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Voorwoord
Verbinden
Bij verbinden ligt het accent op
transport, logistiek en infrastructuur.
Deze zorgen ervoor dat het tuinbouwcluster zijn marktleiderspositie
in Europa verder kan ontwikkelen, dat
de leefomgeving en bereikbaarheid
sterk verbeteren en dat veel nieuwe
kennis en systemen worden ontwikkeld die uitstekend kunnen worden
geëxporteerd naar andere stedelijke
delta’s in de wereld.

Een excellerende tuinbouw
draagt in 2040, nog meer
dan nu het geval is, bij aan de
economie, werkgelegenheid,
leefbaarheid, bereikbaarheid,
gezondheid en voedselzekerheid van Nederland.
Het tuinbouwcluster* is een sterke
pijler onder de Nederlandse economie door de combinatie van
passie, talent en economie. Deze
drie dimensies kenmerken, volgens
vele deskundigen, succesvolle
bedrijven en bedrijfstakken in de
wereld. Alleen door te kiezen
voor excelleren lukt het om de
drie dimensies sterk te houden.
Aantasting of verzwakking van een
of meerdere ervan leidt onherroepelijk tot het verdwijnen van
het tuinbouwcluster. Dit is vanuit
economisch en maatschappelijk
oogpunt onverstandig, en het betekent tevens een forse verspilling
van opgebouwde marktposities,
kennis, samenwerking en gedane
investeringen. De visie, die nu
voor u ligt, is uitgewerkt langs
vijf kijkrichtingen of beelden (zie
kaders), die samen de toekomstige
Greenport(s) Nederland vertegenwoordigen.
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Verdienen
Bij verdienen gaat het vooral om het benutten van kansen in de markt. Voor Nederland
leidt een sterk tuinbouwcluster tot een
groter overschot op de betalingsbalans, een
toename van de werkgelegenheid en tot
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
gezond voedsel en groen.

Versterken
Hierbij gaat het om het versterken van de
relatie van het tuinbouwcluster met de samenleving
en de consument. Hierdoor ontstaan een gezonde
leefomgeving en een goed publiekprivaat samenwerkingsmodel (met exportmogelijkheden) voor de
inrichting van de Nederlandse delta.

*

Geheel van bedrijven, organisaties en overheden die actief zijn in en voor de tuinbouw.

De huidige wereld is allesbehalve stabiel. Kredietcrisis, hoge energieprijzen,
voedselrellen, klimaatproblemen, trage
voortgang bij de mondiale handelspolitiek
en aanhoudende armoede, zorgen de komende jaren voor forse spanning en doen
ook pijn. Op weg naar 2040 kan er van alles
mee- of tegenzitten. Het is dus belangrijk
de dagelijkse ontwikkelingen goed te
blijven volgen en de Visie 2040 regelmatig
te actualiseren. Een visie is nooit af, maar
dit is iets anders dan fors afwijken van de
visie. Greenport(s) Nederland gelooft in
de richting en de doelstellingen, kortom
het perspectief, van deze visie en werkt
daarom met al zijn passie, producten en
talent aan de realisatie ervan.

Verduurzamen
De transitie naar een duurzame tuinbouw vormt als het ware de
motor van de Greenport(s) Nederland Visie 2040. De tuinbouw
geeft een stevige stimulans aan een duurzamer Nederland,
draagt bij aan het oplossen van een aantal forse maatschappelijke problemen en helpt mee de positie van Europa in mondiaal
verband nog steviger op de kaart te zetten.

Vernieuwen
Kennis en innovatie vormen enerzijds een kans maar zijn anderzijds
een belangrijke randvoorwaarde om de ambitie van Greenport(s)
Nederland waar te maken. Het leidt ertoe dat Nederland in 2040
het hart vormt van het mondiale tuinbouwnetwerk, sterk bijdraagt
aan een hoogwaardige kennisinfrastructuur in eigen land, aantrekkingskracht uitoefent op toptalent en topbedrijven en als hét
internationale voorbeeld geldt voor clusterinnovatie.

In dit rapport wordt de Visie 2040 beschreven van Greenport(s) Nederland, een
publiekprivate netwerkorganisatie gericht
op het behouden en versterken van het
tuinbouwcluster in Nederland. De aanleiding hiervoor was drieledig. In de eerste
plaats hebben veel activiteiten op het vlak
van ruimte, infrastructuur en marktontwikkeling een lange ‘tijdshorizon’ van zomaar
twintig tot dertig jaar. Dan is het belangrijk
om in een langetermijnvisie kaders vast
te stellen en keuzes te maken. In de
tweede plaats het verschijnen van diverse
andere langetermijnvisies in Nederland.
Dit biedt mogelijkheden voor informatieuitwisseling en synergie. Tot slot hoopt
Greenport(s) Nederland dat individuele
bedrijven, organisaties en overheden de
Visie 2040 gebruiken als input voor hun
eigen visie, uitmondend in wederzijdse
versterking en een gezamenlijke ambitie
met als doel een excellent tuinbouwcluster.
Greenport(s) Nederland
Oktober 2008
Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Samenvatting

De Visie 2040 is
uitgewerkt langs
vijf kijkrichtingen
of beelden.
De verdienende, versterkende, verbindende, vernieuwende
en verduurzaamde greenport. Per beeld zijn ontwikkelingen,
trendbreuken en doelstellingen uitgewerkt.

Bij de uitwerking van de Visie 2040 zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
• uitwerking voor, door en met de sector;
• oog voor intern (sector) en extern
(maatschappij);
• beschouwen van Greenport(s) Nederland
als ’concern’;
• het gaat om structurele veranderingen in
2040;
• uitgaan van een mondiale scope;
• accent leggen op een kwalitatieve en in
6
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mindere mate kwantitatieve invalshoek;
• praktische en pragmatische aanpak;
• zo veel mogelijk gebruikmaken van
bestaand materiaal.
De Visie 2040 beschrijft vooral richting en doelstellingen: wat willen we en waarom willen we
dat? Er zijn drie vervolgactiviteiten voorzien.
In de eerste plaats het uitwerken van een plan
voor realisatie van de visie: het hoe. Hierin zal
worden ingegaan op de opgaven, activiteiten,
betrokkenen, financiering, planning, besturing,

regie, samenwerking en overleg. Hierbij zal
het ook noodzakelijk zijn om nadere keuzes te
maken. Niet alles is immers (direct) mogelijk
en mensen en middelen zijn schaars. Tevens
zal hierbij de afstemming tussen de visie en
de huidige uitvoeringsafspraken worden uitgewerkt. In de tweede plaats een grondige
inventarisatie en analyse van de concurrentiepositie van het Nederlandse tuinbouwcluster:
Wat gebeurt er elders, wat zijn daar de ambities, hoe wordt daar de infrastructuur ingericht, welke bedreigingen levert dit op voor het

Nederlandse tuinbouwcluster. Ook effecten
van buitenlands kapitaal in het Nederlandse
cluster worden hierbij uitgewerkt.
In de derde plaats zal de visie in bredere kring
worden besproken en gecommuniceerd.

Excelleren
Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft de
afgelopen dertig jaar een snelle ontwikkeling
doorgemaakt en is nu toonaangevend in de
wereld. Er wordt anno 2008 een substantiële
bijdrage geleverd aan de Nederlandse econo-

mie en samenleving: 10 miljard euro productiewaarde, 24 procent van het overschot op
de betalingsbalans, 14 miljard euro export,
450.000 arbeidsplaatsen. Maar, het tuinbouwcluster staat ook onder forse druk en ziet toenemende begrenzingen met betrekking tot
ruimte, arbeid, energie en klimaat.
Op weg naar 2040 heeft de tuinbouw kortweg
drie keuzemogelijkheden: potverteren, consolideren of excelleren. Bij potverteren wordt
ervan uitgegaan dat Nederland te vol en te
duur is om een rendabel tuinbouwcluster over-

eind te houden. Tuinbouwbedrijven stoppen,
vertrekken naar het buitenland of richten zich
nog wat op kleine niches. Nederland is niet
langer zelfvoorzienend op tuinbouwgebied.
Bij consolideren wordt geprobeerd een
redelijk deel van de productie te behouden in
Nederland. Het is schipperen en gaandeweg
neemt het areaal af. Op langere termijn betekent consolideren ook het einde van de tuinbouw, omdat buitenlandse tuinbouwclusters
de lead overnemen.

Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Een excellerende tuinbouw draagt in
is, bij aan de economie, werkgelegen
gezondheid en voedselzekerheid van
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Greenport(s) Nederland kiest op weg naar
2040 dan ook voor excelleren. Dit betekent
proactief huidige knelpunten en kansen oppakken en daarmee een forse stap vooruit zetten
en het internationale marktleiderschap verder
versterken. Langs vijf sporen: verdienen, versterken, verbinden, vernieuwen en verduurzamen. Dit resulteert onder meer in:
• verdubbeling van de productiewaarde;
• multifunctionele tuinbouwclusters;

Verdienen
Bij verdienen gaat het vooral om het benutten
van kansen in de markt. Het beschrijven van
een ambitie. In 2040 is de wereldeconomie
verdrievoudigd als gevolg van de groei van de
bevolking van zes naar negen miljard mensen
en de sterke toename van de koopkracht. De
vraag naar voedsel en groen is in dezelfde mate
toegenomen. Consumenten gaan onder aanvoering van de generatie Y (huidige twintigers)
voor gemak, gezond, duurzaam en authentiek.

van 10 naar 20 miljard euro;
• is een Europees marktleiderschap opgebouwd met een marktaandeel van minimaal
25 procent;
• heeft de helft van de Nederlandse bedrijven
vestigingen in het buitenland;
• wordt door deze bedrijven geparticipeerd in
vijf tot tien mondiale tuinbouwclusters;
• is 80 procent van de productie en afzet
vraaggestuurd, zowel voor massa als maatwerk;

als qua beleving. Misschien wel de belangrijkste uitdaging voor de tuinbouw. In 2040
woont 70 procent van de wereldbevolking in
stedelijke gebieden. Veel van deze gebieden
liggen in laaggelegen stedelijke delta’s langs
de kust. Nederland vormt eveneens zo’n delta.
De tuinbouw vindt plaats in duurzame clusters
in, of in de directe nabijheid van, deze delta’s.
Tuinbouwbedrijven worden ook multifunctioneel.

2040, nog meer dan nu het geval
nheid, leefbaarheid, bereikbaarheid,
Nederland.
• nieuwe Europese infrastructuur voor verslogistiek;
• internationale ‘koploperspositie’ op het gebied van kennis en innovatie;
• leidende mondiale rol in de verduurzaming
van de tuinbouw (water, energie, gezondheid).
Een excellerende tuinbouw draagt in 2040,
nog meer dan nu het geval is, bij aan de
economie, werkgelegenheid, leefbaarheid,
bereikbaarheid, gezondheid en voedselzekerheid van Nederland.

Schaalvergroting is verder doorgezet. Consumentgestuurde productie in ketens en netwerken is normaal. Beschikbaarheid en kwaliteit van
arbeid blijven schaars. Duurzaamheid is steeds
meer geïntegreerd in de mondiale handelspolitiek. De Europese politiek handelt vanuit drie
drijfveren: schaarste, klimaat en veiligheid.
Twee belangrijke trendbreuken op weg naar
2040 zijn: de verschuiving van centralisatie naar
decentralisatie en van mondiaal naar lokaal.
Doelstellingen Greenport(s) Nederland.
In 2040:
• is de productiewaarde minimaal verdubbeld

• staat het Nederlandse tuinbouwcluster in de
top drie van meest aantrekkelijke sectoren
om in en voor te werken.
Dit leidt voor Nederland tot een groter overschot op de betalingsbalans, een toename
van de werkgelegenheid en tot de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezond
voedsel en groen.

Versterken
Bij versterken ligt het accent op het versterken
van de relatie van het tuinbouwcluster met de
samenleving en de consument. Zowel fysiek

Naast productie van voedsel en groen dragen
ze ook bij aan de energievoorziening, waterhuishouding, logistiek, arbeidsparticipatie
en aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Als gevolg van de doorzettende
schaalvergroting in de tuinbouw neemt de
vraag naar grootschalige percelen en ‘agroproductieparken’ toe. Ruimtelijke inpassing en
kwaliteit worden belangrijker.
Twee belangrijke trendbreuken op weg naar
2040 zijn de verschuiving van het tweedimensionaal naar het driedimensionaal plannen en
doen én de verschuiving van verspreid naar
geconcentreerd.
Greenport(s) Nederland • Visie 2040

9

Doelstellingen Greenport(s) Nederland.
In 2040:
• vindt 90 procent van de Nederlandse
tuinbouw plaats in geclusterde tuinbouwgebieden;
• is 75 procent van de bedrijven grootschalig,
multifunctioneel en goed landschappelijk
ingepast. Meervoudig ruimtegebruik en
(deels) verticaal bouwen zijn de norm;
• is Greenport Care(s) een gevleugeld begrip
doordat de tuinbouw actief bijdraagt aan het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken, dichtbij en veraf;
• is het tuinbouwcluster hip en trendsettend
onder andere door de sterke verbinding
met andere sectoren zoals mode, design,
architectuur en gezondheidszorg;
• is Greenport Experience het mooiste attractie- en educatiepark van Europa.
Dit leidt voor Nederland tot een gezonde
leefomgeving, een goed publiekprivaat
samenwerkingsmodel
(exportmogelijkheden) voor de inrichting van de Nederlandse
delta, en tot een ‘verdienmodel’ dat vooral
gebaseerd is op de inrichting van duurzame
delta’s en minder op (de strijd om) hectares.

Verbinden
Bij verbinden ligt het accent op transport,
logistiek en infrastructuur. De belangrijkste
randvoorwaarde (wereldwijd) om als verscluster te kunnen bestaan.
Agrarische productie- en handelscentra
bewegen zich ook in 2040 langs traditionele
transport- en bevolkingsassen. Logistiek is per
definitie internationaal en aan de snelheid
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en organisatie worden steeds hogere eisen
gesteld. Door nieuwe vershoudtechnieken
neemt de actieradius van verse producten toe.
Informatienetwerken en dynamisch vervoersmanagement bieden nieuwe mogelijkheden
voor het beheren van de versstroom. De
Nederlandse infrastructuur is vernieuwd om
het toenemende transport te accommoderen.
Klimaatproblemen zijn een stevige stimulans
gebleken om te komen tot een optimalisatie
van transport.
Twee belangrijke trendbreuken op weg naar
2040 zijn de verschuiving van uniemodaal
vervoer (via weg) naar co-modaal vervoer (via
weg, water, spoor, lucht), en die van het combineren van personenvervoer en vracht naar het
ontkoppelen daarvan.
Doelstellingen Greenport(s) Nederland.
In 2040:
• is er een co-modaal kwaliteitsnetwerk beschikbaar voor goederenvervoer;
• is de huidige draaischijffunctie van Nederland getransformeerd naar een Europees en
intercontinentaal netwerk;
• is Greenport(s) Nederland voor het zeetransport en het luchtverkeer verregaand
geïntegreerd met de mainports Rotterdam
en Schiphol;
• is Greenport(s) Nederland logistiek sterk
verbonden met vijf tot tien mondiale
tuinbouwclusters;
• is Nederland leidend in de mondiale
standaardisatie op het gebied van logistiek
en ICT.

Dit alles leidt er voor Nederland toe dat
de tuinbouwsector zijn marktleiderspositie
in Europa verder kan ontwikkelen, dat de
leefomgeving en bereikbaarheid sterk zijn
verbeterd en dat veel nieuwe kennis en systemen zijn ontwikkeld die uitstekend kunnen
worden geëxporteerd naar andere stedelijke
delta’s in de wereld.

Vernieuwen
Kennis en innovatie vormen enerzijds een kans
maar zijn anderzijds een belangrijke randvoorwaarde om de ambitie van Greenport(s)
Nederland te kunnen waarmaken. De strategie
met betrekking tot kennis en innovatie in de
Greenport(s) Nederland Visie 2040 bestaat uit
vier sporen. Het maken van duidelijke keuzes,
een vernieuwende aanpak van de innovatie
zelf, een versterking van het innovatieklimaat
en, tot slot, de ontwikkeling van duidelijke innovatieprogramma’s.
Op weg naar 2040 zijn belangrijke drijfveren
voor innovatie: duurzaamheid, decentralisatie,
energie, gezondheid, ruimtegebruik, logistiek, tracking & tracing, productietechniek,
robotisering en consumentencommunicatie.
Systeeminnovatie, dit wil zeggen organisatieoverschrijdende vernieuwing die verbanden
tussen bedrijven, organisaties en individuen
ingrijpend verandert, wordt belangrijker. Een
laatste ontwikkeling betreft wikinomics.
De invloed van internet op het veranderen en
sturen van het innovatieproces wordt steeds
groter. Consumenten worden onderdeel van het
innovatieproces: massasamenwerking.
Twee belangrijke trendbreuken op weg naar
2040 zijn de verschuiving van gesloten naar

open innovatie en de verschuiving van kennis
ontwikkelen naar kennis toepassen. Kennis en
informatie zijn vrijwel onbeperkt beschikbaar.
De uitdaging is om sneller te innoveren dan de
concurrentie. Kennis niet alleen verkopen maar
ook vermarkten via en in producten, diensten
en systemen.
Doelstellingen Greenport(s) Nederland.
In 2040:
• wordt 100 procent van de tuinbouwproducten duurzaam geproduceerd en is de
tuinbouw in grote mate zelfvoorzienend
voor energie en water;
• is Greenport Valley actief: een kennis- en
innovatiecentrum van bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs, inclusief een Greenport
Business School, met een mondiale positie
en uitstraling;
• is er een Greenport University: een (deels)
virtueel internationaal fundamenteel onderzoeksinstituut en opleidingscentrum;
• is Nederland toonaangevend op het vlak van
waardecreatie en responsiviteit;
• is Nederland toonaangevend op het vlak
van biodiversiteit en veredeling (groene
genetica).
Dit alles leidt ertoe dat Nederland in 2040
het hart vormt van het mondiale tuinbouwnetwerk, sterk bijdraagt aan een hoogwaardige kennisinfrastructuur in Nederland,
aantrekkingskracht uitoefent op toptalent
en topbedrijven, als hét internationale voorbeeld geldt voor clusterinnovatie en, zeer
belangrijk, een stevige bijdrage levert aan
de verduurzaming van de samenleving.

Verduurzamen
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bepalen onze nationale,
maar ook de mondiale, toekomstagenda. Ook
die van de tuinbouw. De transitie naar een
duurzame tuinbouw vormt als het ware de
motor van de Greenport(s) Nederland Visie
2040.
Op weg naar 2040 vormt de toenemende
schaarste aan grondstoffen, grond, energie,
water en arbeid een belangrijke uitdaging.
Duurzaam kopen door consumenten en
overheden wordt vanzelfsprekender. Onder
invloed van de generatie Y, de ngo’s en de
toenemende transparantie, is doorberekening
van kosten voor arbeid, milieu en energie in de
toekomst beter mogelijk. Het leidt immers tot
minder fluctuaties, verspilling en onnodige faillissementen en is daarom duurzamer. Bedrijven,
burgers en ngo’s zorgen de komende jaren voor
vernieuwing op het gebied van duurzaam ondernemen. De overheid stelt kaders, handhaaft
wetten en stimuleert vernieuwing en duurzaam
produceren en duurzaam consumeren. Het
energievraagstuk en het watervraagstuk
komen hoog op de agenda van de tuinbouw
te staan. De groei van de wereldeconomie
kan alleen stabiel en vreedzaam plaatsvinden
als drie grote vraagstukken worden opgelost:
armoede, klimaat en biodiversiteit. Dit is niet
alleen een opgave voor overheden, maar ook
voor bedrijven. Twee belangrijke trendbreuken
op weg naar 2040 zijn de verschuiving van
duurzaam ondernemen zien als kans of hype
naar zien als vanzelfsprekend en de verschuiving van lineair denken en doen naar cyclisch
(kringloop) denken en doen.

Doelstellingen Greenport(s) Nederland.
In 2040:
• wordt 100 procent van de tuinbouwproducten geproduceerd en getransporteerd met
duurzame energiebronnen;
• is de waterhuishouding in de tuinbouw voor
100 procent duurzaam en voorziet 75 procent van alle tuinbouwbedrijven geheel in de
eigen waterbehoefte;
• is Nederland onder aanvoering van de
tuinbouw mondiaal koploper in cyclisch
ondernemen;
• loopt het Nederlandse tuinbouwcluster
voorop in strategievorming, verantwoording
en rapportage over duurzaamheid;
• is - mede door Nederland - duurzaamheid
vrijwel geheel geïntegreerd in het mondiale
handelsbeleid.
Dit alles leidt ertoe dat de tuinbouw een
stevige stimulans geeft aan een duurzamer
Nederland, bijdraagt aan het oplossen van
een aantal forse maatschappelijke problemen en meehelpt om de positie van Europa
in mondiaal verband steviger op de kaart te
zetten.

Legitimatie
In de Greenport(s) Nederland Visie 2040 zoals
die in deze paragraaf beknopt is samengevat,
kiest het Nederlandse tuinbouwcluster voor
excelleren. De vraag naar de legitimatie van
deze keuze is gerechtvaardigd. Naar de mening van de tuinbouwsector is die legitimatie
gestoeld op drie punten.
In de eerste plaats is de tuinbouw een sterke
pijler onder de Nederlandse economie door

de combinatie van passie, talent en economie
(vraag naar tuinbouwproducten). Volgens vele
deskundigen kenmerken deze drie dimensies
succesvolle bedrijven en bedrijfstakken in
de wereld. Alleen door te kiezen voor excelleren lukt het om de drie dimensies sterk te
houden. Aantasting of verzwakking van een
of meerdere ervan leidt onherroepelijk tot
het verdwijnen van de tuinbouw. Dit is vanuit
economisch en maatschappelijk oogpunt
onverstandig en betekent tevens een forse
verspilling van opgebouwde marktposities,
kennis, samenwerking en gedane investeringen. In de tweede plaats stijgt de vraag naar
voedsel en groen de komende jaren sneller dan
het wereldwijde aanbod aan bedrijven, ondernemers, grond, arbeid en kennis. Verkleinen
van het Nederlandse tuinbouwcluster komt
in dit geval enigszins wrang over en getuigt
van maatschappelijke verspilling. Ook vanuit
mondiaal oogpunt is er dus behoefte aan een
sterk Nederlands tuinbouwcluster. Uiteraard
niet met het doel om alles in Nederland te
produceren, maar wel om bij te dragen aan de
toenemende mondiale behoefte aan voedsel
en groen.
In de derde plaats is excelleren gelegitimeerd
omdat straks 70 procent van de mensen leeft in
dichtbevolkte, laaggelegen, stedelijke delta’s.
Nederland is ook een dergelijke delta en heeft
veel ervaring met het inrichten ervan. Bijvoorbeeld met publiekprivate samenwerking, met
het combineren van functies en met het optimaal benutten van de ruimte. Deze kennis kan,
ook in de vorm van systemen en producten,
worden geëxporteerd en elders bijdragen aan
een goede inrichting van stedelijke delta’s. Dat

lukt alleen als we die verschillende functies ook
in eigen land sterk houden en voorop blijven
lopen.

Op weg naar 2040
Op weg naar 2040 passen nog drie opmerkingen. In de eerste plaats betreft het een visie op
‘concernniveau’. Er is bewust ruimte gelaten
voor verdere uitwerking en detaillering door
de verschillende participanten uit het netwerk.
Hieronder valt ook een grondige mondiale
concurrentieanalyse van het Nederlandse tuinbouwcluster.
In de tweede plaats is lang niet alles wat in de
Greenport(s) Nederland Visie 2040 staat nieuw.
Dat hoeft volgens ons ook niet. Belangrijk is
dat er een gedeeld beeld is over richting en
doelstellingen in het besef dat we ons werkende weg een pad moeten banen naar 2040.
In de derde plaats is de huidige wereld allesbehalve stabiel. Kredietcrisis, hoge energieprijzen, voedselrellen, klimaatproblemen, trage
voortgang bij de mondiale handelspolitiek en
aanhoudende armoede, zorgen de komende
jaren voor forse spanning en doen ook pijn.
Op weg naar 2040 kan er van alles mee- of
tegenzitten. Het is dus belangrijk de dagelijkse
ontwikkelingen goed te blijven volgen en de
Visie 2040 regelmatig te actualiseren. Een
visie is nooit af, maar dit is iets anders dan fors
afwijken van een visie.
Greenport(s) Nederland gelooft in de richting
en de doelstellingen, kortom het perspectief,
van deze visie en werkt daarom met al zijn
passie, producten en talent aan de realisatie
ervan.

Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Het uitwerken van een Visie 2040
biedt mogelijkheden voor
wederzijdse versterking
Hoofdstuk 1 Gevolgde aanpak

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
gevolgde aanpak bij de ontwikkeling van
de Greenport(s) Nederland Visie 2040.
Hierbij is er aandacht voor de volgende
punten: aanleiding, doelstellingen, proces
en werkwijze.
Aanleiding
In de Nota Ruimte wordt het belang van de
greenports voor de internationale economische
positie van Nederland onderkend. Daarmee
is het tuinbouwcluster ruimtelijk economisch
krachtig op de kaart gezet. Dit heeft medio
2005 geleid tot het oprichten van Greenport(s)
Nederland. Een publiekprivate netwerkorgani12
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satie met als doel het versterken en behouden
van het Nederlandse tuinbouwcluster. Een
eerste activiteit van Greenport(s) Nederland
betrof het uitwerken van een ‘Manifest’,
gevolgd door een agenda met ‘48 Uitvoeringsafspraken’, die in het bijzonder gericht zijn op
de korte en middellange termijn. Opgaven
liggen op het gebied van: economie en ruimte,
kennis en innovatie, infrastructuur en logistiek,
regelgeving en de Europese agenda.
Geleidelijk aan ontstond echter de behoefte
aan een langetermijnvisie, Greenport(s) Nederland Visie 2040. De aanleiding hiervoor was
drieledig.
In de eerste plaats hebben veel activiteiten met
betrekking tot bijvoorbeeld ruimte, bereikbaarheid, infrastructuur en marktontwikkeling een
lange voorbereidings- en realisatietijd. Ook
brengen ze hoge kosten met zich mee. Bovendien hebben ze een sterke onderlinge relatie
en relaties met andere functies in de ruimte

zoals wonen, recreatie, dienstverlening en industrie. Investeringen en besluiten werken ook
lang door, zomaar twintig tot dertig jaar. Dan
is het belangrijk om in een langetermijnvisie
kaders vast te stellen en keuzes te maken.
Een tweede aanleiding is de verschijning
van diverse andere langetermijnvisies, zoals
Randstad Urgent of Havenplan Rotterdam
2020. Het uitwerken van een Visie 2040 voor
het tuinbouwcluster biedt mogelijkheden voor
informatie-uitwisseling, wederzijdse versterking en synergie.
Een derde aanleiding voor de Visie 2040 vormt
het feit dat ook de greenports zelf, brancheorganisaties en bedrijven momenteel aan
langetermijnvisies werken. De Visie 2040 van
Greenport(s) Nederland kan voor deze langetermijnvisies als kader en inspiratiebron dienen
en zorgen voor een gezamenlijke ambitie en
wederzijdse versterking.

voor het tuinbouwcluster
informatieuitwisseling,
en synergie.
Doelstellingen
Belangrijke doelstellingen van de Visie
2040 zijn:
• beschrijving van wat het tuinbouwcluster tussen nu en 2040 kan bijdragen
aan Nederland op het gebied van
werkgelegenheid, voedselzekerheid,
ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving,
kennis, energie- en arbeidsvoorziening;
• beschrijving van de (internationale)
ambitie van het Nederlandse tuinbouwcluster;
• het bieden van een kader en inspiratiebron voor de verschillende deelnemers aan het netwerk van Greenport(s)
Nederland voor het ontwikkelen van
hun eigen visie én voor het benoemen
van opgaven om als deelnemer bij
te dragen aan de realisatie van de
Greenport(s) Nederland Visie 2040.

Proces
De Visie 2040 is niet vanuit een ivoren toren
ontwikkeld, maar samen met en door de sector.
Hierbij zijn de volgende stappen doorlopen.
In 2007 zijn de eerste contouren van de Visie
2040 uitgewerkt in de zogeheten Startnotitie.
Vervolgens is een Taskforce, bestaande uit
negen personen, in 2008 gestart met het
uitwerken van een aantal thema’s: ruimte,
logistiek, markt, arbeid, bedrijfsstructuur, techniek, handelspolitiek, maatschappij en Europa.
Per thema is ingegaan op ontwikkelingen,
trendbreuken, streefbeelden, dilemma’s en
opgaven. Tevens is uitgebreid stilgestaan bij
ontwikkelingen in Europa met een tweedaagse
studiereis naar Brussel.
Daarna zijn, in april 2008, de opzet en de
aanpak van de visie besproken tijdens de ‘tussenconferentie’ van Greenport(s) Nederland in
de Keukenhof. Belangrijkste doel hiervan was
informatieverzameling en -deling.

Vervolgens zijn de thema’s en de resultaten van
de Keukenhof in mei jl. door de Taskforce vertaald in een eerste conceptvisie, bestaande uit
vijf kijkrichtingen: de verdienende greenport,
de versterkende greenport, de verbindende
greenport, de vernieuwende greenport en de
verduurzaamde greenport. Deze kijkrichtingen
zijn door middel van moodboards in juni vertaald naar vijf ‘streefbeelden’.
Deze streefbeelden zijn vervolgens in juli
besproken, aangevuld en becommentarieerd
door betrokkenen uit de regio door middel van
een reeks ontbijtsessies. Die vonden plaats bij
greenport Venlo, Betuwse Bloem, greenport
Duin- en Bollenstreek, greenport Boskoop,
greenport Aalsmeer en greenport Westland/
Oostland.
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Uitgangspunten
Bij de uitwerking van de visie zijn, beknopt geformuleerd, de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• uitwerking voor, door en met de sector;
• oog voor intern (sector) en extern (maatschappij);
• beschouwen van Greenport(s) Nederland als ’concern’;
• het gaat om structurele veranderingen in 2040;
• uitgaan van een mondiale scope;
• praktische en pragmatische aanpak;
• zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaand materiaal;
• accent leggen op een kwalitatieve en in mindere mate kwantitatieve invalshoek.

14
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Tevens is er een bijeenkomst georganiseerd
voor de betrokkenen bij diverse ministeries,
zijn er individuele gesprekken gevoerd met
andere regio’s en is er in juli een landelijke expertmeeting gehouden. Tot slot is
de conceptvisie toegelicht en besproken
in augustus tijdens de jaarlijkse conferentie
van Greenport(s) Nederland. In totaal waren
daarmee circa duizend personen direct
betrokken bij de ontwikkeling van de Visie
2040.
Onder het motto ‘Bouw je eigen greenport’ is
parallel aan de reeks discussiebijeenkomsten
een interactieve website gelanceerd met
een beschrijving van de vijf streefbeelden en
polls.
De resultaten van de website en de verschillende bijeenkomsten zijn vervolgens verwerkt
in de Greenport(s) Nederland Visie 2040.

Werkwijze
Bij de uitwerking van de Visie 2040 zijn de
volgende opzet en werkwijze gehanteerd.
Mix tussen futurisme, realisme en idealisme
In de uitwerking is sterk uitgegaan van hoe
de sector wil en denkt dat het tuinbouwcluster er in 2040 uitziet en hoe het cluster dan
bijdraagt aan de maatschappij en samenleving in Nederland en daarbuiten. Uiteraard
laat dit onverlet dat ook moet worden
ingespeeld op (onverwachte) ontwikkelingen
en op wensen van stakeholders van buiten
de sector. Maar, centraal staan het taakstellende, de eigen verantwoordelijkheid en de
koers van de Visie 2040.
Mondiale scope
Getracht is bij de Visie 2040 zo veel mogelijk
uit te gaan van mondiale ontwikkelingen.
Deze zijn vervolgens vertaald naar de

Europese en Nederlandse situatie. Dit vanuit
het besef dat mondiale ontwikkelingen ook
een sterke invloed hebben op, en verweven
zijn met het Nederlandse tuinbouwcluster.
Echter ook omdat de Nederlandse tuinbouw
op zijn beurt een forse bijdrage kan leveren
aan mondiale uitdagingen.
Generieke benadering: voedsel en groen
Het Nederlandse tuinbouwcluster bestaat
uit een breed scala van producten: bloemen,
kamerplanten, bollen, bomen, vaste planten,
groente en fruit. De Visie 2040 beschrijft
vooral generieke ontwikkelingen en keuzes.
Die kunnen voor de verschillende producten
dan ook verschillend uitwerken. Wat voor
de ene productcategorie geldt, hoeft niet
of slechts gedeeltelijk voor andere categorieën te gelden. De Visie 2040 moet dan ook
verder worden toegespitst op verschillende
productgroepen, regio’s en participanten.

Feiten of fictie
Zeker als de tijdshorizon ver in de toekomst
wordt geprikt, is de verleiding groot om
futuristische of idealistische beelden te
schetsen. De Taskforce Visie 2040 heeft
ervoor gekozen dit niet te doen. Uiteraard
spelen innovatie en verbeelding een rol, maar
er is getracht om de toekomst te schetsen
en deze toekomstige werkelijkheid zo dicht
mogelijk te benaderen en te beschrijven. In
een visie hoeft immers niet alles nieuw te
zijn. Het gaat ook om het delen van beelden,
het vaststellen van kaders en het maken
van keuzes zonder dat deze in beton zijn
gegoten. In het besef dat het belangrijker is
om samen, werkende weg, invulling te geven
aan die toekomst. Quick wins en doortrekken
van al in gang gezette activiteiten, behoren
hier ook toe.

Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Hoofdstuk 2 Ambitie, legitimatie en perspectief

De tuinbouw heeft de afgelopen drie decennia een snelle ontwikkeling doorgemaakt
en daarmee een substantiële bijdrage
geleverd aan de Nederlandse economie en
samenleving. Anno 2008 heeft de tuinbouw
op weg naar 2040 kort gezegd drie keuzemogelijkheden: potverteren, consolideren of
excelleren.
Excelleren

Potverteren

Consolideren

1976

2008

2040

Bij potverteren wordt ervan uitgegaan dat
Nederland gewoon te vol en te duur is om
een rendabel tuinbouwcluster overeind
te houden. De meeste bedrijven worden
versneld beëindigd en verkocht voor wegen,
woningen en industrie. Grootschalige en
professionele bedrijven vertrekken naar het
buitenland, de rest stopt of richt zich op
nicheproductie. Doordat de grootschalige
bedrijven verdwijnen, verdwijnen ook de
veredeling, toelevering, de veilingen, de
handel, de verwerking, de dienstverlening en
de kennis grotendeels uit Nederland.
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Bij consolideren wordt geprobeerd om een
redelijk deel van het tuinbouwcluster te
behouden voor Nederland. Het is geven en
nemen en schipperen tussen de belangen van
de diverse sectoren en functies zoals wonen,
wegen, industrie en natuur. Geleidelijk neemt
het areaal tuinbouwgrond af ten gunste van
andere sectoren. Er is beperkt ruimte voor
grote bedrijven, de productie handhaaft
zich min of meer op het huidige niveau en
er vindt een zekere verschuiving plaats van
het Westen naar de rest van Nederland. De
grote ontwikkelingen, innovatie en voortgang vinden echter plaats buiten Nederland
om. Op langere termijn betekent ook consolidatie het einde van het tuinbouwcluster,
omdat buitenlandse tuinbouwclusters het
marktleiderschap zullen overnemen.

Greenport(s) Nederland kiest op weg naar
2040 dan ook voor de derde mogelijkheid,
namelijk excelleren. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in:
• een verdubbeling van de productiewaarde;
• een Europese marktleiderspositie;
• een top drie positie op de arbeidsmarkt;
• een mondiale voorbeeldaanpak voor de
inrichting van duurzame tuinbouwclusters in
stedelijke delta’s;
• een modern Europees transportnetwerk
voor versproducten;
• een mondiale voorloperspositie op het
gebied van groene kennis en innovatie;
• het gebruik van duurzame energiebronnen;
• het actief meewerken aan het oplossen van
maatschappelijke vraagstukken, dichtbij en
veraf.

Legitimatie
Een excellerende tuinbouw draagt in 2040,
nog meer dan nu al het geval is, bij aan de
economie, werkgelegenheid, leefbaarheid,
bereikbaarheid, gezondheid en welbevinden
en - zeker belangrijk - voedselzekerheid van
Nederland. Natuurlijk is de vraag van de
Nederlandse samenleving naar de legitimatie
van deze keuze voor excelleren gerechtvaardigd. Volgens Greenport(s) Nederland is deze
legitimatie gebaseerd op de volgende drie
punten.
1 Talent, passie en economie
Volgens Collins zijn bij succesvolle bedrijven en
clusters altijd drie dimensies aanwezig:
• talent: ze zijn gewoon de beste;
• passie: ze werken met plezier en hartstocht;

• economie: ze leveren producten en
diensten waar vraag naar is.
De Nederlandse tuinbouw is sterk geworden,
en dit wordt mondiaal herkend en erkend,
doordat hij beschikt over deze drie dimensies.
Hiermee levert het tuinbouwcluster een forse
bijdrage aan de Nederlandse economie en
samenleving. Het aantasten van dit succesvolle tuinbouwcluster is voor Nederland vanuit
economisch en maatschappelijk oogpunt
daarom onverstandig, en in zekere zin ook een
forse verspilling.

Passie

‘hartstocht’

Talent

‘allerbeste’

Economie
‘brandstof’

Succesvolle clusters en bedrijven
Bron: Collins

Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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V
G
2 Toenemende vraag naar voedsel en groen
Het is duidelijk dat, door de groei van de
wereldbevolking en van de inkomens, de
vraag naar voedsel en groen de komende
decennia snel stijgt. Die vraag ontwikkelt zich
sneller dan de ontwikkeling van bedrijven,
ondernemers, grond, arbeid en kennis die
daarin moet voorzien. Een mogelijk afbouwen
van het Nederlandse tuinbouwcluster komt
vanuit dit oogpunt dan ook enigszins wrang
en egoïstisch over en getuigt van een grote
maatschappelijke verspilling. Ook vanuit
mondiaal oogpunt is er dus behoefte aan
een sterk Nederlands tuinbouwcluster. Niet
om alles in Nederland te produceren, maar
wel om met onze kennis en systemen bij
te dragen aan de toenemende vraag naar
voedsel en groen.
3 Uitdaging Stedelijke delta’s
Een derde punt van legitimatie heeft betrekking op het snelle ontstaan van stedelijke
delta’s overal in de wereld. De urbanisatie (trek
naar de stad) neemt nog steeds toe. In 2040
woont zeventig procent van de mensheid in
stedelijke gebieden. Die stedelijke gebieden
liggen vaak in, of bewegen zich steeds meer
in de richting van, laaggelegen delta’s aan de
18
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kust, de zogeheten coastal areas. In feite vormt
Nederland ook zo’n laaggelegen stedelijke
delta.
In deze delta’s ontstaat in toenemende mate
de vraag hoe de diverse functies er kunnen
worden gecombineerd. Het gaat hier dan om
wonen, dienstverlening, voedsel en groenproductie, recreatie en natuur. Of, hoe de
infrastructuur moet worden ingericht (wegen,
water, energie), de bereikbaarheid kan worden
gewaarborgd en de leefbaarheid op een hoger
niveau kan worden gebracht. Dit vraagt om
veel samenwerking: binnen sectoren, tussen
sectoren en tussen overheid en bedrijfsleven.
En, juist op dat punt heeft Nederland een
sterke geschiedenis en reputatie opgebouwd.
Die reputatie en aanpak kunnen dienen als
voorbeeld voor andere stedelijke delta’s in
de wereld, maar kunnen ook worden geëxporteerd in de vorm van advies, diensten,
producten en systemen. Dit is niet alleen
een activiteit van economische, maar zeker
ook van maatschappelijke betekenis. Het is
echter alleen te realiseren en geloofwaardig
als we die verschillende functies in onze eigen
Nederlandse delta ook sterk houden en daarin
voorop blijven lopen.

Perspectief
Ambitie en legitimatie moeten uiteindelijk
antwoord geven op de vraag wat het
tuinbouwcluster bijdraagt aan Nederland
in 2040, zowel vanuit economisch als maatschappelijk oogpunt. Met andere woorden:
wat is het perspectief voor de sector zelf en
voor Nederland in zijn geheel?
Economische bijdrage
De realisatie van de Visie 2040 leidt tot
een toename van de werkgelegenheid van
450.000 naar 600.000 arbeidsplaatsen, tot
een verdubbeling van de productiewaarde
van 10 naar 20 miljard euro, tot een forse stijging van het overschot op de betalingsbalans,
tot een stevige stijging van de export, en tot
een verdrievoudiging van de omzet van de
toeleverende industrie. Door intensivering
en herstructurering kan deze verdubbeling
van de productiewaarde worden gerealiseerd
met slechts een geringe areaaluitbreiding.
Maatschappelijke bijdrage
In de tabel (op pagina 19) wordt de maatschappelijke bijdrage van het tuinbouwcluster
geschetst.

g
n
i
n
e
i
z
r
o
o
v
l
e
s
d
Voe
d
i
e
h
d
n
o
Gez
g
n
i
v
e
g
Leefom
n
e
g
n
i
n
e
i
z
r
o
o
v
s
Nut
Kennis
g
n
i
n
n
a
Ontsp
nleving
Greenport(s) Nederland in de samenleving
Bijdrage aan maatschappij

Voorbeeld

Voedselvoorziening

• Garanderen beschikbaarheid voedsel
• Zorgen voor betaalbaar voedsel
• Zorgen voor vers, veilig, gezond en gevarieerd voedsel

Gezondheid

•
•
•
•

Leefomgeving

• Realiseren landschappelijk ingepaste bedrijfsgebouwen, infrastructuur
• Toepassen van moderne architectuur bij gebouwen, installaties
• Zorgen voor minder logistieke druk

Nutsvoorzieningen

• Leveren van energie
• Bijdragen aan waterhuishouding en wateropslag
• Verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen

Kennis

• Ontwikkelen, toepassen en benutten van hoogwaardige kennis
• Zorgen voor aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, talent
• Stimuleren van innovatie en vernieuwing

Ontspanning

• Bijdragen aan recreatie en toerisme
• Versterken van educatie en beleving

Samenleving

•
•
•
•
•

Verminderen CO2 en ﬁjnstof in de lucht
Leveren van een groene omgeving, werkplek
Ontwikkelen van grondstoffen voor de farmacie
Mee bestrijden zwaarlijvigheid

Gebruik duurzame energiebronnen en productiemethoden
Zorgen voor laag- en hoogwaardige werkgelegenheid
Vergroten biodiversiteit
Meehelpen aan het oplossen van de armoede
Ondersteunen plaatselijke organisaties met kennis, tijd, middelen
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Hoofdstuk 3 Visie 2040

Verdienende Greenport

De Visie 2040 van Greenport(s) Nederland

Bij de verdienende greenport ligt het accent vooral op het benutten van kansen in de

is uitgewerkt langs vijf kijkrichtingen of

markt en op het beschrijven van een ambitie. Hierbij gaat het om vragen zoals: hoe

‘streefbeelden’. Per streefbeeld zijn de

verdient het tuinbouwcluster in 2040 de kost, hoe en met wie wordt er samengewerkt

ontwikkelingen,

en hoe wordt de consument beleverd? Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn markt,

de

trendbreuken

en

de doelstellingen uitgewerkt. Hierbij is,

demografie, consument, arbeid, bedrijfsstructuur en handelspolitiek.

gezien de lange tijdshorizon van 2040,
vooral

geprobeerd

de

trendbreuken

scherp te benoemen. Deze zijn vervolgens
sterk bepalend geweest voor de geformuleerde doelstellingen.
Ieder streefbeeld begint met een korte beschrijving waarin wordt geschetst hoe de
wereld er in 2040 mogelijk uitziet, hoe het
tuinbouwcluster daarop heeft ingespeeld en
wat dit de tuinbouw en Nederland heeft opgeleverd. Hierbij is ervoor gekozen om in de
beschrijving vanuit de toekomst (2040) naar
het heden terug te redeneren.
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Streefbeeld
In 2040 is de wereldeconomie verdrievoudigd als gevolg van de groei van de
wereldbevolking en de toename van de
lagere naar de middeninkomens. De
vraag naar voedsel en groen is in gelijke
mate toegenomen. Het Nederlandse
tuinbouwcluster heeft zijn productie en
toegevoegde waarde in 2040 verdubbeld van 10 naar 20 miljard euro, deels
door anders en efficiënter te produceren in Nederland en deels door het opzetten van bedrijven in het buitenland.
Veredeling, toeleveranciers, producenten, veilingen, handel en dienstverleners
werken hierbij intensief samen in clus-

ters. Daarmee is het Nederlandse tuinbouwcluster verder uitgegroeid tot marktleider
in Europa en stevig aanwezig in een aantal
andere tuinbouwclusters in de wereld. Passie, kennis en samenwerking in en buiten de
sector, in ketens, publiekprivaat en met ngo’s
zijn hierbij de sleutelfactoren.
Tevens zijn local for local productie en rechtstreekse leveringen toegenomen, wat een
dempend effect heeft gehad op de groei
van mondiale import- en exportstromen. De
Nederlandse regiefunctie is hierdoor niet
aangetast. Verder zijn consumentgestuurde
productie, transparantie en duurzaam ondernemen vanzelfsprekend geworden. Tot slot is

de voedsel- en groensector te vinden in de top
drie van meest aantrekkelijke
werkgevers. Dit alles heeft geleid
tot een forse toename van de tuinbouwbijdrage aan het overschot op de Nederlandse betalingsbalans, tot een toename
van het aantal arbeidsplaatsen van 450.000
naar 600.000, en bovenal tot een goede, gezonde leefomgeving en voedselzekerheid.

van de ontwikkelde, westerse landen zullen
bereiken. We noemen dit ook wel de age of
converge. Ook in Europa neemt de vraag sterk
toe, onder meer als gevolg van de uitbreiding
van de Europese Unie en het toenemende belang dat consumenten hechten aan voedsel en
groen.
2. De (internationale) concurrentie bij de productie van onder andere bloemen, planten,
bollen, bomen, groenten en fruit neemt toe.
Met name de ‘massaproducten’. Productie
vindt steeds meer elders en buiten Nederland
plaats. Voor bloemen betekent dit nog niet direct een aantasting van de concurrentiepositie
gezien de sterke grip op de internationale handelsstromen (draaischijffunctie) van Nederland.
Het betekent wel dat er maximaal moet worden ingezet op het behouden van deze positie
onder andere door het handhaven van productiefaciliteiten (met name voor maatwerkproducten), een breed en diep assortiment,
door het concentreren van de productstromen
en door het op peil houden van de logistieke
infrastructuur. Bij de overige producten is de
dreiging van buitenlandse concurrentie groter
omdat bij deze producten de draaischijf- en
clusterfunctie minder sterk zijn ontwikkeld.
Voor deze producten moet dus worden ingezet op een versterking hiervan.

Aan dit streefbeeld liggen de
volgende ontwikkelingen en trendbreuken ten grondslag:

Ontwikkelingen
1. In 2040 is de wereldeconomie verdrievoudigd. Dit als gevolg van de sterk gestegen we-

reldbevolking van 6 naar 9 miljard mensen en
de sterke toename van de koopkracht. Deze
toename wordt vooral veroorzaakt door het
feit dat de lagere inkomens in grote delen van
de wereld zoals China, India, Oost-Europa,
Rusland en Zuid-Amerika opschuiven naar het
middenniveau. Er komen dus steeds meer regio’s en landen die het economische niveau

3. De schaalvergroting en consolidatie bij
veredelingsbedrijven, primaire bedrijven,
toelevering en afzet zetten door.
Bij de primaire bedrijven worden kapitaal en
management steeds verder losgekoppeld.
Ze specialiseren zich vaker op één teelt of
product en werken voor de afzet toenemend
samen in (coöperatieve) producentenorganisaties. Ook hebben primaire bedrijven meerdere
(internationale) vestigingen.
Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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4. Onder aanvoering van de generatie Y*
(de huidige twintigers) gaan consumenten
in 2040 voor gemak, gezond, gevarieerd
en vers. Consumenten willen zich niet
alleen identificeren met het geleverde
product, maar ook met het bedrijf dat de
producten levert en zijn productiemethode.
De consument hecht ook aan de interne en
associatieve eigenschappen van tuinbouwproducten. ‘Duurzaam geproduceerd en
getransporteerd’ is de norm. Consumenten
begrijpen duurzaamheid beter en zijn bereid
ervoor te betalen, onder meer door de
toenemende transparantie.
5. Daarnaast hecht de samenleving in
2040 meer aan authenticiteit en beleving.
Producten en diensten moeten natuurlijk zijn
(puur in plaats van fabrieksmatig), origineel
(echt en oorspronkelijk), uitzonderlijk (uniek,
historisch, echt), ergens aan refereren
(personen, plaatsen, gebeurtenissen)
en ergens aan bijdragen/zingevend zijn
(ontwikkeling kunst, oplossen armoede).
Consumenten willen zich niet langer door
*
De generatie Y (huidige twintigers) wil altijd online zijn, ondernemen,
niet gemotiveerd worden door geld maar door
betekenisvol werk, geen traditionele baas, zelf kunnen bepalen wat
haar marktwaarde is en wil eerst de praktijk en dan de theorie.
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marketing laten vinden en overtuigen. Zij
zoeken zelf de bedrijven en organisaties op
en ontwikkelen en organiseren samen met
deze leveranciers hun producten, diensten en
belevenissen (‘prosumeren’). Marketing push
wordt vervangen door authenticiteit pull.
6. In 2040 is consument-en vraaggestuurde
productie in ketens en netwerken normaal.
Beschikbaarheid, voorspelbaarheid,
betrouwbaarheid, flexibiliteit, responsiviteit
en kwaliteit staan daarbij centraal. Dit leidt,
gedreven door duurzaamheid en efficiency,
ook tot minder fluctuaties in prijs en volume,
langduriger zakelijke relaties en minder
verspilling. Elektronisch zakendoen is de
norm. Trefwoorden in deze ketens zijn:
consumentendialoog, informatie-uitwisseling,
parallelproductie, geïntegreerde logistiek en
duurzaamheid.
7. In de mondiale handelspolitiek richt de
aandacht zich blijvend op vrij verkeer van
tuinbouwproducten. Duurzaamheid wordt
steeds meer geïntegreerd in het handelsbe-

leid. De EU sluit meer plurilaterale handelsakkoorden en de WTO werkt toe naar een
snellere arbitrage bij handelsgeschillen.
Subsidies worden meer geaggregeerd en
het voorzorgbeginsel wordt zoveel mogelijk
toegepast, mits wetenschappelijk onderbouwd.
8. De Europese politiek handelt vanuit drie
drijfveren, namelijk schaarste, klimaatverandering en veiligheid. Dit betekent meer
aandacht voor bevolkingspolitiek, duurzame
en milieuvriendelijke productie, voeding en
gezondheid. Er is een sterke stimulans van
R&D en innovatie. En, er is een verschuiving
van aandacht van West- en Zuid-Europa naar
Oost-Europa en meer aandacht voor water
en energie.
9. Beschikbaarheid en kwaliteit van arbeid en
arbeidsmigratie is voor het Nederlandse tuinbouwcluster de belangrijkste uitdaging. In de
arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om
een goede aansluiting te vinden tussen vraag
en aanbod. Arbeidsmigratie binnen Europa

en tussen Europa en andere continenten
neemt steeds omvangrijker vormen aan en
is een wezenlijk onderdeel van de Europese
economie in 2040.
10. Europa wordt ‘graanschuur’ van de
wereld en produceert steeds meer voedsel
voor andere werelddelen. Europa beschikt
over voldoende vruchtbare grond en heeft
een nauwelijks groeiende bevolking. In veel
andere werelddelen is goede landbouwgrond schaars, landbouw nog in ontwikkeling
terwijl de bevolking er wel snel groeit.

Trendbreuken
1. Van centralisatie naar decentralisatie
Decentralisatie zet versneld door als gevolg
van ‘portabilization’ van de samenleving (met
behulp van kleinschaliger technieken zoals
pc’s en zonnecellen), internet, ontwikkeling
van local for local productie, toenemende differentiatie en segmentatie en nieuwe ideeën
over management en leiderschap. Dit leidt tot

meer gedecentraliseerde, en soms kleinere,
bedrijven en infrastructuren (bijvoorbeeld in
de nuts-sector), decentraal management en
nieuwe vormen van decentraal bestuur.
2. Van mondiaal naar ‘londiaal’*
Grote en kleine bedrijven worden zich ervan
bewust dat men er met een sterke positie op
de wereldmarkt (mondiaal) niet langer komt.
Een bedrijf moet ook lokaal actief, betrokken,
verbonden zijn, luisteren naar de ‘mensen
op straat’ en gevoel en respect hebben voor
lokale cultuur en historie.
3. Van importeren/exporteren
naar local for local
Onder invloed van klimaatproblemen en
energiekosten wordt de groei in mondiale
import- en exportstromen gedempt en vervangen door lokale productie en distributie.
Daarbij heeft lokaal verschillende geografische betekenissen: plaatselijk rond steden,
op regionaal niveau, op nationaal niveau en
op internationaal niveau, bijvoorbeeld het
gebied tussen Londen, Parijs en Berlijn.

4. Van ‘on-farm’ naar ‘off-farm’
De afgelopen decennia was de aandacht van
de politiek en de ngo’s op het vlak van voedsel en groen vooral gericht op de activiteiten
en verantwoordelijkheden van het primaire
bedrijf van boer, tuinder en visser. Zoals eerder in de sector zelf, verschuift hun aandacht
de komende jaren naar de hele keten (veredeling, toelevering, verwerking, logistiek, afzet
én de consument), vanuit het besef dat een
duurzame voedsel- en groenvoorziening
immers de verantwoordelijkheid van de hele
keten is.
5. Van nationaal naar internationaal
Vanwege ontwikkelingen zoals risicospreiding, jaarrondlevering, kennisontwikkeling,
arbeidsbehoefte en toenemende local for
local productie openen Nederlandse bedrijven uit het tuinbouwcluster in toenemende
mate vestigingen in het buitenland.

*Londiaal = samenvoegsel van lokaal + mondiaal
Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Doelstellingen
1. Verdubbeling productiewaarde*
In 2040 heeft het tuinbouwcluster zijn productiewaarde minimaal verdubbeld. Deels door
te kiezen voor producten met een hogere
toegevoegde waarde en kenniscomponent
(maatwerk hier; massa elders), deels door
verbetering van efficiency en deels door
areaalverruiming. Hierbij wordt uitgegaan
van handhaving van het productieareaal in
de Randstad en uitbreiding in de rest van
Nederland en in het buitenland.
Greenport(s) Nederland wil met deze verdubbeling zijn huidige voorsprong in concurrentie
en kennis voor de Nederlandse economie
behouden en bijdragen aan de toenemende
vraag van de maatschappij naar duurzaam en
efficiënt geproduceerde voedsel- en groenproducten.

*Dit betreft uiteraard een gemiddelde.
Per gewasgroep kan het meer of minder zijn.
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2. Europees marktleiderschap
In 2040 heeft het Nederlandse tuinbouwcluster
zich ontwikkeld tot Europees marktleider, met
een marktaandeel van minimaal 25 procent.
Onder meer door sterker dan de concurrentie
te profiteren van de groeiende vraag naar
voedsel en groen, door een intensieve samenwerking met en ook financiële deelname
in enkele Europese tuinbouwclusters, en door
een intensievere samenwerking met andere
succesvolle branches in Europa, zoals design,
mode, milieu, water, recreatie, gezondheid,
farmacie en architectuur.
Greenport(s) Nederland wil met dit Europese
marktleiderschap zijn huidige mondiale hub
functie (gateway naar Europa) ofwel zijn logistieke draaischijffunctie en commerciële regie
behouden, inclusief het huidige brede en
diepe assortiment. Dit zorgt ook voor het in
stand houden van het tuinbouwcluster in Nederland; inclusief de passie en de kennis. En,
voor een grotere bijdrage aan de economie
en werkgelegenheid van Nederland in 2040.
3. Mondiale tuinbouwclusters
In 2040 heeft de helft van de Nederlandse bedrijven uit het tuinbouwcluster één of meer-

dere vestigingen in het buitenland. Deze vestigingen maken deel uit van clusters waarin
veredeling, toelevering, productie, veiling,
verwerking, handel en dienstverlening en
overheden intensief samenwerken, volgens
het huidige model in Nederland. Zo ontstaan
vijf tot tien mondiale clusters waarin Nederlandse bedrijven een meerderheids- of minderheidsbelang hebben.
Greenport(s) Nederland kiest hiervoor om te
kunnen inspelen op de toenemende vraag
naar voedsel en groen, op de ontwikkeling van toenemende local for local productie, om gebruik te kunnen maken van elders
ontwikkelde kennis, om aantrekkelijker te
zijn als werkgever en om investeringen beter
te kunnen spreiden. Dit alles zorgt voor een
versterking van de regiefunctie in Nederland,
voor een sterk imago en voor een aantrekkelijke positie op de arbeidsmarkt.
4. Consumentgestuurde productie en afzet
In 2040 is 80 procent van de productie en afzet consumentgestuurd. Veredeling, toeleveranciers, producenten, veiling, verwerking en
afzet werken intensief samen bij het bedienen

van de consument. Hierbij worden vier elementen optimaal ingevuld: het product, de logistiek, de service en de beleving. Zowel voor
massa als maatwerk. De consument wordt onderdeel van de keten.
Greenport(s) Nederland kiest voor consumentsturing om de afnemer goed te kunnen bedienen. Maar zeker ook omdat hierdoor vraag en
aanbod beter op elkaar worden afgestemd en
de verspilling van arbeid, energie en grondstoffen wordt verminderd. Duurzaamheid en
de consument zijn de drijvende krachten achter ketensamenwerking. De omslag van een
productie- naar een consumentgestuurde keten betreft een zeer ingrijpende verandering
van het huidige mondiale businessmodel en
neemt zeker nog tien tot twintig jaar in beslag.
5. Top 3 werkgever
In 2040 staat het Nederlandse tuinbouwcluster in de top drie van meest aantrekkelijke
sectoren om in en voor te werken. Het werk is
afwisselend, uitdagend, kennisintensief en betekenisvol voor maatschappij en samenleving.
Er zijn veel mogelijkheden voor doorstroming

en voor het opdoen van internationale ervaring. Door de verwevenheid met andere
bedrijfstakken is het werk hip, veelzijdig en
uitdagend. Tuinbouw doet ertoe.
Greenport(s) Nederland kiest hiervoor om
slechts één reden: het behoud van de tuinbouw in Nederland. Bij een positie buiten de
top drie kan Nederland niet langer concurreren op het mondiale speelveld. Als passie en
talent (twee van de drie belangrijkste kenmerken van succesvolle bedrijven/clusters) niet
meer goed tot hun recht komen, verdwijnt een
bedrijfstak.

ambitie
Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Versterkende Greenport

Bij de versterkende greenport ligt het accent vooral op het versterken van de relatie
tussen het tuinbouwcluster en de samenleving, van producent en consument. Dat
is wellicht de belangrijkste uitdaging voor het tuinbouwcluster voor de komende
decennia. Hierbij gaat het om vragen zoals: hoe richten we de ruimte in en hoe
kunnen we de maatschappelijke acceptatie en het maatschappelijke draagvlak van
het tuinbouwcluster verder vergroten? Aandachtspunten hierbij zijn onder meer
ruimtegebruik, productiesystemen, planning, schaalgrootte en leefomgeving.

Streefbeeld
In 2040 woont 70 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Daarnaast heeft
de mondiale trek naar kustgebieden sterker
doorgezet dan aanvankelijk werd gedacht.
Hierdoor zijn stedelijke delta’s ontstaan met
een hoge inwonersdichtheid. In feite vormt
ook Nederland zo’n delta. De Nederlandse
tuinbouw vindt in 2040 plaats in clusters
dicht bij de steden. Tuinbouwbedrijven zijn
multifunctioneel, naast productie van voedsel
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en groen dragen ze ook bij aan de energieen arbeidsvoorziening, waterhuishouding,
logistiek en aan een aantrekkelijke en gezonde
leefomgeving. Door verticaal te bouwen zijn
de (productie)kosten per vierkante meter
gedaald, wat resulteert in een sterkere
concurrentiepositie. Tevens wordt intensief
samengewerkt met andere gebruikers van
de ruimte zoals wonen, industrie, recreatie
en natuur. Dit biedt mogelijkheden voor

toepassing van cyclische processen. Tot slot
wordt samengewerkt met andere branches
zoals mode, design, gezondheidszorg,
farmacie, architectuur, milieu en water.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Nederlandse
tuinbouw in 2040, voortbouwend op de
gemaakte beleidskeuzes in 2010, sterk is
verbonden met de consument, midden in de
samenleving staat, sterk is in partnerships met
overheden, ngo’s en andere bedrijfstakken

Aan voorgaand streefbeeld liggen de volgende
ontwikkelingen en trendbreuken ten grondslag:

Ontwikkelingen
1. Als gevolg van de doorzettende
schaalvergroting neemt de vraag naar
grotere percelen met een optimale lengte/
breedte-verhouding toe. Voor niches blijft
kleinschalige teelt bestaan.

en trendsettend en hip is. Met als resultaat
een sector waarin mensen graag werken, die
actief bijdraagt aan het realiseren van een
gezonde leefomgeving en die vooral vanwege
de sterke publiekprivate samenwerking als
mondiaal voorbeeld geldt voor inrichting en
beheer van duurzame, stedelijke delta’s in
de wereld. Behalve een prima leefomgeving

levert dit dus ook een prachtig exportproduct
op. Immers, ook in andere stedelijke delta’s
zijn/worden de grondprijzen hoog. Dit is een
‘verdienmodel’ dat vooral is gebaseerd op de
inrichting van duurzame delta’s en minder op
(de strijd om) hectares.

2. Naast primaire productiegebieden is er
een toenemende vraag naar agrologistieke
centra en naar agrogerelateerde bedrijventerreinen die zich in de nabijheid van
primaire productiegebieden zullen ontwikkelen.
3. Er ontstaan ook hybride bedrijven
waarbij verschillende teelten, R&D,

commercie, opslag en logistiek, distributie en
kantoorfuncties worden gecombineerd. Ook
ontstaat meervoudig ruimtegebruik (waterberging en energie). Dit vraagt om aanpassing
van en andersoortige bestemmingsplannen.
4. Door eerdergenoemde ontwikkelingen
neemt ook de vraag naar parkmanagement op
het collectieve niveau van de tuinbouw toe, voor
de ruimtelijke ordening mogelijk uitmondend in
een gezamenlijke inspanning tot sanering van
verouderde tuinbouwbedrijven.
5. Ruimtelijke kwaliteit in termen van gebruiksen belevingswaarde wordt van toenemende
betekenis, zowel vanuit het perspectief van
de overheid als vanuit de maatschappij. Dit
impliceert grotere aandacht voor landschappelijke inpassing van productielocaties en
hogere eisen aan architectonische kwaliteit
van opstallen en gebouwen.

Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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6. Er wordt steeds meer gekozen voor een
concentratiebeleid voor productiegebieden
die centraal liggen ten opzichte van
hoofdinfrastructuur en mainports, zowel op
nationaal als Europees niveau.
7. Door ruimtelijke beperkingen en andere
ruimteclaims treedt een verschuiving op in
productiegebieden. In de Randstad: handhaving van het huidige areaal en realiseren van
productiegroei door intensivering. In de rest
van Nederland en in het buitenland: productiegroei realiseren door areaaluitbreiding én
intensivering.

Trendbreuken
1. Van 2D naar 3D
Bij het maken van bestemmingsplannen,
inrichten van gebouwen en ontwerpen
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van infrastructuur wordt momenteel veelal
tweedimensionaal gedacht. In de komende jaren
zetten we naast dit tweedimensionaal denken
steeds vaker de stap naar driedimensionaal
plannen, organiseren en realiseren. Integrale
benadering van bodem, maaiveld en lucht.

4. Van ruraal naar urbaan
Voor het eerst in de geschiedenis leven er
in 2040 meer mensen in de stad dan op het
platteland. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor
de land- en tuinbouw: van een rurale naar een
urbane voedsel- en groencultuur.

2. Van mono- naar multifunctioneel
Tuinbouwbedrijven produceren in de toekomst niet
alleen voedsel en groen, maar richten zich ook op
andere functies zoals energieproductie, verwerking,
logistiek, waterhuishouding, R&D en recreatie.

5. Van verspreid naar geconcentreerd
Tuinbouwbedrijven worden steeds minder
verspreid gebouwd, maar worden steeds meer
geconcentreerd in clusters, vanwege logistieke
voordelen, kennisuitwisseling, werkvoorziening,
efficiency van transport en ondersteunende
voorzieningen.

3. Van isoleren naar verbinden
In de toekomst is de tuinbouw sterk verbonden
met consumenten, burgers, andere branches,
openbaar bestuur en andere functies in het
stedelijke gebied. Niet alleen voor wat betreft
de fysieke afstand, maar zeker ook voor wat
betreft de mentale beleving.

Doelstellingen
1. Duurzame clusters
In 2040 vindt 90 procent van de tuinbouw
plaats in geclusterde tuinbouwproductie

gebieden en agrologistieke centra. Er zijn in
Nederland gebieden planologisch aangeduid
als duurzame tuinbouwgebieden in de nabijheid van steden, hoofdinfrastructuur en mainports. Dit is gerealiseerd door herstructurering,
sanering, verplaatsing en inrichting van nieuwe
gebieden. Veel aandacht is hierbij ook besteed
aan het aantrekkelijk maken hiervan voor de
individuele tuinders.
Greenport(s) Nederland stimuleert dit, omdat
het de concurrentiekracht versterkt, kennis concentreert, arbeidsparticipatie stimuleert, transportbewegingen vermindert, bereikbaarheid en
leefbaarheid verbetert en innovatie bevordert.
Bovendien kunnen de ontwikkelde kennis en
systemen uitstekend worden geëxporteerd naar
andere stedelijke delta’s in de wereld.

uitdaging
2. Multifunctionele tuinbouwbedrijven
In 2040 is 75 procent van de tuinbouwbedrijven grootschalig, modern en multifunctioneel.
Bedrijven produceren voedsel en groen,
energie en dragen bij aan waterhuishouding.
Meervoudig ruimtegebruik (productie, logistiek, kantoor, wateropslag) en verticale bouw
zijn de norm. De bedrijven zijn architectonisch
en landschappelijk goed ingepast in de omgeving.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren,
omdat grootschalige, moderne en multifunctionele bedrijven de concurrentiepositie versterken, investeringen in duurzaamheid eerder
rendabel maken en omdat ze de kwaliteit van
de leefomgeving sterk verbeteren.
3. Greenport Care(s)
In 2040 is Greenport Care(s) een bekende en ge-

vleugelde uitdrukking. Het illustreert de maatschappelijke betrokkenheid van Greenport(s)
Nederland, zowel lokaal als mondiaal. Zo
worden plaatselijk activiteiten ontplooid die
zijn gericht op leefbaarheid en leefomgeving,
wordt mondiaal een bijdrage geleverd aan het
oplossen van armoede, klimaatproblemen en
biodiversiteit en wordt een bijdrage geleverd
aan het bestrijden van verspilling van voedsel,
energie en water. Dit gebeurt door het inzetten
van competenties, middelen en tijd.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren,
omdat het past bij zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat er een stimulerende
werking vanuit gaat naar de participanten in het
netwerk en, tot slot, omdat het bijdraagt aan
een goede herkenning en erkenning (imago)
van de sector.

4. Greenport trendsetter
In 2040 is het tuinbouwcluster hip, hot en
trendsettend. Bijvoorbeeld op het gebied van
productdesign, concepting, consumentencommunicatie, duurzame technologie, infrastructuur, productiemethodiek en samenwerking.
Het heeft dit kunnen realiseren door zich sterk
te verbinden met andere sectoren zoals mode,
design en architectuur, door zich sterk te richten
op de generatie Y en op andere culturen, door
een sterke maatschappelijke betrokkenheid
(dichtbij en veraf) en door doeltreffende pr en
communicatie.
Greenport(s)
Nederland
kiest
hiervoor
omdat het helpt een licence to produce te
verkrijgen en te behouden, omdat het aansluit
bij de verantwoordelijkheid die de sector
wil dragen voor een gezonde voedsel- en
groenvoorziening, omdat het de passie en

de kennis versterkt en aantrekt, en omdat het
goed past bij stedelijke delta’s en een urbane
voedsel- en groencultuur.
5. Greenport Experience
In 2040 is Greenport Experience het mooiste
attractie- en educatiepark van Europa. Het
biedt een prima combinatie van vermaak
en leren. Op een aantrekkelijke, speelse
en inspirerende manier komen kinderen en
jongeren (en volwassenen) in aanraking met
verschillende facetten van de greenport.
Greenport(s) Nederland kiest hiervoor, omdat
educatie en vermaak de belangstelling voor en
kennis van de greenport vergroten, waardoor
jongeren eerder kiezen voor een opleiding en
baan in het tuinbouwcluster. Bovendien levert
dit een positieve bijdrage aan het imago van
het tuinbouwcluster.
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Verbindende Greenport

Bij de verbindende greenport ligt het accent vooral op transport, logistiek en infrastructuur. Voor een sector zoals de
tuinbouw, die zich richt op de productie en levering van verse producten in stedelijke gebieden, is een goede logistiek
de belangrijkste randvoorwaarde om sowieso te kunnen bestaan. Dit geldt wereldwijd. Belangrijke aandachtspunten
hierbij zijn energie, gecombineerde productladingen, samenwerking en standaardisatie.

Streefbeeld
In 2040 zit er weer volop beweging en snelheid in het transport en de logistiek van verse
producten in Nederland en in Europa. Dit
in tegenstelling tot 2010, toen het verkeer
vrijwel tot stilstand was gekomen door de
moeilijke bereikbaarheid, de ontoereikende
infrastructuur, de gebrekkige samenwerking
en de torenhoge brandstofprijzen.
Gelukkig hebben bedrijfsleven en overheid
tijdig gezien dat het echt anders moest. Zo
is versneld ingezet op ontwikkeling van een
co-modaal kwaliteitsnetwerk voor vervoer van
verse producten, ontwikkeling en invoering
van duurzame energiebronnen, de omslag van
draaischijf naar netwerk, een betere integratie
met de mainports Rotterdam en Schiphol en
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een goede verbinding met een aantal mondiale tuinbouwclusters.
Belangrijke instrumenten die hebben bijgedragen aan de realisatie hiervan zijn onder meer:
instelling van een vervoersautoriteit, scheiding
van personen- en vrachtvervoer, adequate
wet- en regelgeving en een leidende positie
in standaardisatie.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Nederlandse
tuinbouw zijn marktleiderspositie in Europa
heeft kunnen vasthouden en versterken, dat
de leefomgeving er in Nederland sterk op
vooruit is gegaan en dat er veel nieuwe hoogwaardige kennis, bedrijvigheid en werkgelegenheid is ontstaan. Deze kennis is, verpakt
in logistieke concepten, door Nederlandse

bedrijven en kennisinstellingen op uitstekende wijze
vermarkt in andere delen
van de wereld. Daarmee is
tevens een forse bijdrage
geleverd aan de invoering
van duurzame logistiek voor
de voedsel- en groensector
in stedelijke gebieden.

Aan voorgaand streefbeeld liggen de volgende ontwikkelingen en trendbreuken ten
grondslag:

Ontwikkelingen
1. Agrarische productie blijft zich bewegen
langs traditionele transport en bevolkingsassen.
Dagverse producten in en dichtbij stedelijke
gebieden, tuinbouw in deltagebieden en goed
houdbare producten op afstand.
2. De markt voor tuinbouwproducten kenmerkt
zich door internationale productie, internationale markten en dus internationale logistiek.
3. Aan snelheid en organisatie van de productstroom door de keten heen worden steeds hogere eisen gesteld. Hierbij moet onderscheid
worden gemaakt in massa en maatwerk en in
reguliere handel en acties. Planningssystemen
worden complexer. Om dit te realiseren zijn
systeeminnovaties nodig.
4. Door geavanceerde vershoudtechnieken
(verpakkingsmaterialen,
controlled
atmosphere) en door bewerking en verwerking van
grondstoffen wordt de actieradius van dagverse
producten vergroot.
5. Informatienetwerken van bedrijven en
overheden (douane) worden geavanceerder
en meer geïntegreerd. Dit leidt tot grotere
doeltreffendheid van netwerken en systemen,
ruimte voor ontkoppeling van verkoop en lo-

gistieke processen en lagere administratie- en
transactiekosten. De economie digitaliseert en
automatiseert.
6. De Nederlandse infrastructuur zal moeten
worden vernieuwd om het toenemende transport te accommoderen.
7. Personenvervoer is een grote veroorzaker
van congestie. In de oplossing voor de filedruk
wordt dan ook steeds meer gekeken naar het
scheiden van stromen (personen, goederen)
zowel fysiek als in de tijd en naar systemen voor
beprijzen (bonus /malus).
8. Er komt voortdurend nieuwe technologie
beschikbaar om dynamisch vervoermanagement te faciliteren. Dit maakt het verlangen
naar een vervoersautoriteit actueler. Allocatie
van gedeelde regie bij de overheid en/of het
bedrijfsleven is een belangrijk aandachtspunt.
9. Klimaatproblemen, met name CO2-uitstoot
en energieverbruik, krijgen een forse invloed
op de hoeveelheid transportbewegingen.
Steeds meer grote retailketens vermelden
op hun producten de ecologische footprint.
Dit zal onder meer leiden tot een bewustere
aankoopkeuze en een toename van de local for
local productie.
10. Tot slot neemt de bereidheid van het
beleid om problemen gedifferentieerder aan te
pakken per doelgroep toe, zoals doelgroepstroken, co-modale systemen.
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Trendbreuken
1. Van stilstaan naar bewegen
De huidige verslogistiek is te afhankelijk van
diverse niet-beïnvloedbare factoren, zoals
het wisselende personenverkeer, de weersomstandigheden, venstertijden en parkeerproblemen. Voorspelbaarheid en tijdigheid
van leveringen kunnen alleen worden gerealiseerd als het verstransport wordt uitgevoerd met ‘eigen’ systemen die losstaan
van overige transportbewegingen, zoals
personenvervoer. Op die manier ontstaat
Ongestoord Logistiek Vervoer (OLV) en zijn
producten constant in beweging tussen producent en consument.
2. Van uni- naar co-modaal
Het meeste verstransport vindt momenteel
plaats over de weg (unimodaal) Bovendien
zijn de verschillende modaliteiten (weg, water, lucht, spoor) niet goed op elkaar afgestemd. Bij co-modaal vervoer zijn deze systemen wel volledig op elkaar afgestemd. Hier
worden zij wisselend ingezet, al naar gelang
de behoefte.
3.	Van fossiele naar duurzame
energiebronnen
Fossiele brandstoffen zijn eindig. Er zal dan
ook versneld worden overgegaan op duurzame energiebronnen.
4. Van soleren naar samenwerken
Logistiek is in het verleden vaak benaderd,
georganiseerd en geoptimaliseerd vanuit
het individuele bedrijf. Deze aanpak heeft
geleid tot suboptimalisatie. In de toekomst
worden logistieke vraagstukken veel meer
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in netwerkverband aangepakt en opgelost.
Zowel tussen bedrijven onderling als tussen
bedrijven en de overheid.
5. Van generiek naar modulair
Op vele terreinen, bijvoorbeeld productiesystemen, supermarktconcepten en logistiek, is sprake van een afname van generieke
en een toename van modulaire concepten.
Modulaire concepten maken maatwerkoplossingen mogelijk tegen lage kosten, omdat
van gestandaardiseerde onderdelen wordt
uitgegaan. Dit zal bijvoorbeeld de invoering
van co-modaal vervoer versnellen en vergemakkelijken.

Doelstellingen
1. Efficiënte infrastructuur
In 2040 is in Nederland een co-modaal kwaliteitsnetwerk voor goederenvervoer (weg,
water, spoor en lucht) operationeel. Hierbij
zijn de verschillende modaliteiten goed op
elkaar afgestemd en worden in samenhang
optimaal ingezet. Personenvervoer is hiervan
losgekoppeld.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren om
een ongestoord vervoer van versproducten
mogelijk te maken bij collectie en distributie,
om de betrouwbaarheid van doorlooptijden
en belevering maximaal te laten zijn en om
de tuinbouwsector concurrerend te houden.
De hierbij ontwikkelde kennis en systemen
vormen tevens een mooi exportproduct, omdat er in stedelijke delta’s wereldwijd behoefte bestaat aan Ongestoord Logistiek Vervoer
(OLV) van versproducten.

2. Van draaischijf naar netwerk
In 2040 is de huidige draaischijffunctie van
Nederland getransformeerd naar een Europees (en intercontinentaal) netwerk van veredeling, productie, import, collectie, handel,
verwerking, marketing, distributie en service
met een leidende concurrentiepositie naar
de Europese retail en consument. Ons open
marktplaatsmodel wordt hierbij ook elders in
Europa toegepast. Het wordt dus een soort
spinnenweb. Niet alles kan in het centrum,
want dan zakt het in, maar er vindt verdeling
plaats over meerdere knooppunten.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren om
te kunnen blijven voldoen aan de eisen en behoeften van de markt (vaker, vlugger, verser),
voor het behoud van de concurrentiepositie
in de internationale markt en omdat de versmarkt een mondiale markt is met global en local sourcing en afzet. Maar, zeker ook om een
breed en diep assortiment voedsel en groen
beschikbaar én betaalbaar te houden voor de
Nederlandse en Europese consument.
3. Integratie met mainports
In 2040 is Greenport(s) Nederland voor het
zee- en luchtverkeer vergaand geïntegreerd
met de mainports Rotterdam en Schiphol.

randvoorwaarde

Greenport(s) Nederland wil dit realiseren om
een efficiënte en duurzame afwikkeling van
intercontinentale goederenstromen mogelijk
te maken en een dito koppeling met het Europese netwerk voor goederenvervoer. Gezamenlijk zijn immers een betere ontwikkeling
van de infrastructuur en een breder draagvlak
voor co-modaal vervoer te realiseren.

4. Verbinding Greenport(s) Nederland met
andere mondiale tuinbouwclusters
In
2040
is
Greenport(s)
Nederland
verbonden met vijf tot tien andere mondiale
tuinbouwclusters. Op deze wijze ontstaat er
een samenwerking en fysieke uitwisseling
van
versproducten
tussen
meerdere
clusters (knooppunten) in een mondiaal
kwaliteitsnetwerk met een sterke regierol
voor Nederland.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren,
omdat het de positie van Nederland als
handels- en distributieland versterkt, er op
die manier een effectieve verbinding met
andere productiecentra tot stand komt en het
mogelijkheden biedt Nederlandse kennis en
systemen te exporteren. Tot slot draagt een
goede verbinding bij aan het beschikbaar
krijgen en betaalbaar houden van voedsel en
groen overal ter wereld.
5. Standaardisatie
In 2040 is Nederland leidend in mondiale
standaardisatie-activiteiten op het gebied van
logistiek, bijvoorbeeld productverpakking,
omverpakking, pallets en containers, ICT en
productietechniek.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren,
omdat het helpt zijn mondiale marktleidersrol
verder te versterken en te ontwikkelen, vanwege de grote besparingen die standaardisatie kan opleveren en omdat het de marktpositie van (Nederlandse) toeleveranciers
versterkt.
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Vernieuwende Greenport
Bij de vernieuwende greenport ligt het accent op kennis en innovatie. Hierin ligt de belangrijkste kans
om de ambitie waar te maken. Daarbij gaat het zeker niet alleen om product- en procesinnovatie,
maar ook om logistieke, organisatorische en bestuurlijke innovatie. Het betreft innovatie op het
primaire bedrijf, maar zeker ook in de keten. Het gaat om geleidelijk oplopende, maar vooral
ook om systeeminnovatie. Een vernieuwende greenport levert ook veel technologische kansen
op voor de toeleverende industrie: De greenport als proeftuin. Belangrijke aandachtspunten zijn
verder de vernieuwing van de innovatie zelf en het innovatieklimaat.

Streefbeeld
In 2040 is bevestigd dat kennis en innovatie
de belangrijkste sleutel vormen voor de tuinbouwsector om het mondiale marktleiderschap te kunnen vasthouden en verder uit te
bouwen. Daarom was het strategisch van groot
belang dat het Innovatieplatform in 2008 de
Nederlandse tuinbouw als één van de sleutelgebieden voor de Nederlandse economie had
benoemd, Flowers & Food. De strategie van
Greenport(s) Nederland is gebaseerd op vier
lijnen:
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• het maken van duidelijke keuzes, bijvoorbeeld voor producten met een hoge waardedichtheid en kenniscomponent en voor
een versnelde invoering van nieuwe technologie;
• een vernieuwende aanpak van de innovatie
zelf. Door meer accent te leggen op open
innovatie, het toepassen en vermarkten
van kennis en het ontwikkelen van nieuwe
competenties bij bedrijven en kennisinstellingen. Zoals denken vanuit markt en maat-

schappij, een open blik naar andere
sectoren, samenwerken in netwerken;
• het versterken van het innovatieklimaat
door het aantrekken van kennisbedrijven,
kenniswerkers, het opzetten van een Greenport Valley en een Greenport University;
• het ontwikkelen van innovatieprogramma’s
gericht op waardecreatie, responsiviteit,
biodiversiteit en veredeling.

Aan voorgaand streefbeeld liggen de volgende ontwikkelingen en trendbreuken ten
grondslag.

Ontwikkelingen
1. Wereldwijd is er sprake van een sterke tendens tot decentralisatie. Deze wordt vooral
gestimuleerd en gefaciliteerd door de techniek
(pc’s, internet, nieuwe lokaal inzetbare energiebronnen zoals zonnecellen, windenergie en
milieutechnologie), maar ook door de local for
local ontwikkeling, de closed circle economy
en de toenemende verantwoordelijkheid die
burgers nemen voor hun directe woonomgeving. Dit leidt onder meer tot decentralisatie
en soms tot schaalverkleining van bedrijven
en van infrastructuren voor nuts- en telecombedrijven.
2. De tuinbouw specialiseert zich steeds
meer naar vier functionele hoofdstromen van
productie en een combinatie daarvan. Dat
zijn: welbevinden en beleving (producten met
sierwaarde), voedselproductie (groente, fruit),
energieproductie (biobrandstoffen, energie
teruglevering) en gezondheidsproducten (vitaminen en eiwitten) en farmaceutische toepassingen (medicinale grondstoffen of gewassen).
Dit alles heeft ertoe geleid dat de
Nederlandse tuinbouw in 2040 het hart vormt
van het mondiale tuinbouwnetwerk, een top
3-positie bekleedt op de arbeidsmarkt en als
hét nationale en internationale voorbeeld geldt
voor clusterinnovatie. Greenport(s) Nederland
is erin geslaagd om een goede verbinding te

maken tussen economie en ecologie en heeft
daarmee zijn leidende positie in het mondiale
tuinbouwcluster versterkt.

3. Een derde ontwikkeling betreft intensivering van de ruimte. Door middel van een
hogere opbrengst per vierkante meter en/of
door meervoudig ruimtegebruik. Bijvoorbeeld
meerlagenteelt, intensievere teeltmethodieken, robotisering en walking plants systems,
combinatieteelten of het stapelen van functieeenheden, bijvoorbeeld ondergronds telen,
verpakken/bewerken, wateropslag, wonen,
parkeren, energie opwekken.
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4. Tracking & tracing verbreedt sterk. Niet
alleen ten behoeve van logistiek of voedselveiligheid maar ook voor consumentencommunicatie en informatie over duurzaamheid.
Voedsel en groen krijgen labels waarop de
consument kan zien hoe, door wie en waar het
product is geproduceerd, welke inhoudstoffen
het bevat en hoe de ecologische footprint
eruitziet.
5. De traditionele kas verdwijnt onder invloed
van nieuwe technologie zoals lichtgeleiding,
geleidende polymeren, actieve of extra lichtdoorlatende coatings, systemen voor lichtomzetting, robotisering en andere logistieke
systemen.
6. Een klein deel van de productie wordt mogelijk in de toekomst, onder- of bovengronds,
geproduceerd in lokale productie-units in
de steden en woonwijken zelf. Dit voorkomt
problemen bij transport en vastlopende
infrastructuur, kwaliteitverlies, beperkt het
energieverbruik en de CO2-uitstoot, is gunstig
voor een gezonde leefomgeving, stimuleert
de werkgelegenheid en zorgt voor korte
afstanden tussen wonen en werken.
7. Een andere belangrijke ontwikkeling betreft
het toenemende belang van systeeminnovatie,
dat wil zeggen organisatieoverschrijdende
vernieuwing die verbanden tussen bedrijven,
organisaties en individuen ingrijpend verandert. Leidend tot nieuwe processen, concepten en diensten. Een belangrijke vaardigheid
bij systeeminnovatie is het vermogen om te
vernieuwen op de bruggetjes tussen vakgebieden, sectoren en regio’s. Vaak gaat het om
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bestaande kennis, bouwstenen die in nieuwe
combinaties leiden tot nieuwe systemen.
8. Een laatste ontwikkeling betreft wikinomics.
Internet verandert en stuurt het innovatieproces alsmaar sterker. Consumenten ontwikkelen,
samen met producenten, nieuwe producten,
diensten en belevenissen met behulp van ideeënplatforms: massasamenwerking.

Trendbreuken
1. Van gesloten naar open innovatie
Bij open innovatie komen innovatieprocessen
tot stand door samenwerking van verschillende
soorten partijen (bedrijven, overheden, ngo’s)
en door betrokkenheid van eindgebruikers bij
de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en beleving. Open innovatie wil dus niet
zeggen dat alle informatie zomaar op straat
komt te liggen.
2. Van handmatig naar robotmatig
De komende decennia breekt de robotisering
echt door. Drijvende krachten zijn kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en schaarste op de
arbeidsmarkt. In de toekomst hoeft de kweker
zijn huis niet meer uit door het remote uitvoeren
van gewashandelingen.
3. Van kennis ontwikkelen naar kennis
toepassen.
In de huidige internettijd is kennis en informatie
vrijwel onbeperkt beschikbaar. De uitdaging
is om sneller en effectiever te innoveren dan
de concurrentie. Kennis niet alleen verkopen,
maar vooral vermarkten in producten, diensten
en systemen. Bovendien is de Nederlandse

tuinbouw niet langer alleenheerser op tuinbouwkennisgebied. Ook opkomende landen
ontwikkelen zich. Dus ook: kennis importeren
en innovaties exporteren.
4. V
 an mens- naar milieugedreven innovatie
Momenteel is veel innovatie mensgedreven,
dus vooral gericht op het ontwikkelen van producten en diensten om tegemoet te komen aan
wensen en behoeften van consumenten en afnemers. Op weg naar 2040 wordt innovatie in
hoge mate bepaald door milieuaspecten, zoals
grond, water, energie, lucht, grondstoffen, klimaat en biodiversiteit.
5. V
 an technische naar sociale,
organisatorische en bestuurlijke
innovatie
Technische innovatie blijft belangrijk, maar
wordt aanzienlijk verbreed met en beïnvloed
door organisatorische, bestuurlijke en sociale
innovatie. Sociale aspecten en vaardigheden
worden belangrijker. Te denken valt hierbij aan:
gedrag, oriëntatie, leiderschap, competentieontwikkeling, een leven lang leren en werken,
samenwerkingsvaardigheden,
samenwerken
met ngo’s en consumenten en nieuwe vormen
van netwerkbesturing.

Doelstellingen
1. Duurzame productie
In 2040 zijn tuinbouwbedrijven getransformeerd tot een industrie. Massa (kwantiteit,
grote productie-eenheden, comfortfood) en
maatwerk (specials, kleinschalig, slowfood). Er
zijn factories ontstaan, die ook ondergronds
kunnen liggen of in lagen zijn opgebouwd. Er

wordt duurzaam geproduceerd.
Energie voor verwarming, koeling, elektriciteit, hergebruik afvalstoffen en waterzuivering
wordt duurzaam en lokaal geproduceerd door
zon, wind of biomassa, beheerd en gedistribueerd. Beheer wordt uitgevoerd door lokale
producenten, investeerders en kleinverbruikers. Voordelen: een hoger rendement, lagere
transport- en beheerkosten en minder afhankelijkheid van grote (buitenlandse) energieleveranciers: nieuwe nuts.
Greenport(s) Nederland wil versneld werken aan
de ontwikkeling van het ‘Tuinbouwbedrijf 2040’.
Het is nu actueel: druk op de arbeidsmarkt,
overstap naar duurzame energiebronnen, de
snel toenemende schaalvergroting, nieuwe
mogelijkheden van robotisering, polymeren en
verlichting en de ingezette herstructurering en
bedrijfsverplaatsing die dwingen tot nadenken
over een nieuwe bedrijfsopzet.
2. Greenport Valley
In 2040 is er een kennis- en innovatiecentrum
tuinbouw operationeel met een mondiale positie en uitstraling: Greenport(s) Nederland als
Silicon Valley van de wereldwijde tuinbouwsector. Aan Greenport Valley nemen deel: toeleveranciers, veredelingsbedrijven, kwekers,
veiling, handel, verwerking, dienstverlening,
onderwijs, onderzoek, ngo’s en consumenten. Greenport Valley richt zich op een aantal
mondiaal aantrekkelijke kennisvelden zoals
teelttechniek, veredeling, agromanagement,
watermanagement en klimaat. Een Greenport
Business School waarin lbo, mbo en hbo samenwerken, maakt deel uit van Greenport Valley.

Greenport(s) Nederland wil dit realiseren om
sneller en effectiever te kunnen innoveren dan
de concurrentie, om over voldoende en geschoolde medewerkers te kunnen beschikken,
om de positie als exporteur van productiesystemen voor geïntegreerde voedsel- en groenketens te versterken en om bij te dragen aan
een versterking van de Nederlandse economie en het oplossen van een aantal mondiale
problemen zoals klimaat, energie- en voedselschaarste.
3. Greenport University
In 2040 is er een internationaal (fundamenteel)
onderzoeksinstituut en opleidingscentrum van
mondiale betekenis. Gedragen en gefinancierd
door overheid en bedrijfsleven, maar wel met
een onafhankelijke positie om eigen activiteiten en programma’s te ontplooien. Greenport
University wordt gevormd vanuit diverse universiteiten, is grotendeels virtueel van opzet en
werkt nauw samen met de Greenport Business
School. De ambitie is te behoren tot de top drie
in de wereld: ‘het Harvard voor de tuinbouw’.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren om
zijn kennispositie te versterken, om toptalent
en topbedrijven aan te trekken, om onderzoek
en opleiding te bevorderen, en innovatie te
faciliteren en te voeden. Tal van onderwerpen
vragen om diepgaande studie en onderzoek,
bijvoorbeeld op het vlak van productietechniek, klimaat, voeding, energie, water en biodiversiteit.
4. Innovatieprogramma
‘Waardecreatie en Responsiviteit’
In 2040 is Greenport(s) Nederland mondiaal

toonaangevend als het gaat om waardecreatie
en responsiviteit. Hierbij gaat het onder meer
om marktaansluiting en conceptontwikkeling,
gezondheid en welbevinden en om duurzame
responsieve ketennetwerken en netwerkregie.
Greenport(s) Nederland wil dit programma
uitvoeren omdat dit bijdraagt aan een versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw, een duurzame leefomgeving,
gezondheid en welbevinden van mensen en
omdat het bijdraagt aan het inspelen op de behoeften van de consument. Het stelt het cluster
in staat bij te dragen aan de ontwikkeling van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
5.Innovatieprogramma ‘Biodiversiteit en
Veredeling’
In 2040 heeft het Nederlandse tuinbouwcluster zich sterk gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en afzet van gewassen met een
hoge waarde- en kennisdichtheid, in gewassen
met een minimaal gebruik van grondstoffen en
energie, met een minimale belasting van milieu
en leefomgeving en in de vergroting van de
biodiversiteit.

kans

Greenport(s) Nederland wil dit realiseren vanwege de beperkt beschikbare ruimte in de
Nederlandse delta en omdat het bijdraagt aan
de verduurzaming van de tuinbouw. Daarnaast
biedt het mogelijkheden om uitgangsmateriaal
te exporteren en om elders met de hier opgedane ervaring en kennis veredelingsactiviteiten
op te zetten. Uitgangsmateriaal draagt sterk bij
aan het verder differentiëren en segmenteren,
en daarmee aan de winstgevendheid, van de
tuinbouw. Kortom, de bron maakt het verschil.
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Verduurzaamde Greenport
Bij de verduurzaamde greenport ligt het
accent op maatschappelijk verantwoord
ondernemen (mvo) én maatschappelijk
verantwoord consumeren (mvc). Beide
kenmerken de overgang van een industriële en diensteneconomie naar een
duurzame economie. Een duurzame
tuinbouw, als onderdeel hiervan, gaat
uit van meervoudige opbrengsten en
een evenwichtige balans tussen people,
planet & profit en vormt de motor van
de Visie 2040.

Streefbeeld
In 2040 is duurzaam ondernemen de
norm. Consumenten hebben een hoge
gevoelswaarde bij producten en diensten.
Zaken zoals milieu, energie, arbeidsomstandigheden en authenticiteit spelen een
grote rol. Consumenten identificeren zich
niet alleen met het product, maar ook met
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het bedrijf erachter, de productiewijze en de
herkomst. Bedrijven, burgers en ngo’s zorgen
voor vernieuwing. De overheid stelt kaders,
maakt wetten en stimuleert, onder meer door
duurzaam in te kopen. Greenport(s) Nederland prijst zich gelukkig dat zij in 2008 heeft
besloten duurzaamheid niet langer te zien als
bedreiging of hype maar als vanzelfsprekendheid. Zo is versneld overgegaan op duurzame
energiebronnen, duurzame productiesystemen, cyclisch ondernemen, verslaglegging
van duurzaamheid en rapportage volgens de
richtlijnen van het Global Reporting Initiative.
Bovendien is er een programma gestart
onder de naam Greenport Care(s) met daarin
activiteiten om lokale en mondiale problemen
mee op te lossen en verspilling tegen te gaan.
Duurzaamheid werd ook integraal onderdeel
van het mondiale handelsbeleid. Zo werd het
mogelijk om de kosten voor arbeid, energie
en grond beter naar de consument toe door
te berekenen.
Deze keuze heeft Greenport(s) Nederland
geen windeieren gelegd. Het Nederlandse
tuinbouwcluster versterkte zijn marktpositie,
was succesvol met innovatie, verwierf respect
van consumenten, ngo’s en overheden en bood
een model voor andere kansrijke branches in
de wereld. Daarmee heeft de tuinbouw ook
bijgedragen aan een versterking van Europa.
Dit continent was tussen 2008 en 2015 in
een forse crisis terechtgekomen. Maar, mede
dankzij de tuinbouw, groeide Europa in
2040 uit tot mondiaal gidscontinent op de

terreinen duurzaamheid, culturele diversiteit,
landbouwbeleid en veiligheid. Achteraf bleek
duurzaam ondernemen de belangrijkste
motor én bindende factor voor het bereiken
van de mondiale marktleiderspositie van het
Nederlandse tuinbouwcluster.

Ontwikkelingen
1. Op weg naar 2040 is vooral het kunnen
omgaan met de toenemende schaarste de
belangrijkste uitdaging voor de tuinbouw. De
wereldbevolking stijgt explosief en de balans
verslechtert snel tussen vraag naar en aanbod
van grondstoffen, grond, arbeid, energie
en water. Bovendien daalt de leefbaarheid
met sprongen door de klimaatverandering.
De combinatie van beide leidt ertoe dat er
opnieuw behoefte komt aan zelfvoorzienend
vermogen (local for local).
2. Duurzaam (in)kopen door consumenten
en overheid wordt steeds vanzelfsprekender.
Consumenten hebben een hoge gevoelswaarde bij producten en diensten. Zaken zoals milieu, energie en arbeidsomstandigheden spelen een grote rol. Consumenten identificeren
zich niet alleen met het product, maar ook met
het bedrijf achter het product, de productiemethode en herkomst. Van elk product is te
achterhalen wie de producent is, hoe het is
geteeld en wat de maatschappelijke en ecologische belasting is.
3. Bedrijven, burgers en ngo’s zorgen de
komende jaren voor de vernieuwing op
het gebied van duurzaam ondernemen. De
overheid stelt kaders, handhaaft wetten én
stimuleert duurzame ontwikkeling. Dit onder
meer door de bevordering van innovatie, door
duurzaam in te kopen en door het toekennen
van persoonlijke (of bedrijfsmatige) quota voor
de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik
van energie en infrastructuur.
Aan voorgaand streefbeeld liggen de volgende ontwikkelingen en trendbreuken ten
grondslag:

4. Het energievraagstuk komt de komende jaren nog hoger op de agenda te staan.

Aandacht hierbij gaat uit naar drie lijnen: besparing op fossiele energie, ontwikkeling van
nieuwe duurzame energiebronnen en nieuwe
distributiestructuren. Decentrale en lokale
vormen van energieproductie nemen toe. Dit
geldt eveneens voor energiedistributie en
energiegebruik, zogenaamde energie webs.
5. Het watervraagstuk is voor de land- en
tuinbouw misschien nog wel belangrijker en
urgenter. Wereldwijd wordt 10 procent van
het water gebruikt voor consumptie en 15
procent door de industrie. De resterende
75 procent wordt gebruikt door de land- en
tuinbouw.
6. Op weg naar een duurzamere economie in
2040 worden er ook meer bedrijfsconcepten
en systemen ontwikkeld die zijn gericht op het
vergroten van de economische, ecologische en
sociale prestatie van producten en diensten.
Dit in plaats van verschuiven hiertussen,
bijvoorbeeld iets minder winst en iets meer
milieu. Het gaat om het vergroten in plaats
van om het verdelen van de koek. Een mooi
voorbeeld hiervan is de energieproducerende
kas. Die vergroot het ecologisch kapitaal
(onuitputtelijke energiebron), zorgt voor
nieuwe kennis en werkgelegenheid (sociaal
kapitaal) en voor nieuwe omzet en winst
(economisch kapitaal).
7. Landen kunnen als gevolg van bijvoorbeeld
culturele, historische of geologische omstandigheden verschillende eisen hanteren ten
aanzien van duurzaamheid. Om toch zoveel
mogelijk een level playing field na te streven,
dat in het belang is van alle landen, wordt
duurzaamheid toenemend geïntegreerd in de
mondiale handelspolitiek.
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8. De groei van de wereldeconomie kan alleen
stabiel en vreedzaam plaatsvinden als aan drie
- niet geringe - voorwaarden wordt voldaan.
Het oplossen van het milieu- en klimaatvraagstuk, het oplossen van het armoedevraagstuk
(poverty trap) en het drastisch vergroten van
de biodiversiteit. Dit is op weg naar 2040 niet
alleen een opgave voor de overheid, maar
zeker ook voor het bedrijfsleven.
9. Onder invloed van de generatie Y, de
ngo’s, de toenemende transparantie en de
vorderingen met betrekking tot het mondiale handelsbeleid, zal internalisering (doorberekenen van kosten voor energie, arbeid,
gezonde grond en milieu aan de consument)
door tuinbouwondernemers en transportondernemingen in 2040 beter mogelijk zijn. Dit
leidt tot minder fluctuaties, minder verspilling,
minder onnodige faillissementen en minder
ongelijkheid en is daarom dus duurzamer.

Trendbreuken
1. Van kans naar vanzelfsprekendheid
Momenteel zien veel bedrijven en organisaties duurzaam ondernemen nog als een
randvoorwaarde of op zijn best als kans. In
2040 is duurzaam ondernemen echter vanzelfsprekend. Het vormt de hoeksteen van de
bedrijfsstrategie.
2. Van output denken naar input denken
Consumenten en maatschappij stellen hoge
eisen aan voedsel en groen (output). Zij worden zich echter bewuster van het feit dat daar
ook beperkt voorradige input voor nodig is in
de vorm van grondstoffen, energie, arbeid en
vruchtbare grond.
3. Van gesloten naar transparant
Onder invloed van internet, de generatie Y
en wetgeving op het vlak van verantwoord
40
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ondernemingsbestuur, is transparantie in
2040 heel gewoon. Bedrijven, organisaties en
clusters streven naar meervoudige opbrengsten en hanteren een drieledige resultaatverantwoording voor people, planet & profit
volgens richtlijnen van het Global Reporting
Initiative.
4. Van lineair naar cyclisch
Bij cyclische processen nemen bedrijven
de verantwoordelijkheid voor zowel de
aangevoerde grondstoffen als de gemaakte
producten en de reststoffen. Reststof voor de
één, is grondstof voor de ander. Verspilling
wordt door recirculatie en hergebruik (zoveel
mogelijk) voorkomen. Cyclisch ondernemen
vindt niet alleen plaats binnen bedrijven, maar
ook in ketens, sectoren en tussen sectoren.
5. Van uitputten naar investeren
Er bestaan verschillende soorten primair
kapitaal: ecologisch kapitaal (grond, water),
materieel kapitaal (mineralen, brandstoffen),
menselijk kapitaal (kennis, vaardigheden) en
sociaal kapitaal (sociale cohesie, rechtvaardigheid). Een stabiele maatschappij leeft van het
‘inkomen’ dat voortkomt uit haar voorraad primair kapitaal en moet deze niet opsouperen.
Een maatschappij wordt dus duurzaam als ze
haar economie niet richt op uitputten, maar
op investeren in de uitbreiding en versterking
van haar voorraad primair kapitaal.
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Doelstellingen
1. Duurzame energiebronnen
In 2040 wordt voor de productie en het vervoer
van tuinbouwproducten geheel gebruikgemaakt
van duurzame energiebronnen.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren
omdat fossiele brandstoffen steeds schaarser
worden en daardoor te duur, omdat duurzame
energiebronnen minder CO2 uitstoten en beter
zijn voor het klimaat, omdat het bijdraagt aan de
license to produce en een sterk imago en omdat
nieuwe energiebronnen zorgen voor veel nieuwe
kennis en werkgelegenheid.
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2. Duurzame waterhuishouding
In 2040 is de waterhuishouding van het
tuinbouwcluster duurzaam ingericht. Dat
betekent onder meer: dat voor 75 procent
wordt voorzien in de eigen waterbehoefte, een
volledige overgang op hergebruik van water,
hantering van systemen die wateroverlast
en watertekort voorkomen en het telen van
gewassen die weinig water gebruiken.
Greenport(s) Nederland wil hiermee anticiperen
op de klimaatverandering, de nieuwe Europese
wetgeving op watergebied, de toenemende
kosten voor water en de toenemende druk van
de samenleving om als ‘grootverbruiker’ van water mee te werken aan een duurzame waterhuishouding in Nederland en daarbuiten.
3. Cyclisch ondernemen
In 2040 is het Nederlandse tuinbouwcluster
mondiaal koploper in cyclisch ondernemen.
Onder meer door de toepassing van Cradle
to Cradle concepten, Life Cycle Assessment
technologie, duurzaam ontwerpen en duurzaam
gebruik van grondstoffen. Dit zowel binnen het
eigen bedrijf als binnen het tuinbouwcluster en
samen met andere clusters.

Greenport(s) Nederland wil dit realiseren
omdat het goed aansluit bij zijn eigen affiniteit
en ervaring met natuurlijke en biologische
processen, omdat het bijdraagt aan een snellere
verduurzaming van de economie, omdat
het nieuwe mogelijkheden oplevert voor de
toeleverende industrie en omdat het nieuwe
kennis voortbrengt die verpakt in systemen kan
worden geëxporteerd.
4. Verantwoorde Greenport
Op weg naar 2040 wil Greenport(s) Nederland een
herkenbare en duidelijke duurzaamheidsstrategie
ontwikkelen en hanteren als hoeksteen van zijn
beleid. Hierbij past ook een regelmatige, heldere
en eenduidige verantwoording en rapportage
volgens de GRI-richtlijnen. Hierbij wordt ook
afstemming gerealiseerd met huidige financiële
rapportagesystemen en kwaliteitssystemen voor
de sector zoals MPS of Eurep-GAP.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren
omdat het past bij zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid, omdat er een stimulerende
werking vanuit gaat naar de participanten in het
netwerk en, tot slot, omdat het bijdraagt aan een
goede herkenning en erkenning (imago) van de
sector.
5. Duurzaam EU/WTO-beleid
Greenport(s) Nederland wil zijn activiteiten op het
vlak van duurzaam handelsbeleid fors opvoeren,
zowel op Nederlandse als op Europese en
mondiale schaal. Onder meer met betrekking tot
normstelling, meetmethoden en communicatie.
Greenport(s) Nederland wil dit realiseren omdat
het ontbreken van dit beleid sterk vertragend
werkt op de transitie naar een duurzame
tuinbouw, waar ook ter wereld, en omdat
het goed aansluit op en versterkend werkt
voor de mondiale marktleiderspositie van de
Nederlandse tuinbouw.
Greenport(s) Nederland • Visie 2040
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Op weg naar 2040

In de voorgaande hoofdstukken is
de

Greenport(s)

Nederland

Visie

In de eerste plaats is dit een visie op het
niveau van Greenport(s) Nederland, zeg maar
op ‘concernniveau’. Er is bewust ruimte gelaten voor verdere uitwerking, detaillering
en accentuering door de verschillende participanten in het netwerk van Greenport(s)
Nederland. Het ‘wat en waarom’ stond
centraal en niet het ‘hoe’. Het gaat om enthousiasmeren en insluiten en niet om opleggen en
uitsluiten.

2040 beschreven. Ingegaan is op de
ambitie en legitimatie van deze visie
en vervolgens zijn vijf streefbeelden
beschreven. Daarbij passen op het eind
drie flankerende opmerkingen.

In de tweede plaats is lang niet alles nieuw
wat in de Visie 2040 staat. Dat hoeft volgens
ons ook niet. Belangrijk is dat er een gedeeld
beeld is over de richting die we gaan en de
doelen en mijlpalen die we ons daarbij stellen. In het besef dat we ons werkende weg
een pad moeten banen naar 2040. De reis is
daarbij even belangrijk als het doel.

Dat brengt ons bij de derde en misschien wel belangrijkste opmerking. De huidige wereld is allesbehalve stabiel: kredietcrises, hoge energieprijzen, klimaatproblemen, trage voortgang bij mondiale handelspolitiek en aanhoudende armoede bij een deel van de wereldbevolking. Het gesternte
om na te denken over de toekomst is zodoende niet erg gunstig en zorgt voor onzekerheid. Dat
bleek ook tijdens sommige sessies afgelopen zomer. Een soms gehoorde opmerking was ‘laten we
eerst maar wat doen aan de hoge brandstofprijzen, want anders is die toekomst er voor ons niet
meer’.
En, het is waar. Op weg naar 2040 kan er van alles meezitten of juist tegenvallen. Hierna worden
ter illustratie enkele mee- of tegenvallers beschreven:
• realiseren van een vrije wereldhandel en een level playing field of … toch toenemend
protectionisme;
• toenemende sociale samenhang en samenwerking of … toch versterkt individualisme;
• oplossing voor voedsel-, krediet- en energiecrisis of … toch veel sociale onrust;
• meer verantwoordelijkheid/leiderschapin de samenleving of … toch weer dictaturen;
• consumenten die willen (mee)betalen voor duurzaamheid of … toch voor goedkoop gaan;
• perspectief voor de generatie Y en arbeidsmigratie of ... toch vergrijzing en krimp;
• gaan wij investeren in emerging markets of … gaan zij investeren in ons?
Het is dus verstandig om tijdens het werken aan de Visie 2040 de dagelijkse ontwikkelingen goed
te blijven volgen en de visie dus ook regelmatig te actualiseren. Een visie is nooit af. Ook is het
duidelijk dat genoemde problemen de komende jaren voor forse spanning en deining zorgen, hier
en daar flink pijn doen en veel vergen van het incasserings- en doorzettingsvermogen van zowel
samenleving als tuinbouw. Maar, het is óók een bewijs dat we in een transitiefase terechtgekomen
zijn. Na de agrarische, de industriële en de diensteneconomie staan we nu op de drempel naar een
duurzame economie. Aan dat perspectief werkt het tuinbouwcluster, met al zijn producten, passie
en talent, graag mee!
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