hebben ertoe
geleid dat er nieuwe studies zijn opgestart, onder andere naar verschuivingen van tracés.Eenalternatief,waaraan onder meer deprovincie ZuidHolland de voorkeur geeft, is het verbeteren en aanpassen van de
bestaandespoorverbinding tussen Rotterdam enSchiphol.
Indeverstedelijkingsvariant loopt dehogesnelheidslijn viatracéA, dus
door het landinrichtingsgebied. Voor het berekenen van de effecten van
de aanleg van deze lijn voor de land- en tuinbouw in de B-Driehoek
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wordt uitgegaan van de kaart in de ontwerp-PKB met uitzondering van
het deel dat loopt over het grondgebied van Bergschenhoek. Hierbij zal
rekening worden gehouden met de afstand tot de bebouwing van Bergschenhoek en Berkelen Rodenrijs.
Debreedte vanhet tracé (inclusief spoorsloot endergelijke) bedraagt bij
eenstandaardhoogte van despoorbaan van 7mongeveer 50m. Het directeruimtebeslag van delijn komt dan uitop circa5ha per km.
Totbesluit
Uit het voorgaande blijkt dat er veel ruimtelijke plannen bestaan die
van invloed kunnen zijn op de land-en tuinbouw in de B-Driehoek. Over
de nadere invulling en uitvoering van die plannen valt nog weinig met
zekerheid te zeggen. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de plannen elkaar kunnen beïnvloeden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de aanleg
van de hogesnelheidslijn en de ontwikkeling van Noordrand II. De ontwikkeling van een vrij groot woongebied tussen Berkel en Rodenrijs en
Bergschenhoek zal samen moeten gaan met een hoogwaardige openbaar
vervoerverbinding. Dit zou dan de ZoRo- (Zoetermeer-Rotterdam) lijn
over de landscheiding van Delfland en Schieland moeten zijn. Wanneer
de hsl wordt aangelegd via tracé A (tussen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek) dan komt de ontwikkeling van Noordrand II op de tocht te
staan of zal kleinschaliger van opzet zijn. Immers,aan weerszijden van de
hsl zal in verband met geluidsoverlast een vrijbrede zone niet in aanmerking komen voor woningbouw. Dat maakt de aanleg van de ZoRo-lijn
over de landscheiding ook minder aantrekkelijk. Deze verbinding zou
dan westelijk van Berkel en Rodenrijs kunnen gaan lopen en daardoor
lijkt het logisch dat de nadruk van de verstedelijking westelijk van Berkel
en Rodenrijs komt te liggen. Wordt de hsl echter via een ander tracé (buiten de B-Driehoek) aangelegd, dan maakt de ontwikkeling van een grote
woningbouwlocatie indeB-Driehoek(Noordrand II)meer kans.
Als uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkelingen in de B-Driehoek is in de verstedelijkingsvariant uitgegaan van zowel de aanleg van
Noordrand II als van de hsl. Dit lijkt, gelet op bovenstaande overwegingen,nieterg aannemelijk. Devarianten zijn ook nietbedoeld om de meest
waarschijnlijke ontwikkeling inteschatten.Zezijn opgesteld ominzicht te
krijgen in degevolgen voor de land-entuinbouw van sterk uiteenlopende
niet-agrarische ruimteclaims.
Bijde claims isde ZoRo-lijn niet ter sprake gekomen. Een mogelijk tracéloopt over de landscheiding van Delfland en Schieland door de B-Driehoek. In beide varianten is rekening gehouden met een zodanig brede
landscheidingszone dat degeplande voorzieningen in dezezone, waaronder deZoRo-lijn,kunnen worden gerealiseerd.
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5.4 Ruimtevoorde glastuinbouw
In het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland is de B-Driehoek aangewezen als (her)vestigings- en uitbreidingsgebied voor de glastuinbouw. Welke delen van de B-Driehoek voor de glastuinbouw zijn
bestemd, wordt afgeleid van het streekplan Zuid-Holland West en het
ontwerp tweede gedeeltelijke herziening hiervan, vigerende bestemmingsplannen en ontwerp-bestemmingsplannen. Met andere woorden:
voor de bepaling van de (planologisch) beschikbare ruimte voor de glastuinbouw isuitgegaan van dedelen inhetgebied die alzijn bestemd voor
de glastuinbouw of diedatnaar allewaarschijnlijkheid zullen worden. Zo
hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aangegeven ruim 150 ha
extra te willen reserveren voor de glastuinbouw boven de bestaande
streekplancapaciteit, onder andere ter compensatie voor verstedelijking.
Enkele gebieden binnen de B-Driehoek zouden daarvoor in aanmerking
kunnen komen.
Uitgangspunt voor debeschrijving van dé toekomstige ontwikkelingen
in de B-Driehoek is,dat het deel van de Overbuurtsche Polder ten zuiden
van de A12 en ten noorden van de Anjerweg, en een deel van de Oosteindsche Polder ten oosten van de provinciale weg 22 (S22) in de toekomst ook gebruikt mogen worden voor de glastuinbouw. Dit is in
overeenstemming methetgemeentelijk beleid.
De beschikbare ruimte voor de glastuinbouw zal bepaald worden aan
dehand van devolgende deelgebieden (figuur 5.1):
1. Bleiswijk Noordwest;
2. Bleiswijk West;
3. Bleiswijk Zuid;
4. BerkelNoord;
5. Bergschenhoek Noord;
6. Bergschenhoek Oost.
5.5 Ontwikkeling aantal bedrijven
5.5.1 Inleiding
Voor de prognose van de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de
B-Driehoekwordt onderscheid gemaakt tussen glastuinbouwbedrijven en
overige land- en tuinbouwbedrijven. De toekomstige omvang van de
laatstgenoemde groep hangt in belangrijke mate af van de ontwikkeling
van de glastuinbouw in het gebied en de omvang van de grondonttrekking voor niet-agrarische doeleinden. Het aantal overige bedrijven wordt
in deprognose dan ookafgeleid van deze ontwikkelingen.
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De ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven wordt bepaald
door de omvang van destichtingen enopheffingen, waarop in de volgendeparagrafen wordt ingegaan.
5.5.2 Oprichting glastuinbouwbedrijven
De vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven hangt over het algemeen sterk samen met de bedrijfsresultaten ("veilingklok"). Voor de BDriehoek wordt ervan uitgegaan dat deze samenhang minder sterk zal
zijn,omdat elders in hetZHG door verstedelijking (bijvoorbeeld Wateringen) bedrijven zullen moeten wijken en het beperkte aantal vestigingslocatiesinhetZHG.
Het aantal nieuwe bedrijven wordt gebaseerd op cijfers uit het verleden.Inde afgelopen dertigjaarzijn erin de B-Driehoeknaar schattinggemiddeld circazeven bedrijven perjaar opgericht (zieparagraaf 3.7.2),met
grote afwijkingen naar boven en naar onderen. Ervan uitgaande dat door
toekomstige verstedelijking veel glastuinbouwbedrijven elders in het
ZHG moeten wijken, zal er naar verwachting minimaal een basis aantal
glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek worden opgericht. Als ondergrens in de prognose geldt een aantal van gemiddeld vijf perjaar. Alsbovengrensgeldteen aantal vantien perjaar.
In welke mate tuinders in de toekomst de B-Driehoek als vestigingsplaats voor hun bedrijf zullen kiezen, valt moeilijk te voorspellen. Bij het
voller raken van het gebied zal de belangstelling afnemen, onder ander
door de toenemende onzekerheid over het tijdig beschikbaar komen van
een kavelen de naar verwachting oplopende grondprijs. Daarnaastzal de
belangstelling dalen wanneer de ontwikkelingen, zoals beschreven in de
verstedelijkingsvariant, zich gaan aftekenen. Vooral de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn door het gebied kan leiden tot een sterke achteruitgangvande aantrekkingskracht vanhet gebied.
5.5.3 Opheffing glastuinbouwbedrijven
In hoofdstuk 3is aangegeven dat hetbegrip stichting ruimer isdan het
begrip (nieuw) opgericht bedrijf. Dit houdt in dat het aantal opheffingen
zoals in tabel 3.4 is weergegeven hoger is dan het aantal "echte" bedrijfsopheffingen. Op basis van de gegevens uit de enquête wordt het "echte"
opheffingspercentage geschat op 7à8%(van hetaantalbedrijven in1986),
hetgeen neerkomt op ongeveer 1,5% per jaar. Voor de prognoseperiode
wordt gemiddeld hetzelfde percentage (1,5% per jaar) toegepast. Voor de
kleinere bedrijven (tot 1 ha glas) is een hoger percentage aangehouden
(2% per jaar) en voor de grotere bedrijven een lager percentage (1% per
jaar). Het hogere percentage voor de kleinere bedrijven is onder andere
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gebaseerd op het vaker voorkomen van oudere bedrijfshoofden zonder
opvolger op deze bedrijven in vergelijking met de grotere bedrijven. Een
andere reden is dat de milieumaatregelen die in de toekomst genomen
moeten worden over het algemeen zwaarder drukken op de kleinere bedrijven dan opdegroterebedrijven (Kijneetal.,1992).
De hiervoor aangegeven daling van het aantal glastuinbouwbedrijven
staat los van de extra daling die zou kunnen optreden door de grondonttrekking voor niet-agrarische doeleinden. Echter, er wordt verondersteld
dat het grootste deel (circa 90%) van de bedrijven die voor de niet-agrarische claims moeten wijken op een andere plek in de B-Driehoek voortgezet zullen worden. Bij dit uitgangspunt treedt er dus vrijwel geen extra
daling op van het aantal glastuinbouwbedrijven door grondonttrekking.
De keerzijde hiervan is de beperking van de vestigingsmogelijkheden in
deB-Driehoek voorbedrijven van elders.
5.6 Ontwikkelingen inhet grondgebruik
5.6.1 Inleiding
Voor de ontwikkeling van het areaal cultuurgrond in gebruik bij de
niet-glastuinbouwbedrijven gelden dezelfde opmerkingen als die in de
voorgaande paragraaf zijn gemaakt over de ontwikkeling van het aantal
van deze bedrijven.
Deoppervlakte grond die in deprognoseperiode voor de glastuinbouw
aangewend zal worden,hangt afvan het aantalop terichtenbedrijven, de
oppervlakte van deze bedrijven, de ontwikkelingen in het grondgebruik
op bestaande glastuinbouwbedrijven, de opheffing van glastuinbouwbedrijven endegrondonttrekking voorniet-agrarisch gebruik.
5.6.2 Bedrijfsoppervlakte nieuwe glastuinbouwbedrijven
Het uitgangspunt voor het toekomstig aantal bedrijven dat zal worden
opgericht, is in de voorgaande paragraaf beschreven. Voor het bepalen
van het ruimtebeslag van denieuwebedrijven wordt uitgegaan van detotale bedrijfsoppervlakte per nieuw bedrijf. Dit is de oppervlakte voor de
glasopstanden en overige bedrijfsvoorzieningen, zoals woning, erf, parkeerterrein,bedrijfsgebouw en waterbassin. In de notitie "projectvestiging
glastuinbouw" (LNV, 1991) wordt dit de bruto-bedrijfskavel genoemd. In
tabel 5.1 is een verdeling van glastuinbouwbedrijven gegeven naar bedrijfsoppervlakte in de B-Driehoek, in het gehele Zuidhollands Glasdistrict (ZHG)en inoverigNederland (Nederland exclusief ZHG). Daarnaast
isde verdeling opgenomen van debedrijven die tussen 1986en 1991in de
64

B-Driehoek zijn opgericht en de verdeling voor de in de toekomst op te
richten bedrijven inditgebied.
Tabel5.1 Procentueleverdelingvanglastuinbouwbedrijven in1991 naargebied
enbedrijfsoppervlakteendeprocentuele verdelingvandenieuwop te
richten bedrijven indeB-Driehoek tussen1991 en2005naar bedrijfsoppervlakte
Bedrijfsoppervlakte
inha
-2
2-3
3 -5
5Totaal

B-Driehoek
alle

opgericht
1986-1991

Totaal
ZHG

Overig
Nederland

oprichting
1991-2005

53
25
15
7

38
32
24
6

10
20
60
10

73
15
8
4

63
18
12
7

100

100

100

100

100

Uitgaande van een gemiddelde oppervlakte van 1,5ha voor de bedrijven tot 2ha, van 2,5ha voor debedrijven van 2tot 3ha, van 4ha voor de
bedrijven van3tot5ha,en7ha voordebedrijven van5ha en meer, komt
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte uit op 3,8 ha voor de nieuwe bedrijven.Ter vergelijking: de gemiddelde bedrijfsoppervlakte lag in 1991in de
B-Driehoek op ongeveer 2,5ha, in het Zuidhollands Glasdistrict op 1,8 ha
eninoverigNederland op2,2ha.
In HollandMagazine van juni 1992 wordt ingegaan op de projectvestigingen aan de Groendalseweg in Bleiswijk. In vier jaar tijd (1988-1992) is
circa 100ha uitgegeven (fase 1en 2) voor de glastuinbouw. De gemiddelde kaveloppervlakte bedraagt iets meer dan 3 ha (LNV, 1991). Inmiddels
is de verkoop van fase 3van start gegaan. Het gaat hierbij om een oppervlakte van circa40ha,die verdeeld isin 11kavels (Groendalseweg, 1992).
Dit komt neer op een gemiddelde bedrijfsoppervlakte (bruto-kavel) van
circa3,5ha.
In de Provinciale Landbouwontwikkelingsnota Zuid-Holland (Consulentschap,1992)wordt overdebedrijfsgrootte indeglastuinbouw het volgende opgemerkt: "Deoptimale bedrijfsomvang zalin de negentiger jaren
toenemen tot2-5 ha/bedrijf".
Ookin destudie naar delange-termijnontwikkeling van de Nederlandseglastuinbouw (Alleblasen Rodewijk, 1992)wordt aandacht besteed aan
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detoekomstige bedrijfsgrootte van glastuinbouwbedrijven. Verondersteld
isdat 30à50%van allegespecialiseerde glastuinbouwbedrijven in Nederland rond 2015 een bedrijfsoppervlakte heeft tot 3 ha, 35 à 45% een bedrijfsoppervlakte van3tot5haen 10à30%eenbedrijfsoppervlakte boven
de5ha.
5.6.3 Glasoppervlaktenieuwe glastuinbouwbedrijven
Voor de omrekening van de bedrijfsoppervlakte naar de glasoppervlakte kunnen omrekeningsfactoren worden gebruikt. In tabel 5.2 is de
verhouding van de bedrijfsoppervlakte en de glasoppervlakte in 1991
vooreen aantalgebieden weergegeven.
Tabel5.2 Verhouding tussen bedrijfsoppervlakte en glasoppervlakte in 1991
naar gebied en bedrijfsoppervlakte en dezeverhouding voordeopte
richten bedrijven indeB-Driehoektussen1991 en2005naar bedrijfsoppervlakte
B-Driehoek

Totaal
ZHG

Overig
Nederland

Bedrijfsoppervlakte
inha

alle

opgericht
1986-1991

oprichting
1991-2005

-2
2-3
3-5
5-

1,4
1,5
1,5
1,9

1,4
1,5
1,6
1,8

1,4
1,5
1,6
1,8

1,4
1,5
1,6
2,3

2,3
2,6
3,1
5,2

Alle

1,6

1,5

1,6

1,6

3,1

De verhouding van bedrijfsoppervlakte en glasoppervlakte (zie tabel 5.2) komt voor alle nieuw op te richten bedrijven uit op 1,6. Deze ligt
iets hoger dan in de notitie "projectvestiging glastuinbouw" (LNV, 1991).
De omrekeningsfactor wordt in deze notitie aangeduid als die van netto
glasnaarbruto-bedrijfskavel enbedraagt 1,5.
5.6.4 Gebiedsruimte
In de notitie "projectvestiging glastuinbouw" wordt een factor van 1,7
gehanteerd voor deomrekening van nettooppervlakte glasnaar debrutobedrijfskavel inclusief halve weg,berm,waterberging en landschappelijke
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inpassing, kortweg de gebiedsruimte. Deze factor wordt ook gehanteerd
in het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland (Nota, 1991).Voor
de prognosezal uitgegaan worden van dezelfde opslagfactor van 0,2 voor
de halve weg,berm, waterberging en landschappelijke inpassing. De omrekeningsfactor (inclusief alle genoemde voorzieningen) komt voor de BDriehoek dan uitop (1,6+0,2) 1,8.
5.6.5 Overigeveranderingen inhet glasareaal
Voor de uitbreiding van het areaal glas op de bestaande bedrijven
wordt uitgegaan van de uitbreidingsmogelijkheden op de kavel met de
grootste glasopstand (zieparagraaf 3.9en3.12).
De oppervlakte grond die betrokken is bij de opheffing van bedrijven
volgt uit het aantal opheffingen (zie paragraaf 5.5.3). Deze grond zal
hoofdzakelijk voor de glastuinbouw in gebruik blijven door samenvoegingmet andere bedrijven.
De gevolgen van onttrekking van grond voor niet-agrarisch gebruik
voor de glastuinbouw volgen uit de locaties van de claims, die in paragraaf 5.3zijn beschreveneninfiguur 5.1 globaalzijn ingetekend.
5.7 Overige uitgangspunten
Voor een optimale benutting van de gebieden in de B-Driehoek die
voor de glastuinbouw zijn bestemd, wordt verondersteld dat de oprichting van glastuinbouwbedrijven vrijwel uitsluitend zal plaatsvinden via
projectvestigingen. Verder zijn er veronderstellingen gedaan over de fasering van de projectontwikkelingen, dat wilzeggen de volgorde en de omvang van de ontwikkeling van de verschillende locaties. De fasering is in
beidevarianten gelijk gehouden.Verondersteld isdatde locatie "Bleiswijk
West" als eerste volledig wordt ingericht voor de glastuinbouw, in aansluiting op het in uitvoering zijnde project en recent afgeronde projecten.
Daarnaast wordt bijdeoprichting van vijf glastuinbouwbedrijven per jaar
de locatie "Bergschenhoek Oost" ontwikkeld. Bij zeven nieuwe bedrijven
per jaar isnaast deze twee locaties de keus gevallen op "Bleiswijk Noordwest". Tot slot wordt bijeen aantal van tien nieuwe bedrijven per jaar behalve de drie eerder genoemde locaties, "Berkel Noord" gedeeltelijk voor
deglastuinbouw ingericht.
De veronderstelde fasering stemt in grote lijnen overeen met de voorkeuren die in het rapport "Tuinbouwontwikkeling B-driehoek" (PAAS,
1982)zijn opgenomen. Hierin isookdelocatie "Bergschenhoek Noord" als
voorkeurslocatie aangemerkt. Deze is nu niet meegenomen, omdat de
plannen voor verstedelijking ineen meerof minder groot gedeelte van dit
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gebied, de inrichting ervan voor glastuinbouw minder vanzelfsprekend
maakt. Als een soort compensatie is daarom gekozen voor de locatie
"Bergschenhoek Oost". In het rapport "Tuinbouwontwikkeling B-driehoek"isdeze locatie (meteen nauwere begrenzing) aangeduid als "lokatie
voor lokale behoefte".
Hoe de fasering uiteindelijk zal verlopen, hangt onder meer af van de
verwervingsmogelijkheden van de gronden op de verschillende locaties.
Overigens is het aanbrengen van een fasering ook niet bedoeld als een
prognose van de toekomstigeglastuinbouwontwikkeling. Hetiseen hulpmiddel bij het kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen in de
land-en tuinbouw inde B-Driehoek.
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6. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

6.1 Inleiding
De toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de B-Driehoek worden geschetst aan dehand van tweevarianten. Inéén variant
- de tuinbouwvariant - wordt alleen rekening gehouden met ruimtelijke
plannen diehoogstwaarschijnlijk alop korte termijn zullen worden gerealiseerd. In de andere variant - de verstedelijkingsvariant - worden ook
plannen meegenomen waarin de B-Driehoek figureert als één van de gebieden waar deplannen zouden kunnen worden gerealiseerd. Met andere
woorden in deze variant wordt veel grond aan de land-en tuinbouw onttrokken. Devarianten geven een indicatie van de bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen inhet gebied opgrond van nu (zomer 1992)bekende
ruimtelijke plannen. De uitkomsten van de prognose zijn uitgedrukt in
aantallenbedrijven enveranderingen inhet grondgebruik.
Voordat ingegaan wordt op de uitkomsten van de varianten, wordt de
gevolgde werkwijze toegelicht. De belangrijkste uitgangspunten zijn in
hoofdstuk 5 samengebracht.
6.2 Methode
Voor het berekenen van onder andere de oppervlakte die bestemd is
voor de glastuinbouw en de oppervlakte van de niet-agrarische claims is
een topografische kaart van het gebied met schaal 1:10.000 gebruikt. De
informatie voor deze kaart isverzameld in 1989.Met een terreinbezoek is
de kaart aangepast aan de situatie medio 1992.Het ging hierbij hoofdzakelijkomhetbijwerken vanhet glasareaal.
Met behulp van deze geactualiseerde kaart is de voor de glastuinbouw
bestemde ruimte (onder andere afgeleid van hetstreekplan Zuid-Holland
West) bepaald. Bijde berekening zijn kleinere oppervlaktes (beneden 3 à
4ha) niet meegenomen, omdat ze over het algemeen te klein zijn voor het
oprichten van eenbedrijf en/of mogelijk geheel ofgedeeltelijk behoren bij
bestaande bedrijven. Verder isbijde dorpsgebieden en bijde Al2een ongeveer 100meterbrede strook buiten deberekening gelaten.
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Op dekaartzijn ook deniet-agrarische claimsingetekend. Aande hand
hiervan isdeoppervlakte van de claimsbepaald en isnagegaan welke bedrijven, ingedeeld naar glastuinbouw- en overige bedrijven, voor deze
claims moeten wijken. De glastuinbouwbedrijven die moeten wijken en
worden voortgezet, komen bijna allemaal elders in de B-Driehoek terecht
(zie uitgangspunten, paragraaf 5.5). De niet-glastuinbouwbedrijven worden opgeheven of elders buiten de B-Driehoek voortgezet. Niet alleen
voor de niet-agrarische ruimteclaims zullen niet-glastuinbouwbedrijven
verdwijnen, ook voor deverdere ontwikkeling van deglastuinbouw in de
B-Driehoekzullen een aantal van deze bedrijven verdwijnen. De omvang
hiervan volgt uit het aantal op terichten glastuinbouwbedrijven en de locatiesvan dezebedrijven. Totslotisnogeenschatting gemaakt van de daling van het aantal niet-glastuinbouwbedrijven, los van de hiervoor beschreven afname. Deze schatting berust vooral op de leeftijd van het bedrijfshoofd ende opvolgingssituatie.
Hetaantal glastuinbouwbedrijven datzal worden opgericht en het aantal dat wordt opgeheven, buiten de bedrijven die moeten wijken voor
niet-agrarische claims,zijn berekend volgens de uitgangspunten in paragraaf 5.5.
6.3 Onttrekkinggrond
In de tuinbouwvariant wordt circa 80 ha grond aan de land- en tuinbouw in de B-Driehoek onttrokken, in hoofdzaak voor de bouw van woningen en de uitbreiding van het veilingterrein. Voorts zou een deel van
degrond die vrijkomt bijbedrijfsopheffingen een niet-agrarische aanwending kunnen krijgen. Of dat zal gebeuren hangt af van de ligging van de
grond. Aangenomen is dat veruit het grootste deel van deze grond in gebruikblijft bijdeland-en tuinbouwbedrijven.
De grondonttrekking in de verstedelijkingsvariant bedraagt ongeveer
430 ha. Het grootste deel hiervan (ruim 80%) is nodig voor de woningbouwlocatie Noordrand IIen de stortlocaties voor bouw-en sloopafval en
baggerspecie. Het resterende deel isbestemd voor woningbouw bij Bleiswijk, uitbreiding van het veilingterrein en aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn. De totale claims beslaan in de verstedelijkingsvariant ongeveer
een vijfde van de totale oppervlakte grond die in 1991in gebruik was bij
degeregistreerde land-entuinbouwbedrijven inde B-Driehoek.
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6.4 Ruimtevoorde glastuinbouw
In tabel 6.1 zijn de uitbreidingsmogelijkheden (planologische ruimte)
voor de glastuinbouw in de B-Driehoek in de twee varianten weergegeven.Infiguur 5.1 isdeliggingvan degebieden globaal aangegeven.
Tabel6.1 Ruimte vooruitbreiding van deglastuinbouwin ha naar varianten
deelgebiedindeB-Driehoek(medio1992)
Deelgebied

Tuinbouwvariant

1. BleiswijkNoordwest
2.BleiswijkWest
3.BleiswijkZuid
4.BerkelNoord
5.BergschenhoekNoord
6.BergschenhoekOost

170
210
60
190
70
70

Totaal

770

Verstedelijkingsvariant
160
200
60
190
70
680

Het verschil van 90ha in uitbreidingsruimte voor deglastuinbouw tussen de varianten wordt veroorzaakt door de realisatie van Noordrand II
(Bergschenhoek Noord) en de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn
(Bleiswijk Noordwest enBleiswijk West).
Globaal is in beide varianten 40% van de oppervlakte land- en ruinbouwgrond in het gebied beschikbaar voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Deuitbreidingsmogelijkheden liggen inhoofdzaak op gronden
die in gebruik zijn bij de niet-glastuinbouwbedrijven en beslaan ongeveer
60%van detotaleoppervlakte op deze bedrijven.
6.5 Ontwikkelingen inde glastuinbouw
6.5.1 Aantal glastuinbouwbedrijven
In tabel 6.2 (en bijlage 4) is het aantal glastuinbouwbedrijven en het
glasareaal in2005volgensbeidevarianten bijeen verschillend aantal nieuwebedrijven perjaar (5,7of 10)weergegeven.
Deontwikkeling van hetaantal bedrijven isin deeersteplaats afhankelijk vanhet aantalbedrijven dat inde prognoseperiode zal worden opge71

Tabel 6.2 Aantalglastuinbouwbedrijven enoppervlakteglas inhain2005in de
B-Driehoek volgens detuinbouiwariant(tuin) ende verstedelijkingsvariant(stad), naaraantal nieuweglastuinbouwbedrijvenperjaar
Aantal
nieuwe
bedrijven

Aantalglastuinbouwbedrijven

Oppervlakteglas
inha

perjaar

tuin

stad

tuin

stad

5
7
10

290
320
360

270
300
340

660
730
830

600
670
770

richt. Het verschil in aantal bedrijven tussen beide varianten wordt veroorzaakt door een hoger aantal bedrijfsopheffingen in de verstedelijkingsvariant (stad).
In de tuinbouwvariant (tuin) loopt de ontwikkeling van het aantal bedrijven - afhankelijk van het aantal opgerichte bedrijven - uiteen van een
stabilisatie op hetniveau van 1991(circa 290)toteenstijging vanbijna een
kwart; in de verstedelijkingsvariant varieert die tussen een lichte daling
eneenstijging vanminder daneen vijfde.
De niet-agrarische claims zijn in de tuinbouwvariant verantwoordelijk
voor ongeveer een vijfde van het aantal bedrijfsopheffingen. Ongeveer
70% van het aantal opgeheven bedrijven wordt elders in de B-Driehoek
voortgezet. Het aandeel van deze groep "interne verplaatsers" op het totaal aantal nieuwebedrijven isbeperkt (rond10%).
In de verstedelijkingsvariant is het aantal bedrijfsopheffingen voor bijna de helft te wijten aan de niet-agrarische claims.Ongeveer 70%van de
opgeheven bedrijven wordt op een andere plek inde B-Driehoek voortgezet. Bijeen jaarlijkse oprichting van vijf bedrijven, komen twee op de vijf
bedrijven uit de B-Driehoek. Bij tien nieuwe bedrijven per jaar, komt één
op devijf bedrijven uitde B-Driehoek.
6.5.2 Glasareaal
Het areaal glas stijgt in de tuinbouwvariant met 200 à 370 ha: van
460 ha in 1991 tot 660 ha (vijf nieuwe bedrijven per jaar) à 830 ha
(tien nieuwe bedrijven per jaar) in 2005 (tabel 6.2 en bijlage 4).Dit is een
toename van circa 40à 80%.In de verstedelijkingsvariant ligt de toename
van het glasareaal tussen 140en 310ha, hetgeen neerkomt op een stijging
van 30%totbijna 70%.
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Met de oprichting van nieuwe bedrijven is bij een aantal van vijf per
jaar, 160ha glasgemoeid;bijeen aantal van tiennieuwe bedrijven per jaar
is dit ongeveer het dubbele. De groei van het glasareaal op de bedrijven
diein deprognoseperiode worden voortgezetbedraagt inbeide varianten
ruim 100ha.
Degemiddelde oppervlakte glasperbedrijf komtomstreeks 2005uit op
ruim 2 ha. Ter vergelijking: in 1991 lag het gemiddelde in de B-Driehoek
opongeveer 1,6ha;inhetZHGop 1,2 ha.
6.6 Ruimte-aanbodversusruimtevraag glastuinbouw
In tabel 6.1 is de ruimte voor de glastuinbouw in het gebied aangegeven. Om te bepalen welk deel hiervan in de prognoseperiode nodig is
voor de geraamde ontwikkelingen in de glastuinbouw, moet het areaal
glas omgerekend worden naar een gebiedsoppervlakte. De groei van het
areaal glas op bestaande bedrijven wordt gerealiseerd op de beschikbare
ruimte op de bedrijven en/of door overname van opgeheven bedrijven.
Deze uitbreidingen leggen geen beslag op de berekende ruimte voor de
glastuinbouw. Dit geldt wel voor de nieuw op te richten bedrijven. Het
aantal en hetbenodigd areaal isin devarianten gelijk. In totaaliseen bruto-bedrijfskavel (zie voor definitie en omrekening paragraaf 5.6) nodig
van 260 ha (bij vijf nieuwe bedrijven per jaar) tot 530 ha (bij tien nieuwe
bedrijven per jaar). Vertaald naar gebiedsruimte, loopt de benodigde oppervlakte uiteen van bijna 300ha tot bijna 600ha. In de tuinbouwvariant
wordt, afhankelijk van het aantal nieuwe bedrijven per jaar, inde prognoseperiode dan bijna 40 tot 75%van de beschikbare ruimte voor de glastuinbouw (medio 1992) benut; in de verstedelijkingsvariant loopt het benuttingspercentage uiteen van bijna 45totcirca85%.
6.7 Ontwikkelingen in de overige agrarische sectoren
De niet-agrarische claims en de ontwikkeling van de glastuinbouw in
de B-Driehoek gaan vooral ten koste van de ongeveer 50bedrijven in de
B-Driehoek dienietin deglastuinbouw zijn gespecialiseerd.
Inde tuinbouwvariant daalthetaantal overigebedrijven van circa50in
1991tot - afhankelijk van het aantal nieuwe glastuinbouwbedrijven - ongeveer 25à30in 2005.Globaalbestaat dehelft van de daling uit een autonome afname en de helft uit een afname door de oprichting van glastuinbouwbedrijven en niet-agrarische claims.In totaal wordt ruim 300tot circa 600 ha grond van de overige bedrijven aangewend voor de glastuinbouw en niet-agrarische claims, wat neerkomt op een kwart tot de helft
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van de grond van dezebedrijven. Deautonome afname gaat gepaard met
circa 100 ha. In de studie wordt er vanuit gegaan dat de vrijkomende
grond in gebruik blijft bij de niet-glastuinbouwbedrijven (bedrijfsvergroting). Waarschijnlijk isechter de grond hiervoor te duur. Ook deze grond
zal waarschijnlijk op den duur voor de glastuinbouw en/of niet-agrarischedoeleinden gebruiktgaan worden.
Inde verstedelijkingsvariant daalt het aantaloverigebedrijven tot circa
15à 20in 2005.Realisering van de woningbouwlocaties (Noordrand II)en
destortlocatiesdraagt voorruwweg dehelft bijaan dezedaling, waarmee
een areaal van ongeveer 300ha isgemoeid. Voor de ontwikkeling van de
glastuinbouw is circa 250 tot meer dan 500 ha grond van de overige bedrijven nodig. Samen komt dit overeen met bijna de helft tot ongeveer
twee derde van de oppervlakte van de overige bedrijven. De overblijvende autonome daling van het aantal bedrijven en de oppervlakte grond die
erbijbetrokken is,zijn invergelijking met detuinbouwvariant beperkt.
Afhankelijk van de bestemming van de grond die gemoeid is met de
autonome daling van het aantal bedrijven, varieert de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de resterende bedrijven in 2005tussen 25en 30 ha.
Ditgeldtinbeide varianten.
6.8 Agrarischgrondgebruik
De veranderingen in het grondgebruik zijn in de voorgaande paragrafen voor de glastuinbouw- en overige bedrijven afzonderlijk beschreven.
Hoe de cultuurgrond op alle bedrijven in de B-Driehoek omstreeks 2005
volgens de twee varianten gebruikt wordt, is in tabel 6.3 weergegeven.
Hetgrondgebruik op deglastuinbouwbedrijven en deoverigebedrijven is
vermeld inbijlage4.
Tabel 63 Grondgebruik inha indeB-Driehoekin2005 volgens detuinbouwvariant (tuin) en deverstedelijkingsvariant (stad),naar aantal nieuwe
bedrijvenperjaar
Aantal
nieuwe
bedrijven
perjaar
5
7
10
74

Glasareaal
tuin
660
730
830

stad
600
670
770

Bouw-/tuin-/
grasland
tuin
1040

970
870

stad

Totaal
tuin

800
730
630

1700
1700
1700

stad
1400
1400
1400

De toekomstige ontwikkeling van het agrarisch grondgebruik in de BDriehoek bestaat enerzijds uit een afname van de oppervlakte cultuurgrond en anderzijds uit een verschuiving binnen het agrarisch grondgebruik:van gras-,bouw-entuinland naar glastuinbouw.
Het totale areaal cultuurgrond daalt in de prognoseperiode in de tuinbouwvariant met circa 100ha:van ongeveer 1800ha in 1991tot 1700ha in
2005. In de verstedelijkingsvariant neemt het areaal met circa 400 ha af.
Het aandeel van het areaal glas op het totale areaal cultuurgrond stijgt in
de B-Driehoek in de tuinbouwvariant van circa een kwart in 1991tot40à
50%in 2005;in de verstedelijkingsvariant tot45à 55%.De niet-agrarische
claimsen deglastuinbouwontwikkeling betekenen eensterke afname van
de oppervlakte gras-, bouw- en tuinland. In de tuinbouwvariant daalt
deze oppervlakte van ruim 1300ha in 1991tot ongeveer 1000à 900ha in
2005,ofwel met een vijfde à een derde. In de verstedelijkingsvariant daalt
de oppervlakte tot circa800à600ha in2005,een afname van40à 50%ten
opzichtevan1991.
Het areaal cultuurgrond in gebruik bij de glastuinbouwbedrijven stijgt
in de prognoseperiode volgens de tuinbouwvariant met 40 à 85%;in de
verstedelijkingsvariant met 25 à 70% (afhankelijk van het aantal nieuwe
bedrijven per jaar). In de tuinbouwvariant zou rond 2005 ongeveer 50 à
60% van het areaal cultuurgrond in de B-Driehoek in gebruik zijn bij de
glastuinbouwbedrijven. In 1991was dat ongeveer een derde. In de verstedelijkingsvariant zou dat tot70%kunnen oplopen.
Het areaal cultuurgrond op de overige bedrijven daalt met een kwart
tot de helft in de tuinbouwvariant, en met bijna de helft tot twee derde in
deverstedelijkingsvariant (zieookparagraaf 6.7).
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7. DISCUSSIE

7.1 Inleiding
Indit hoofdstuk wordt bij de hiervoor beschreven toekomstige ontwikkelingen een aantal kanttekeningen geplaatst. De discussie richt zich op
de invulling van de niet-agrarische claims en de prognoses van de toekomstigeontwikkelingen in deglastuinbouw (aantalbedrijven en glasareaal).Hetlaatsteonderwerp isbelichtvanuit tweeinvalshoeken. Ten eerste
iseen vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van de glastuinbouw in
het verleden en ten tweede zijn de mogelijke toekomstige ontwikkelingen
afgezet tegen vraag- en aanbodstudies naar ruimte voor de glastuinbouw
in Zuid-Holland.
De toekomstige ontwikkelingen in de B-Driehoek zijn vastgelegd met
de uitgangspunten die in hoofdstuk 5zijn beschreven. Óver het algemeen
zijn er bij de uitgangspunten ook kanttekeningen geplaatst, zodat in een
aantal gevallen verwezen isnaar hoofdstuk 5.
7.2 Niet-agrarische claims
In de verstedelijkingsvariant is uitgegaan van de uitvoering van een
aantal ruimtelijke plannen. Echter, op het moment van het opstellen van
deprognose wasnogmaar weinigbekend overwaar,inwelkeomvang en
op welke termijn de plannen zullen zijn uitgevoerd. Zo is voor het tracé
van de hogesnelheidslijn en voor de afvalstortlocaties de B-Driehoek één
van demogelijke locaties.Verder isde omvang enbegrenzing van de mogelijke bouwlocaties en afvalstortlocaties slechts globaal bekend. Tot slot
kan de termijn waarop deplannen zullen zijn uitgevoerd degeplande termijn overschrijden. Hetgaat immersom ingrijpende enmetelkaar samenhangende plannen.
Een voorbeeld van samenhangende plannen is de woningbouwlocatie
Noordrand IIen de hogesnelheidsspoorlijn (hsl).In paragraaf 5.3isalopgemerkt dat het onwaarschijnlijk lijkt dat zowel een grootschalige woningbouwlocatie (Noordrand II) als de hsl in het landinrichtingsgebied
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"B-Driehoek"zullen worden gerealiseerd. Een alternatief zou kunnen zijn
de aanlegvan dehslinhetgebied en woningbouw opbeperkteschaal ten
noorden van Bergschenhoek, zoals in de tuinbouwvariant: "het hsl-alternatief'. Een ander alternatief is geen aanleg van de hsl, maar wel de ontwikkeling van Noordrand II volgens de verstedelijkingsvariant: "het
Noordrand II-alternatief'. Globaal zal worden aangegeven welke gevolgen dezealternatieven voordeland-entuinbouw hebben.
Inbeidealternatieven zouden invergelijking metde verstedelijkingsvariant naar schatting 10à 15glastuinbouwbedrijven minder hoeven te wijken. Dat betekent dat er in de B-Driehoek meer ruimte overblijft voor de
vestiging van glastuinbouwbedrijven van elders. Daarnaast neemt de beschikbare (planologische) ruimte voor de glastuinbouw in het hsl-alternatief met circa 70ha en in hetNoordrand II-alternatief met ongeveer 20ha
toe, ten opzichte van de verstedelijkingsvariant. De gevolgen voor de
glastuinbouw zijn echter in het hsl-alternatief ingrijpender dan in het
Noordrand u-alternatief. De hsl doorsnijdt immers een modern glastuinbouwgebied dat nog in ontwikkeling is.Tot het moment van besluitvorming over het hsl-tracé zal de ontwikkeling van het gebied voor de
glastuinbouw naar verwachting doorgaan. Het aantal te verplaatsen bedrijven bijaanlegvan dehsl door hetgebied zal dan ook hoger liggen dan
het aantal waarvan in de prognoses is uitgegaan. De gevolgen voor de
niet-glastuinbouwbedrijven zijn in het hsl-alternatief beperkt. Het Noordrand u-alternatief zal ten kostegaan van eenaantal van deze bedrijven.
Degevolgen van de aanlegvan dehslzoals diein de prognose zijn verwerkt, zijn gebaseerd op de directe effecten bij aanleg van de lijn in de
huidigesituatie.Daarmeeworden de werkelijke gevolgen onderschat. Als
eerste kan het aantal te verplaatsen bedrijven toenemen door de realisering van nieuwe projectvestigingen voor de glastuinbouw (zie voorgaande alinea). Ten tweede zal de hsl de Overbuurtsche Polder in Bleiswijk
niet recht, maar schuin doorsnijden. Daardoor moeten wellicht enkele bedrijven meer worden verplaatst dan volgensdeprognose en isdeoverblijvende ruimte minder efficiënt te benutten voor de glastuinbouw. Ook
voor de ruimte die nodig is bij de uitvoeringswerkzaamheden zou het
aantal teverplaatsen bedrijven ietshoger kunnen uitvallen.Tenderde kan
het besluit tot de aanleg van de hsl debelangstelling voor vestiging in de
B-Driehoek sterk doen afnemen (zie ook paragraaf 5.5.2). De oprichting
van een groot aantal glastuinbouwbedrijven is dan in de verstedelijkingsvariant (of het hsl-alternatief) in vergelijking met de tuinbouwvariant
minder waarschijnlijk. Echter, het zou ook mogelijk kunnen zijn dat de
aanleg van de hsl door het gebied, de aanzet is tot een versnelde en vrijwel volledige inrichting van het aangrenzende gebied voor de glastuinbouw.
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7.3 Ontwikkelingaantalglastuinbouwbedrijven
Deprognosevanmogelijke toekomstigeontwikkelingen indeglastuinbouw in het landinrichtingsgebied "B-Driehoek"beslaat een periode van
ongeveer 15jaar. Deinventarisatie van de bedrijven heeft betrekking op
1986en 1991.Omdeprognose tekunnen vergelijken meteenlangereperiodeinhetverledenisopbasisvangemeentelijke cijfers eenschattinggemaakt vandeontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven en het
glasareaal in het landinrichtingsgebied tussen 1975en 1991.Figuur 7.1is
hiervanhetresultaat.Indezelfdefiguur ishetaantalbedrijvenenhetglasareaalin2005 uitgezetvolgensdetuinbouwvariant bijvijf entien nieuwe
bedrijven per jaar en volgens de verstedelijkingsvariant bij vijf en tien
nieuwe bedrijven per jaar. Dit zijn de hoogste en laagste prognose-uitkomstenvandetweevarianten.
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Naar schatting is het aantal glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek
tussen 1975en 1991met bijna een vijfde toegenomen. Dejaarlijkse toename lag op circa 1%.Degrootste toename vond plaats in de afgelopen vijf
jaar met een jaarlijkse stijging van meer dan 2%.In de periode 1991-2005
varieert de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de tuinbouwvariant
tussen een gelijk blijven en een groei van ongeveer 1,6% per jaar; in de
verstedelijkingsvariant tussen een daling van 0,5% per jaar en een groei
van 1,1%perjaar.Desterke stijging van de afgelopen vijf jaar wordt in de
prognose dus niet voortgezet. De prognose, met name die volgens de
tuinbouwvariant, sluit in grote lijnen aan bij de ontwikkelingen over een
langere periode in hetverleden. Eenduidelijke trendbreuk treedt op in de
verstedelijkingsvariant bijeen aantal oprichtingen van minder dan zeven
per jaar en in de tuinbouwvariant bijminder dan vijf per jaar. In de tuinbouwvariant wordt bij een aantal van tien nieuwe bedrijven per jaar het
groeitempo van de afgelopen vijf jaar in ietsgematigder vorm voortgezet.
Worden er veel niet-agrarische claims gelegd in de B-Driehoek (zoals in
de verstedelijkingsvariant) dan zal dat naar verwachting een rem betekenen op het aantal oprichtingen per jaar. Hierdoor zal de toekomstige ontwikkeling van het aantal bedrijven in meer of mindere mate in neerwaartsezin afwijken vandieinhet verleden.
De ontwikkeling van het aantal bedrijven wordt behalve door oprichtingen bepaald door bedrijfsopheffingen. Van de bestaande bedrijven
wordt in deprognose circa 17%(1,3%perjaar)opgeheven. Dit komt overeen met circa 50bedrijven. Om tébeoordelen of dat er veel of weinig zijn,
wordt een vergelijking gemaakt met een aantal bedrijfskenmerken en met
een studie waarin onder meer is ingegaan op de continuïteitsmogelijkheden van glastuinbouwbedrijven.
Ten eerste een paar bedrijfskenmerken. In 1991waren er in de B-Driehoek ongeveer 40 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder
zonder opvolger. Op bijna een derde van deze bedrijven zijn de produktie-omstandigheden als"matig"gekwalificeerd. Daarnaast zijn de produktie-omstandigheden op nog eens 40 à 50 bedrijven als "matig" gekwalificeerd. Ervan uitgaande dat er veel bedrijven uit deze groepen zullen verdwijnen, lijkt het toekomstig aantal opheffingen niet overdreven hoog of
laagtezijn ingeschat.
In een studie van Verhaegh et al. (1990)zijn onder andere de gevolgen
berekend van milieumaatregelen voor de continuïteitsmogelijkheden van
glastuinbouwbedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict in de periode
1990-2000. Bij een geleidelijke invoering van milieumaatregelen worden
de financiële mogelijkheden op 28% van de bedrijven als "matig" tot
"slecht"beoordeeld. Datwiloverigens niet zeggen dat dezebedrijven allemaal zullen worden opgeheven. Voortszalhetovereenkomstige percentage voor de B-Driehoek lager uitvallen, afgaand op de vrij gunstige be79

drijfsstructuur in de B-Driehoek. Hiermee rekening houdend, lijkt ook in
dit geval het aantal bedrijfsopheffingen in de B-Driehoek niet sterk overofonderschat te zijn.
7.4 Ontwikkeling glasareaal
Het glasareaal in de B-Driehoek is tussen 1975en 1991 naar schatting
gestegen van circa240ha tot460ha,hetgeen overeenkomt meteen gemiddelde van 13à 14ha perjaar.Deafgelopen vijf jaar ishet areaal met ongeveer 24ha per jaar toegenomen; tussen 1980en 1985lag dejaarlijkse groei
op minder dan 5ha en tussen 1975en 1980nam het glasareaal met ongeveer 12ha per jaar toe.Volgens de tuinbouwvariant neemt het glasareaal
in de periode 1991-2005met gemiddeld 14à 26ha per jaar toeen volgens
deverstedelijkingsvariant met 10à22ha perjaar (ziefiguur 7.1).
Over het algemeen ligt de (absolute) areaalsgroei in de prognoses op
een hoger niveau dan de areaalsgroei in het verleden. Alleen in de verstedelijkingsvariant met vijf nieuwebedrijven perjaar blijft de groei iets achter. De vrij sterke toename van het glasareaal -ook in vergelijking met de
ontwikkeling van het aantal bedrijven -wordt vooral veroorzaakt door de
uitgangspunten ten aanzien van debedrijfsoppervlakte van de nieuwebedrijven (paragraaf 5.6.2). Om een indruk te geven van de invloed van de
bedrijfsgrootteverdeling van de nieuwe bedrijven op het glasareaal,is een
berekening uitgevoerd aan de hand van de bedrijfsgrootteverdeling van
de bedrijven die tussen 1986en 1991in de B-Driehoekzijn opgericht. Dus
in plaats van de procentuele verdeling 10:20:60:10, is de verdeling
38:32:24:6 het uitgangspunt (zie tabel 5.1). Uitgaande van deze verdeling
neemt het glasareaal bijvijf nieuwe bedrijven perjaar met circa40ha minder toe.Bijtien nieuwe bedrijven per jaar valt de groei van het glasareaal
circa 80 ha lager uit. Dit komt neer op een afname van de groei met 5 à
10%.
De gekozen bedrijfsgrootteverdeling van de nieuwe bedrijven wijkt
sterk af van de huidige verdeling in de B-Driehoek (zie tabel 5.1). Dat
geldt in nog sterkere mate voor de verdeling in het gehele ZHG. Gezien
de functie van de B-Driehoekalsopvanggebied voor teverplaatsen bedrijven uit andere delen van het ZHG, is de toekomstige verdeling wellicht
iets te sterk richting grotere bedrijven gekozen. Daar staat tegenover dat
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van recent uitgevoerde projecten en
hetin uitvoering zijnde project opongeveer 3à3,5ha ligt.De gemiddelde
bedrijfsoppervlakte vandenieuwebedrijven komtbijdegekozen bedrijfsgrootteverdeling uit op3,8ha.
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7.5 Ruimtebehoefte enruimte-aanbodglastuinbouw inhet Zuidhollands Glasdistrict
Inde prognoses isuitgegaan van een doorgaande ontwikkeling van de
glastuinbouw in de B-Driehoek, die vooral totstand komt door de oprichting van bedrijven. De vraag is nu of deze groei van de glastuinbouw in
de B-Driehoek wordt gerechtvaardigd door de toekomstige afzetontwikkelingen en/of het aantal tuinders dat op zoek is en/of moet naar een
(nieuwe) bedrijfslocatie. Het antwoord wordt afgeleid van studies van het
LEIendeprovincie Zuid-Holland.
In deontwerp-nota "Ruimte voor glas?"en de nota van beantwoording
inspraak "Ruimte voor glas?" (Mook et al., 1990;Nota, 1991) is ingegaan
op de toekomstige ruimtebehoefte en -vraag in de glastuinbouw in ZuidHolland en delen daarvan. De prognoses van de toekomstige afzet van
glastuinbouwprodukten en het daarvoor benodigde glasareaal zijn opgesteld door het LEI.In de door de provincie opgezette ruimtebalans wordt
uitgegaan van een toename van het glasareaal in het ZHG tussen 1989en
2005met bijna 500ha,ofwel een toename van circa 10%.Verder zou in de
periode tot omstreeks 2005 bij "basisverstedelijking" 175 ha glas in het
ZHG moeten worden afgebroken. Bij"extra verstedelijking" zou dat kunnen oplopen tot 420ha. Binnen het ZHG zou in het zogenaamde Tussengebied (gebied tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer, dat grenst
aan de B-Driehoek) -afhankelijk van de invulling van de verstedelijkingsplannen -75à 140ha glas moeten worden afgebroken. Uitgaande van een
gemiddelde glasoppervlakte per bedrijf van ruim 1 ha, zouden voor de
verstedelijking in het ZHG 150à350bedrijven moeten wijken. In het Tussengebied zou het gaan om 60à 120bedrijven. De toekomstige ruimtebehoefte van de glastuinbouw wordt verder bepaald door de benodigde
voorzieningen op gebiedsniveau en een extra reservering van ruimte in
verband met de verwerfbaarheid van gronden. Daarnaast ishet (planologische) ruimte-aanbod bepaald. Tot 2005wordt in het ZHG bij "extra verstedelijking" een tekort aan ruimte voor de glastuinbouw verwacht van
300à400ha (Nota,1991).
De conclusie uit voorgaande is,dat er aan enkele belangrijke randvoorwaarden is voldaan voor een verdere uitbreiding van de glastuinbouw in
de B-Driehoek. Of de tuinders in groten getale zullen kiezen voor de BDriehoek blijft echter een open vraag.Datzalmede afhangen vande wijze
waarop de verstedelijkingsplannen worden gerealiseerd. Misschien komen er extra middelen en instrumenten om deze verstedelijkingsplannen
soepel te laten verlopen. De B-Driehoek zou hierin een belangrijke rol
kunnen spelen,omdat dit één van de weinige gebieden binnen Zuid-Holland is, meteen behoorlijke ruimte voor de glastuinbouw. Hoegroot de
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drukopdeB-Driehoekzalworden,hangtonder andereafvande termijn
waarop inandere delen van Zuid-Holland of daarbuiten nieuwe ontwikkelingsruimtevoordeglastuinbouwbeschikbaarkomt.
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8. CONCLUSIES

8.1 Inleiding
Doel van het onderzoek is het geven van inzicht in de ontwikkelingen
in de land- en tuinbouw in het landinrichtingsgebied "B-Driehoek". Deze
doelstellingisuitgewerkt indrie onderzoeksvragen:
- Hoe heeft de land- en tuinbouw in de B-Driehoek zich in het recente
verleden ontwikkeld?
- Hoeziet dehuidige agrarischestructuur erinditgebied uit?
- Welke ontwikkelingen kunnen zich in de land- en tuinbouw in het gebied voordoen,gegeven verschillende ruimtelijke ontwikkelingen?
Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste
antwoorden op deze vragen in dit hoofdstuk bijeengebracht. Deeerste en
tweede onderzoeksvraag komen aan bod in paragraaf 8.2.Dederde vraag
wordt behandeld inparagraaf 8.3.
8.2 Ontwikkelingen inhetverleden
Het landinrichtingsgebied "B-Driehoek" telde in 1991 bijna 350 geregistreerde land-en tuinbouwbedrijven diebijna 1800ha cultuurgrond ingebruik hadden. Door de stichting van nieuwe glastuinbouwbedrijven nam
het aantal bedrijven in de afgelopen vijf jaar toe.Het areaal cultuurgrond
isin diezelfde tijd gelijk gebleven. Het aantal vaste arbeidskrachten op de
land- en tuinbouwbedrijven in de B-Driehoek is in vijf jaar tijd met circa
450gestegen:van ruim 1400totbijna 1900in1991.
Binnen de land- en tuinbouw in de B-Driehoek bestaat een scherpe
scheiding tussen de ontwikkelingen in de glastuinbouw en die in de overige agrarische sectoren: een uitbreiding van de glastuinbouw en een inkrimping van de andere sectoren. Dit heeft ertoe geleid dat de glastuinbouw vrijwel de gehele economisch betekenis (in 1991 circa 95%) van de
agrarischesectorinde B-Driehoekbepaalt.
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Het aantal glastuinbouwbedrijven is tussen 1986en 1991gestegen van
ongeveer 260tot 290.Het glasareaal isin dezelfde periode met 120ha uitgebreid: van 340tot460ha.Dezesterke expansieve periode volgdeop een
moeilijke periode (onder andere door de hoge gasprijs) in de eerste helft
van de jaren tachtig, waarin het glasareaal vrijwel ongewijzigd bleef. Het
glasareaal neemt nu ruim een kwart in van de oppervlakte cultuurgrond
in de B-Driehoek. In totaal hebben de glastuinbouwbedrijven bijna een
derde van de totale oppervlakte cultuurgrond in gebruik. De uitbreiding
van de glastuinbouw in de B-Driehoek in de studieperiode kwam hoofdzakelijk tot stand door projectvestigingen in de Overbuurtsche Polder in
Bleiswijk. Gemiddeld zijn er naar schatting in de laatste vijf jaar tien bedrijven per jaar opgericht.Gerekend over eenlangere periode inhet verleden lag het aantal oprichtingen op circa zeven per jaar. Van de tuinders
die in de B-Driehoek zijn gevestigd met achterlating van een bedrijf elders, ishet grootste deel (circa 80%) afkomstig uit de B-Driehoek of de directe en nabije omgeving. De overige tuinders zijn afkomstig uit het
Westland.
De glastuinbouwbedrijven in de B-Driehoek zijn gemiddeld groot
(1,6ha glas).Voortszijn deproduktie-omstandigheden (leeftijd glasareaal,
breedte van de kavel en de gietwatervoorziening) op de meeste bedrijven
(circa 80%) beoordeeld van redelijk tot zeer goed. Eén van de gunstige
aspecten is dat de meeste bedrijven gebruik maken van regenwater voor
de gietwatervoorziening en daar dus ook de opslagfaciliteiten (bovengrondsof ondergronds) voor hebben. Maar eristochook nogeen vrijgrote groep bedrijven (circa 20%) waarop de produktie-omstandigheden als
matig zijn beoordeeld. De in het algemeen gunstige bedrijfsstructuur vertaaltzich ineen hoog opvolgingscijfer. Van debedrijfshoofden van 50jaar
ofouder heeft ruim tweederde een opvolger.
Deuitbreiding van de glastuinbouw in de studieperiode ging ten koste
van het areaal in gebruik voor de akker- en opengrondstuinbouw. In totaal nam het areaal hiervan met 140ha af: van 970ha in 1986tot 830ha in
1991.Het areaal grasland veranderde nauwelijks. In 1991bedroeg hetareaal 470 ha. Tussen 1986 en 1991 is het aantal niet-glastuinbouwbedrijven
gedaald van circa 60tot 50.Op ongeveer de helft van deze bedrijven bestaat de produktie voor minstens 50% uit de akker- en/of opengrondstuinbouw. Voor circa 30%isde belangrijkste (meer dan 50%) produktietak de melkveehouderij. De twee hiervoor genoemde groepen bedrijven
hebben over het algemeen een redelijke omvang. De overige bedrijven
(circa20%)zijn vrij klein.
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8.3 Mogelijke ontwikkelingen inde toekomst
8.3.1 Inleiding
In aansluiting op recente studies naar de glastuinbouw in Zuid-Holland isalsprognosehorizon hetjaar2005gekozen.
De mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in
de B-Driehoek zijn geschetst aan hand van twee varianten: de tuinbouwvariant en de verstedelijkingsvariant. In de eerste variant blijft de grondonttrekking aan de land- en tuinbouw beperkt; in de tweede variant
leiden de ontwikkeling van een grote woningbouwlocatie (Noordrand II),
de inrichting van afvalstortlocaties en de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn (hsl) tot een grote grondonttrekking. Met de twee varianten is
getracht de uitersten in de mogelijke toekomstige ontwikkelingen aan te
geven.
Naast de ontwikkelingen in de niet-landbouwsectoren, zijn de ontwikkelingen in deglastuinbouw van groteinvloed op het toekomstig (ruimtelijk) aanzien van het landinrichtingsgebied "B-Driehoek". Een groot deel
van het gebied is aangewezen voor (her)vestiging en uitbreiding van de
glastuinbouw. De toekomstige ontwikkeling van de glastuinbouw in het
gebied isvan velefactoren afhankelijk, zoalstoekomstige afzetmogelijkheden,omvang en fasering van de verstedelijking in delen van het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) op plaatsen waar nu kassen staan ("bouwen op
glas"), vestigingsvoorkeuren van de tuinders, tijdstip waarop gronden in
de B-Driehoek beschikbaar komen en mate waarin ruimte injde B-Driehoek moet worden geboden aan niet-agrarische activiteiten. Gezien de
vele onzekerheden is in beide varianten het toekomstig aantal nieuwe
glastuinbouwbedrijven dat in de B-Driehoek wordt opgericht gevarieerd:
vijf,zeven en tienper jaar.Deontwikkelingen indeoverige landbouwsectoren vloeien in de prognoses voort uit de ontwikkelingen buiten de landbouw (bijvoorbeeld woningbouw en aanleg van infrastructuur) en de
ontwikkelingen inde glastuinbouw.
8.3.2 Tuinbouwvariant
De onttrekking van grond aan de land- en tuinbouw in de B-Driehoek
bedraagt in de tuinbouwvariant minder dan 100ha.
De ontwikkeling van het aantal glastuinbouwbedrijven varieert - afhankelijk van het aantal nieuw op terichtenbedrijven -in de prognoseperiode (1991-2005) tussen een stabilisatie op het niveau van 1991 (290) tot
een toename met 70 tot 360.Het glasareaal loopt volgens deze variant in
2005 uiteen van 660 tot 830 ha. Ten opzichte van het areaal in 1991
(460ha) isdit een stijging van200à370ha,ofwel eengemiddelde jaarlijk85

setoename van 14à26ha. Ineenongeveer evenlangeperiode (1975-1991)
in het verleden nam het glasareaal in de B-Driehoekmet naar schatting 13
à 14 ha per jaar toe. De vrij sterke groei hangt enerzijds samen met het
aantal nieuwe bedrijven en anderzijds met de uitgangspunten ten aanzien
van de toekomstige bedrijfsgrootte. Van de totale oppervlakte cultuurgrond zou volgensdezevariant in2005ongeveer 40à50%bedektzijn met
glas.In 1991laghet aandeel van het glasop circa een kwart. Ongeveer 50
à 60%van de oppervlakte cultuurgrond zou in 2005in gebruik zijn bij de
glastuinbouwbedrijven. In 1991 lag het aandeel op een derde. De totale
oppervlakte dievoor deontwikkeling van deglastuinbouw nodig is (glasopstanden, overige bedrijfs- en gebiedsvoorzieningen), beslaat 40tot 75%
van deoppervlakte die medio 1992isgereserveerd voor de glastuinbouw
(planologische ruimte).
Het aantal niet-glastuinbouwbedrijven daalt van 50 in 1991tot 25 à 30
in 2005.Ongeveer 300tot 600ha grond van deze bedrijven wordt aangewend voor deglastuinbouw en niet-agrarische claims.Ditiseen kwart tot
dehelft van degrond diedebedrijven nu ingebruik hebben.
De totale oppervlakte bouw-, ruin-(open grond) en grasland daalt van
ruim 1300ha in 1991tot 1000à900ha in2005.
8.3.3 Verstedelijkingsvariant
In de verstedelijkingsvariant wordt ruim 400ha grond aan de land- en
tuinbouw indeB-Driehoek onttrokken.
Het aantal glastuinbouwbedrijven loopt uiteen van een lichte daling,
van 290in 1991tot 270in 2005,tot eenstijging met ongeveer 50 bedrijven.
Het glasareaal neemt bij een aantal van vijf nieuwe bedrijven per jaar toe
met 140ha, en bij tien nieuwe bedrijven met 310ha. Per jaar betekent dit
een groei van 10à 22ha glas.Volgens deze variant zou in 2005 ongeveer
45 à 55% van het areaal cultuurgrond ingenomen worden door glasopstanden. In totaal is dan 50 à 70%van het areaal cultuurgrond in gebruik
bij de glastuinbouwbedrijven. Van de huidige gereserveerde ruimte voor
deontwikkeling van deglastuinbouw, wordt inde verstedelijkingsvariant
45tot 85%voor dit doel benut.
Het aantal niet-glastuinbouwbedrijven neemt af tot 15 à 20 in 2005.
Voor de niet-agrarische claims en de glastuinbouw wordt ruim 500 tot
800 ha aan de niet-glastuinbouwbedrijven onttrokken, hetgeen overeenkomt met de helft tot twee derde van de huidige oppervlakte die in gebruik isbijdeze bedrijven.
De oppervlakte bouw-, tuin- en grasland daalt van ruim 1300 ha in
1991tot800à600ha in2005.
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8.3.4 Totslot
Zoals gezegd geeft de prognose een indruk van de "uitersten" van toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de B-Driehoek. Het
lijkt niet erg waarschijnlijk dat alle plannen waarvan in de verstedelijkingsvariant is uitgegaan inderdaad in het gebied gestalte zullen krijgen.
Zo gaat een grootschalige woningbouwlocatie Noordrand II moeilijk samen met de aanleg van de hogesnelheidsspoorlijn. Verder ishet de vraag
of zulke ingrijpende plannen binnen de prognoseperiode gerealiseerd (geheelofgrotendeels)zullen worden.
De effecten van de aanleg van de hsl voor de glastuinbouw zijn in de
verstedelijkingsvariant berekend aan de hand van het directe ruimtebeslagvan dezelijn. Dewerkelijke gevolgen zullen echter groter zijn, omdat
de lijn een belangrijk ontwikkelingsgebied voor de glastuinbouw (Overbuurtsche Polder in Bleiswijk) schuin zal doorsnijden. Mocht besloten
worden tot aanleg van de lijn door de B-Driehoek, dan zullen er inmiddels meer bedrijven zijn gevestigd. Verder kunnen het besluit tot aanleg
van de hsl en de uitvoering van eventuele andere grote niet-agrarische
claims belangstellende tuinders doen afschrikken. Het is echter ook niet
ondenkbaar dat de aanleg van de hsl in de B-Driehoek zal leiden tot een
versnelde inrichting van het overblijvende gebied voor de glastuinbouw.
Als compensatie voor de aanleg van de lijn en voor de verstedelijking in
delen van het ZHG met veel glastuinbouw, komen er wellicht instrumentenbeschikbaar dieditmogelijk maken.
Volgens welke variant de ontwikkelingen in de B-Driehoek ook zullen
gaan verlopen, ruimte voor de overige agrarische sectoren buiten de glastuinbouw, zoals akkerbouw en melkveehouderij, zal er in de toekomst
nogmaar weinig overblijven.
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Bijlage 1 Bedrijfsomvangen bedrijfstypen
Nederlandsegrootte-eenheid(nge)
De nge is evenals de standaardbedrijfseenheid (sbe) een maatstaf voor de economischeomvangvanagrarischebedrijven.Dengeisechternietgebaseerd opdenetto-toegevoegde waarde, maar op de bruto-standaard saldi per diersoort en per ha gewas. De
bruto-standaardsaldi (bss)wordenberekend doordeopbrengstenmetbepaaldebijbehorende specifieke kosten te verminderen. Debss wordt inhet kader van de EG-typologie
zeerregelmatig herzien en is uitgedrukt in ECU (lopende prijzen). Om praktische redenen wordt de bedrijfsomvang niet in bss uitgedrukt maar in nge. De nge wordt bijeen
herzieningzodanigaangepast datdereëleontwikkelingvandebruto-toegevoegde waarde voor het gemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven (Bruchemet
al.,1992).
In het onderzoek is het aantal nge in 1986 gebaseerd op het bss-niveau 1982,en het
aantal nge in 1991ophetbss-niveau van 1986.Inonderstaand tabel zijn enkelenge-normenvoordetweejarenopgenomen.
TabelBI.1 Nge per harespectievelijk dierin 1986(bss-niveau 1982)en in 1991 (bss-niveau
1986)
Gewassen/dieren

1986

1991

Groentenonderglas(verwarmd):
- paprika's
- tomaten
- komkommers
- opkweekmateriaal

97,86
97,86
97,86
268,93

110,93
110,93
110,93
247,04

Bloemisterijonderglas:
- chrysanten
- rozen
- potplanten

131,26
131,26
156,00

140,89
140,89
206,80

Akkerbouw:
- wintertarwe
- consumptieaardappelen(klei)
- suikerbieten
- spruitkool

1,11
2,37
133
2,40

0,95
2,52
1,76
2,39

Melkveehouderij:
- melkkoeien
- grasland

0,84
0,74

0,88
0,75

Deverhouding tussenhettotaalaantalsbeenhettotaalaantalngeinNederland lagin
1980op 3,90,in 1982op 3,85,in 1984op 3,75, in 1986op 3,80en in 1988op 3,76 (Poppe,
1990). Poppe tekent daarbijaan "...dat voorzichtigheid bijhet omrekenen van sbe naar
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ngeenomgekeerdgebodenis.Vooreenbepaaldgebiedofvooreenbepaald bedrijfstype
iszo'nomrekeningzekernietaantebevelen:deverhoudingtussensbeenngeloopttussendebedrijfstypen sterkuiteen.Voorafzonderlijke bedrijven ishetomrekenen vansbe
naarngeenomgekeerdronduit onmogelijk".
Bedrijfstypen
Voorde indelingvandebedrijven inbedrijfstypen isperbedrijf hetaantalngeberekend voor de verschillende produktierichtingen, zoals glastuinbouw, akkerbouw en
melkveehouderij.Deomvang(innge)vaneenproduktierichtinginverhoudingtotdetotaleomvangvaneenbedrijf bepaalttotwelkbedrijfstypedatbedrijf behoort.
Dehoofdindeling inhetonderzoek bestaat uit deglastuinbouwbedrijven ende nietglastuinbouwbedrijven. Eenbedrijf behoort tot het type "glastuinbouwbedrijven" wanneertweederdeofmeervanhettotaalaantalngeafkomstig isvandeglastuinbouw.De
bedrijvendiehieraannietvoldoenvalleninhettype"niet-glastuinbouwbedrijven".
Binnendezetweehoofdtypen kanop vergelijkbare wijzeeen verdereindelinginbedrijfstypen wordengemaakt.
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Bijlage2 Ontwikkeling glasareaaltussen1975en1991inverschillendedelenvanhetZuidhollandsGlasdistrict(ZHG)enindeBDriehoekgemeenten

indexcijfer
170

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
— B-Driehoekgemeenten

90 91 jaar

Westland
Tussengebied

overigZHG

(excl. B-Driehoekgemeenten)

FiguurB2.1 Ontwikkelingglasareaal tussen 1975 en 1991 in verschillendedelenvan het ZHG,
1975=100
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indexcijfer
190

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Bleiswijk

Bergschenhoek

90 91 jaar
BerkelenRodenrijs

FiguurB2.2 Ontwikkeling glasareaaltussen 1975 en 1991 in de B-Driehoekgemeenten,
1975=100

95

Bijlage3 Kwalificatieproduktie-omstandigheden
Dekwalificatie vandeproduktie-omstandighedenopdeglastuinbouwbedrijven isgebaseerd op drieonderdelen:gemiddelde leeftijd van de glasopstand perbedrijf, breedte
van de kavel en gietwatervoorziening. Bijde eerste twee onderdelen is een indeling in
drie klassen gehanteerd; bij de derde een tweedeling. Dat levert in totaal 18 combinaties/groepen op. Door middel van een puntentoekenning kunnen de 18groepen tot een
handzamer/overzichtelijker aantal worden teruggebracht. Depuntentoekenning isintabelB3.1weergegeven.
TabelB3.1 Aantalpuntenvoordrieonderdelenvandeproduktie-omstandigheden
Onderdelen

Aantal punten

Gemiddeldeleeftijd glasopstand injaren:
- tot10
- 10tot15
- 15enmeer

3
2
1

Kavelbreedteinmeters:
- tot80
- 8 0 tot120
- 120enmeer

1
2
3

Gietwatervoorziening:
- 50%ofmeermetregenwater("met")
- overig("zonder")

2
1

IntabelB3.2zijnde 18combinatiesmethetaantal puntenuitgezet.
De 18combinaties zijnaandehand vanhetaantal puntenteruggebracht totviergroependiealsvolgtzijn gekwalificeerd:
- uitstekend: combinatiesmetzevenofachtpunten(4x);
- goed:
combinatiesmetzespunten(5x);
- redelijk combinatiesmetvijf punten(5x);
- matig:
combinatiesmetdrieofvierpunten(4x).
Indeze opstelling weegtdegietwatervoorziening minderzwaardandeleeftijd enkavelbreedte.Delaatstetweezijnevenzwaargewogen.
Het kenmerk gietwatervoorziening (afgemeten aan het aandeel van het regenwater)
hangt sterksamenmetde teeltopsubstraat.Wanneerditkenmerkzou worden genomen
metdezelfde weging inplaatsvandegietwatervoorziening,danleidtdatvrijwel tothetzelfde eindresultaat. Omdat er in de snijbloementeelt minder mogelijkheden zijn om op
substraat te telendaninde groenteteelt, valtde kwalificatie in het nadeel uitvande bedrijven die in snijbloementeelt zijn gespecialiseerd. Het aandeel van deze bedrijven is
echter niet erg groot (een derde) en verder is dit aspect minder zwaar meegewogen.
Staan blijft dat bedrijven met substraatteelt (en dus veelal in hoofdzaak regenwater gebruikend) in het voordeel zijn in vergelijking met bedrijven zonder substraatteelt. Voor
deeerstegroepzal het relatief eenvoudig zijnomoverteschakelenopeengeslotenteeltsysteem(voor zoverzedaar alnietover beschikken)omde belasting vanhetmilieute-
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TabelB3.2 PuntenvoorcombinatiesvandrieonderdelenvandeprodukHe-omstandigheden
Kavelbreedte
engietwatervoorziening*)

Gemiddeldeleeftijd glasareaalinjaren
tot10

10tot15

15 enmeer

Tot80meter:
- zonder
- met

5
6

4
5

3
4

80tot120meter:
- zonder
- met

6
7

5
6

4
5

120meterenmeer:
- zonder
- met

7
8

6
7

5
6

*)Gietwaterworziening:50%ofmeermetregenwateris "met";overigis "zonder".
rugtebrengen.VoordekwalificatievandeonderscheidendelenvandeB-Driehoek heeft
hetgebruikvanhetkenmerksubstraatteelt(ofgietwater)geenofweiniggevolgen,omdat
deverhoudingsnijbloemenbedrijven-overigeglastuinbouwbedrijven indegebiedenweinigvanelkaar afwijkt.
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Bijlage4 Ontwikkelingen inaantalglastuinbouwbedrijven,glasareaalengrondgebruik indeB-Driehoektussen1991-2005
TabelB4.1 Ontwikkeling aantal glastuinbouwbedrijven enoppervlakteglasin hatussen 1991
en2005indeB-Driehoeknaarvariant
Verstedelijkingsyariant

Tuinbouwvariant
bedrijven
Begin:1991

bedrijven

opp.glas

opp.glas

290

460

290

460

Opgeheven
Groei
Opgericht*):
-5
-7
-10

70

80
120

90

130
110

70
100
140

160
230
330

70
100
140

160
230
330

Eind•):2005:
-5
-7
-10

290
320
360

660
730
830

270
300
340

600
670
770

*)Aantalglastuinbouwbedrijvendatperjaarwordtopgericht.
TabelB4.2 Grondgebruikinha indeB-Driehoekin2005volgens detuinbouwvariant (tuin) en
de verstedettjkingsvariant (stad) naarbedrijfstype enaantalnieuwebedrijven per
jaar
Aantal
nieuwe
bedrijven
perjaar

Glastuinbouwbedrijveni

Overigebedrijven

Allebedrijven

tuin

stad

tuin

stad

tuin

stad

Vijf:
- bouw/grasland
- glas
- totaal

140
660
800

110
600
710

900
900

690
690

1040
660
1700

800
600
1400

Zeven:
- bouw/grasland
- glas
- totaal

190
730
920

170
670
840

780
780

560
560

970
730
1700

730
670
1400

Tien:
- bouw/grasland
- glas
- totaal

230
830
1060

210
770
980

640
640

420
420

870
830
1700

630
770
1400
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