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Voorstellen en programma 

Voorstellen 

Inhoud presentatie 
•  Trends en ontwikkelingen in de sierteeltsector 
• Wat is een Greenport 
•  Greenport Aalsmeer: visie, speerpunten, uitdagingen 
•  Belang Kaag en Braassem voor Greenport Aalsmeer 
•  Ruimte en Mobiliteit 
•  Verbinden en versterken 
•  Vragen & discussie 
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Trends en ontwikkelingen in vogelvlucht 

•  Nederlandse productie van essentieel belang 
•  Groei afzetmarkten op afstand 
•  Groei logistieke bewegingen 
•  Druk op resources 
•  Zelf- en sectorregulering steeds dwingender 
•  Productietechnologie 
•  Informatisering en virtuele marktplaatsen 
•  Bewegingen in de waardeketen 
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Werkgelegenheid               fte’s 
•  Glastuinbouw Nederland (direct en indirect)   500.000 
•  Regio Greenport Aalsmeer        50.000 
•  Op marktplaats Aalsmeer            12.000 
•  Veilingmedewerkers Aalsmeer       1.825   

    
Bijdrage BNP 
•  Exportwaarde glastuinbouwcluster € 12 mld. 
•  Exportwaarde sierteelt 7 mld. met > 80% productie W- Nederland 

Positief effect op betalingsbalans (export - import) 
•  Handelsoverschot glastuinbouwcluster 20%, ca. € 6,75 mld. 
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Wat is een Greenport 

•  In Nota Ruimte 2004 is begrip Greenport geboren 

•  Greenport is een locatie waar productie tuinbouw, agribusiness en de 
daaraan verbonden logistieke en dienstverlenende bedrijvigheid zijn 
geconcentreerd tot een tuinbouwcentrum van (inter) nationaal 
belang. 

•  Greenport heeft een stevige positie op de wereldmarkt. 

•  Vijf Greenports in Nederland: 
•  Westland/ Oostland 
•  Regio Aalsmeer 
•  Duin & Bollenstreek 
•  Regio Boskoop 
•  Regio Venlo 
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Zes gemeenten:               
•  Aalsmeer 
•  Uithoorn 
•  Amstelveen 
•  Haarlemmermeer 
•  Kaag & Braassem 
•  Nieuwkoop 

    
Provincie Noord-Holland  
(Voorzitter Greenport is gedeputeerde Jaap Bond) 

LTO- Noord, VGB, Kamer van Koophandel en FloraHolland 
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Ruimtelijke economische visie Greenport Aalsmeer 
middellange termijn 2025 

In 2008 MLT2025  opgesteld met 
beleidsmatige visie t.a.v. de thema’s: 

•  Duurzaamheid 
•  Bereikbaarheid 
•  Herstructurering 

In 2010 wordt de slag gemaakt van 
beleid naar definitief uitvoeringstraject 

Speerpunten: 
•  Ruimte en herstructurering 
•  Bereikbaarheid 
•  Energie en milieu 
•  Onderwijs en innovatie 
•  Imago en positionering 
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Ruimtelijke opgave: 
•  Schuif- en uitbreidingsruimte voor ca. 700 hectare 
•  Glasreconstructie, verbeteren bedrijfsstructuur sector en landschapswaarde 
•  Erkenning als Mainport  

Bereikbaarheid: 
•  N201 
•  Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) 
•  Amsterdam Connecting Trade (ACT) 

Verbinden van alle ketenpartners om internationale draaischijf- en 
knooppuntfunctie te versterken 

Uitbouwen en versterken positie en imago 

Stimuleren duurzame economische ontwikkeling 
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Belang Kaag en Braassem voor de Greenport 1 

Het behoud van voldoende productieareaal in directe omgeving van 
veilingcomplex is voor GP Aalsmeer & GP Duin & Bollenstreek van groot 
belang.  

Redenen: 

•  De kwekers vormen de basis van de Greenport (cluster van Porter). 

•  Productiewaarde kwekers Kaag & Braassem € 85 miljoen. 

•  De kwekers hebben een dagvoorraadfunctie voor de handelsbedrijven in 
Aalsmeer en Rijnsburg. 
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Belang Kaag en Braassem voor de Greenport 2 

Kaag en Braassem ligt centraal tussen Greenport Aalsmeer, Duin & 
Bollenstreek en Boskoop en daardoor zeer geschikt voor zowel bloemen als 
plantenteelt. Oudsher tuinbouwgemeente met naast productie ook aan 
tuinbouwgerelateerde bedrijven (FlowerWatch, Hogeboom Transport, 
Naktuinbouw) . 

Door relatieve kleinschaligheid is er grote focus op productinnovatie. 



11 

Belang Kaag en Braassem voor de Greenport 3 

•  Ruimte (herstructurering van verouderde gebieden, aanwijzen 
nieuwe gebieden). 

•  Wederzijdse afhankelijkheid vanwege o.a. de kritische dagvoorraad. 

•  Naktuinbouw,  Kennis en Innovatie, +/- 260 werknemers. 

•  +/- 290 ha glastuingebied in gemeente Kaag en Braassem. 
•    
•  170 kwekers gemeenten zetten af bij FloraHolland Aalsmeer. 

•  Eerst zorgen voor nieuwe locaties, daarna pas saneren! 
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Greenport Aalsmeer: Ruimte       

Ruimtebehoefte: het schillenmodel 
•  Kern: honderden bedrijven bij FloraHolland Aalsmeer en nabije omgeving 
•  1e: Toeleveranciers en dienstverleners 
•  2e: Uitgangsmateriaal en sierteeltkennis 
•  3e: Dynamische dagvoorraad  
•  4e: Productieregio’s in heel Nederland 
•  5e: Import uit de hele wereld 

Kaag & Braassem behoort  
tot eerste drie schillen 

Kern:  (+ 90 ha) 
Schil 1: diensten/toeleveranciers (+ 25 ha) 

Schil 2: vermeerdering (stabiel) 

Schil 3: productie incl. dagvoorraad (+ 233 ha) 

Schil 4:  (+ 442 ha) 

Ruimtebehoefte per schil 

PrimAviera (gepland 220 ha) Kern: (+ 90 ha) 
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Toekomstvisie mobiliteit 

“Andere benadering van de bereikbaarheidsproblematiek noodzakelijk” 

•  Inspelen op toekomstige ontwikkelingen zoals “anders betalen voor 
mobiliteit” 

Goederenvervoer: 
•  Onderzoek mogelijkheid meerdere veilmomenten 
•  Multimodale vervoersconcepten 
•  Virtualisering 
•  Containerisering 
•  Bijdrage aan ontwikkeling alternatieve brandstoffen 

Personenvervoer 
•  Mobiliteitsmanagement 
•  Stimuleren van OV voor de medewerkers, o.a. Schipholforenskaart 
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Verbinden & Versterken 

•  Het ‘wij’-gevoel binnen GP Aalsmeer moet tussen de leden ontstaan. 
•  Eenduidige communicatie, een gezamenlijk verhaal. 
•  Zichtbaarheid. 
•  Quick-wins benoemen: snel resultaat uit projecten halen en goed 

communiceren. 

Verbinden en versterken is belangrijk om de gezamenlijke 
doelen te behalen. 
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Vragen/afronding/afsluiting 



Bedankt voor uw aandacht! 


