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Wat is een Greenport 

•  cluster van teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven 
en tuinbouwtoeleveranciers bij elkaar.  

•  Vaak ook veredelaars en vermeerderaars van planten en 
zaden.  

•  kennisinstellingen en opleidingen die actief zijn in de 
tuinbouw 

•  Overheden, van gemeente tot en met Rijk 

Gevolg is: 
•  een intensieve uitwisseling van kennis en verdergaande 

samenwerking.  
•  dit netwerk stimuleert ondernemingen en 

kennisinstituten om topprestaties te leveren.  



Cijfers en feiten 

Economisch belang tuinbouwcluster: 
•  Exportwaarde: € 14 miljard;  
•  Productiewaarde: € 7 miljard;  
•  Het tuinbouwcluster is goed voor 24 procent van het overschot op 

de betalingsbalans;  
•  Op 7 procent tuinbouwareaal levert het tuinbouwcluster 40 

procent van de agararische economische waarde;  
•  Meer dan 260.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen;  
•  Aandeel sierteelt in wereldhandel: 60 procent;  
•  Aandeel bollen in wereldhandel: 90 procent;  
•  Additionele omzet veredelingsbedrijven: € 2,5 miljard;  
•  Additionele productiewaarde kennisintensieve toeleverende 

industrie: € 1 miljard. 



•  Mainports Schiphol en 
Rotterdam 

•  A4, A12, A15, A20, A13, 
A16, Betuweroute 

•  Nauwe relatie met 
andere Greenports en 
productiegebieden 

•  Veilingen / 
afzetorganisaties 

•  Nabijheid diverse 
kenniscentra 



Excelleren 2040 
Op weg naar 2040 heeft het tuinbouwcluster drie mogelijkheden:  

potverteren, consolideren of excelleren 
de tuinbouw kiest voor Excelleren 

 langs vijf sporen 

• Bedrijfsleven en overheid 
• Hele tuinbouwsector 
• Bottom up ontwikkeld 
• 1000 deelnemers 



•  1. Verdienen 
Bij verdienen gaat het om het benutten van kansen in de markt: 
het beschrijven van de Ambitie 

•  2. Versterken 
Hierbij gaat het om het versterken van de relatie tussen de 
samenleving en het tuinbouwcluster: Misschien wel  
de grootste Uitdaging 

•  3. Verbinden 
Bij verbinden gaat het om transport, logistiek en infrastructuur. 
Voor de verssector de belangrijkste Randvoorwaarde 

•  4. Vernieuwen 
Bij vernieuwen ligt het accent op kennis en innovatie. Hier ligt 
voor de tuinbouw een belangrijke Kans 

•  5. Verduurzamen 
Hierbij gaat het om maatschappelijk verantwoord ondernemen én 
maatschappelijk verantwoord consumeren. Het verduurzamen van 
de Tuinbouw vormt de Motor van de Visie 

Sporen 



•  Energie, gebruik van CO2 en warmte in kassen 
(RoCa en OCAP) 

•  Arbeid, inzet van Europese medewerkers in 
haven en glastuinbouw 

•  Meststoffen, toevoer van grondstoffen voor 
teelt van producten 

•  Afzet, verschepen producten naar oa Engeland 
en Amerika 

•  Functional Foods / medische toepassingen van 
agrarische producten 

Lopende samenwerking industrie 



Resultaat en Legitimatie 
Van de Greenport(s) Nederland Visie 2040 

Resultaat:  

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. 

Legitimatie:  

1 Behoud van sterk tuinbouw cluster; passie, talent, economie 
2 Toenemende mondiale vraag naar voedsel en groen; 
3 Duurzame inrichting stedelijke delta’s in de wereld.  

Passie 
Talent 

Economie 



Op weg naar 2040 passen drie opmerkingen: 

1. Visie op ‘concern’ niveau 
 (verdere uitwerking bedrijven, regio’s nodig) 

2. Lang niet alles is nieuw 
    Dat hoeft volgens ons ook niet  

 (gaat om gezamenlijke kaders, keuzes) 

3. Huidige wereld is niet stabiel 
 (huidige crisis vraagt doorzettingsvermogen  
en een regelmatige toetsing)  

Dat is iets anders dan fors afwijken van deze lange termijn Visie. Greenport(s) 
Nederland en dus het tuinbouwcluster gelooft in de richting en doelstellingen, kortom 
het perspectief, van deze Visie en zal met al haar passie en talent werken aan de 
realisatie ervan.   

Op weg naar 2040 

Maar:…. 



Cluster 

Versterking cluster in de randstad: 
Enerzijds driehoeksverband: 

Anderzijds 
Mainport - Greenport   

Productie 

Handel 

Logistiek 



A4 

A13 

A12 

A15 



•  Goede ligging in de Greenport 
Aalsmeer   

•  Van oudsher een echte 
agrarische gemeente 

•  Veilingen / afzetorganisaties 

•  Nabijheid kenniscentrum 

Begrenzing zoekgebied Kaag en Braassem 

Aan de westzijde van Woubrugge De Veenderpolder en Polder 
Oudendijk. Aan de oostzijde de Polder Vierambacht. 



Groente Sierteelt Totaal 

Directe productie 54.204 241.649 

Indirecte productie 36.136 161.099 

Totale productie 90.340 402.748 493.088 

Groente Sierteelt Totaal 

Directe werkgelegenheid 744 2.072 

Indirecte werkgelegenheid 492 1.372 

Totale werkgelegenheid 1.236 3.444 4670 

De verwachte opbrengsten 

De verwachte Werkgelegenheid 



Bedankt voor uw 
aandacht! 


