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Voorwoord
De Bommelerwaard maakt deel uit van het Gelders rivierengebied. De oudste sporen van bewoners
dateren van zo’n 3500 jaar voor Christus. De woonplaatsen lagen op de hoger gelegen gronden langs
rivieren. Het poldergebied is omstreeks 13e eeuw ontstaan en de huizen werden aan de dijk gebouwd.
Lang was het gebied opgedeeld in dorpspolders. Elk dorp zorgde voor de dijken in haar eigen gebied
en regelde de waterafvoer binnen de polder.
De rivieren zorgden met hun zand en klei-aanwas voor een uitstekend land- en tuinbouw gebied. Door
de ruilverkaveling in de jaren ‘60 heeft het agrarisch bedrijf zich nog verder kunnen ontwikkelen.
Echter belangrijke trends zullen, in de van oorsprong bepalende sector voor de Bommelerwaardse
economie, van invloed zijn op de tuinbouwontwikkeling. Niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de
ondernemer en zijn omgeving.
De Rabobank heeft van oudsher haar wortels in de food & agri-sector. Al meer dan 100 jaar bouwt zij
kennis op uit deze branche. Bovendien zijn wij als coöperatieve bank sterk betrokken bij de lokale
omgeving. Aan deze betrokkenheid geeft de bank onder meer uiting door de sociaal-economische
ontwikkeling van de Bommelerwaard te ondersteunen. Daarom heeft Rabobank Bommelerwaard in
samenwerking met de stichting Stimulering Tuinbouw Bommelerwaard (STUBO), aan het Kennis en
Economisch Onderzoek (KEO), van Rabobank Nederland, de opdracht gegeven een onderzoek te
verrichten naar de tuinbouwontwikkeling in de Bommelerwaard. Wat heeft de sector nodig om een
duurzame ontwikkeling door te maken? En op welke manier kan de sector zelf een duurzame bijdrage
leveren aan de Bommelerwaard?
Het coöperatief handelen is binnen de Rabobank een algemeen gedachtegoed. Om de kansen die
tuinbouwontwikkeling biedt te laten slagen, zal coöperatief denken en handelen cruciaal zijn. Samen
met alle belanghebbenden in de Bommelerwaard, provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel en
Maasdriel is het belangrijk te komen tot een situatie waarin zowel de tuinbouwsector zich kan
ontwikkelen als ook het wonen en werken in de Bommelerwaard leefbaar en plezierig is.
Graag wil ik alle partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport
hartelijk danken. Ik ga ervan uit dat de inhoud van dit rapport een bijdrage levert aan een duurzame
Bommelerwaard.

Huub Haarlemmer
Directievoorzitter Rabobank Bommelerwaard
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Inleiding
De Bommelerwaard1 wordt al decennia lang gekenmerkt door een sterk groeiende tuinbouwsector. Een
sector die inmiddels van groot belang is voor de regionale economie en bovendien continu in beweging
is. ‘Harde’ gegevens over de ontwikkeling van de sector waren bij de initiatiefnemers van dit onderzoek
–Rabobank Bommelerwaard en Stichting STUBO– echter niet bekend.
Rabobank Bommelerwaard heeft daarom het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van
Rabobank Nederland de opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de economische betekenis
en het toekomstperspectief van de sector. De vraag hierbij was tweeledig. Aan de ene kant wilden
Rabobank Bommelerwaard en Stichting STUBO in kaart brengen wat de sector –in beleidstermen– nodig
heeft om zich verder te ontwikkelen. Aan de andere kant vonden zij het van belang om te analyseren
welke bijdrage de sector zélf aan een duurzame ontwikkeling kan leveren.
Concreet gaat het om drie onderzoeksvragen:
-

Wat is de economische betekenis van de tuinbouwketen in de Bommelerwaard voor de totale
economie in de regio én voor de landelijke tuinbouwketen?

-

Wat is de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard?

-

Hoe kan de tuinbouwsector in de Bommelerwaard zich in de toekomst op een duurzame wijze
ontwikkelen?

Deze drie onderzoeksvragen vormen de leidraad van de voor u liggende studie. Zo wordt in hoofdstuk
2 de economische betekenis van de Bommelerwaardse tuinbouwsector geanalyseerd. Het gaat hier om
het aantal tuinbouwbedrijven, de werkgelegenheid die de sector biedt, de toegevoegde waarde die in
de sector wordt gecreëerd en welk oppervlaktegebruik er met de economische activiteit gepaard gaat.
Vervolgens staat in het derde hoofdstuk van deze studie de concurrentiepositie van de regionale
tuinbouwsector centraal. Hierbij zoomen we in op de bedrijfseconomische concurrentiepositie, het
regionale vestigingsklimaat en het sociaal-maatschappelijke draagvlak voor verdere ontwikkeling van
de sector.
In hoofdstuk 4 tenslotte gaan we in op de ontwikkelingen die de toekomst van de Bommelerwaardse
tuinbouwsector in belangrijke mate bepalen. Hierbij maken we het onderscheid tussen kansen en
bedreigingen. De toekomst van de Bommelerwaardse tuinbouwsector hangt voor een groot deel af van
de wijze waarop ondernemers en lokale overheid op die kansen en bedreigingen inspelen.
De studie besluit met een conclusie, waarin de belangrijkste bevindingen van de studie overzichtelijk
op een rijtje worden gezet.

Rabobank Nederland
April 2007

1

Zie Bijlage A voor een kaart van het onderzoeksgebied.
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2.

Economisch belang en structuur van de regionale tuinbouwsector

2.1

Inleiding

De agrarische sector is van oudsher een belangrijke sector in de Bommelerwaard. Op de oeverwallen
van de Maas en de Waal is door de eeuwen heen een kleinschalig landschap ontstaan met veel akkeren tuinbouw, (fruit)boomgaarden en bebouwing. Op dit moment neemt de landbouw ruim 70% van het
oppervlak van de Bommelerwaard in beslag.2 Zoals in het algemeen in Nederland wordt het grootste
deel hiervan in beslag genomen door graasdierbedrijven. In economische termen levert de tuinbouw
echter de belangrijkste bijdrage aan de agrarische sector in de Bommelerwaard.
In dit hoofdstuk staat de economische betekenis van de tuinbouwsector centraal. Aan de hand van de
samenstelling van de bedrijvenpopulatie, de werkgelegenheid, het oppervlaktegebruik en de bruto
toegevoegde waarde wordt de economische positie van de tuinbouw in de Bommelerwaard beschreven.
In paragraaf 2.6 brengen we bovendien de toegevoegde waarde van het gehele tuinbouwcluster, dus
inclusief toeleveranciers en afnemers, in termen van toegevoegde waarde in kaart. Het hoofdstuk
besluit met een conclusie.
2.2

Bedrijvendynamiek en -structuur

In 2005 telde de Bommelerwaard in totaal 650 agrarische bedrijven. Hiervan hadden 370 bedrijven
tuinbouw als hoofd– en 30 tuinbouw als nevenactiviteit. In totaal gaat het in de Bommelerwaard dus
om circa 400 tuinbouwbedrijven. Dit aantal is de afgelopen decennia –evenals landelijk– exponentieel
afgenomen (zie figuur 2.1). Zo telde de Bommelerwaard twintig jaar geleden nog 620
tuinbouwbedrijven.
De sterke daling wordt voor een groot deel verklaard door een sterke afname van het aantal
vollegrondstuinders (zie figuur 2.2). Deze afname heeft voor een belangrijk deel te maken met de

specialisatie die zich de afgelopen decennia in de Bommelerwaard heeft voorgedaan. Zo teelde in 1986
bijna 60% van de bedrijven zowel op open grond als onder glas. In 2005 waren hiervan nog maar 70
bedrijven over; circa 17% van het totale aantal tuinbouwbedrijven. Het specialisatieproces heeft in de
Bommelerwaard veel sterker plaatsgevonden dan landelijk. In Nederland teelt nog altijd 60% van de
tuinbouwbedrijven zowel op open grond als onder glas.
Figuur 2.1: aantal tuinbouwbedrijven 1986-2005
Index, 1986 = 100

Figuur 2.2: aantal tuinbouwbedrijven in de
Bommelerwaard, 1986-2005
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Inmiddels gaat het in de Bommelerwaard bij het merendeel van de tuinbouwbedrijven dus om
glastuinders (244). Binnen die glastuinbouw hebben we de afgelopen decennia een verschuiving gezien
als het gaat om teeltspecialisatie (zie figuur 2.3). Het aantal glastuinders met siergewassen is ongeveer

2

In absolute aantallen gaat het om ruim 11.800 hectare landbouwgrond (CBS Bodemstatistiek, 2003).
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gelijk gebleven, terwijl het aantal bedrijven met groenten sterk is afgenomen. In 2005 waren in de
Bommelerwaard nog maar 51 tuinbouwbedrijven met groenten onder glas (incl. aardbeien en
zachtfruit). Dit tegenover 197 met siergewassen onder glas.
Ook hier is het sterke specialisatieproces opvallend te noemen. In 1986 waren er nog relatief veel
bedrijven die zowel siergewassen, als groenten teelden (18% van de glastuinders). In 2005 was dit
aantal te verwaarlozen (1,6%). In dit geval betrof het specialisatieproces vooral een inhaalslag. In
dezelfde periode is landelijk het aantal glastuinders dat zowel siergewassen als groenten teelt namelijk
afgenomen van 5% naar eveneens 1,6%.
Figuur 2.3: aantal glastuinders met siergewassen c.q.
groenten in de Bommelerwaard, 1986-2005

Figuur 2.4: aantal Gelderse tuinbouwbedrijven per
regio, 2005
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Binnen Gelderland neemt de Bommelerwaard qua aantal tuinbouwbedrijven een prominente positie in.
Zo vormen de Bommelerwaardse tuinbouwbedrijven ruim 22% van het totale aantal tuinbouwbedrijven
in Gelderland (zie figuur 2.4). Dit, terwijl de Bommelerwaard nog geen 3% van het totale oppervlak van
de provincie in beslag neemt. Hoewel in de Veluwezoom en Betuwe (waartoe onder andere Arnhem en
Geldermalsen behoren)3 ruim 36% van het totale aantal tuinbouwbedrijven zijn gevestigd, vindt dit
plaats op ruim 16% van het grondoppervlak van de provincie.
2.3

Werkgelegenheidsstructuur en -ontwikkeling

De totale werkgelegenheid in de Bommelerwaardse tuinbouwsector is niet exact vast te stellen. Dit
heeft te maken met de specifieke situatie in de tuinbouwsector, waarin relatief veel gebruik wordt
gemaakt van gezins-, tijdelijke en inleenkrachten. Op basis van de structuur van de Bommelerwaardse
tuinbouwsector is echter met behulp van Productschap Tuinbouwcijfers wél het aantal banen te ramen.
Deze raming komt voor de Bommelerwaard uit op bijna 4.200 banen, waarvan 2.200 fulltime (zie
figuur 2.5). Dit is ruim 27% van de werkgelegenheid in de Gelderse tuinbouwsector en ongeveer 18%
van de totale werkgelegenheid in de Bommelerwaard.4 Bijna de helft hiervan betreft tijdelijke
werkgelegenheid. Onder ‘tijdelijke krachten’ verstaan we scholieren, huisvrouwen en buitenlandse
krachten die in dienst zijn van het desbetreffende tuinbouwbedrijf. Met ‘inleenkrachten’ doelen we op
mensen die niet in dienst zijn van een tuinbouwbedrijf, maar bijvoorbeeld van een uitzendbureau. Ook
hierbij gaat het in het algemeen om scholieren en buitenlandse krachten.
De sector maakt relatief veel gebruik van vaste en tijdelijke krachten. Dit heeft alles te maken met de
structuur van de Bommelerwaardse tuinbouwsector, waarin de sierbloementeelt (veel vaste krachten)

3

De landbouwgebieden waaraan in deze studie gerefereerd wordt, zijn op deze wijze afgebakend door het Centraal Bureau voor

Statistiek (CBS). Voor een overzicht van de landbouwgebieden en de gemeenten die hiertoe behoren, verwijzen we naar Bijlage A.
4

Als we inzoomen op het aantal fulltime banen in de Bommelerwaard, dan neemt de Bommelerwaardse tuinbouwsector ruim 11

procent van de werkgelegenheid voor zijn rekening.
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en paddestoelenteelt (veel tijdelijke krachten) domineren (zie figuur 2.6). Gezien de specifieke
structuur van de branche ‘bloemen onder glas’ in de Bommelerwaard kan de werkgelegenheid in
werkelijkheid iets lager zijn dan zonet is gepresenteerd. In de chrysantenteelt werken in het algemeen
namelijk minder mensen dan in bijvoorbeeld de rozenteelt.
Figuur 2.5: werkgelegenheid in de Bommelerwaardse
tuinbouwsector, 2005
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In de Bommelerwaard is evenals landelijk het aantal banen in de tuinbouwsector de laatste jaren

gedaald (zie figuur 2.7). Zo telde de tuinbouwsector in 2000 –exclusief inleenkrachten5– nog bijna
3.700 banen en is dit in 2005 afgenomen tot
bijna 2.900. De afname heeft voor een deel te

Figuur 2.7: werkgelegenheidsontwikkeling in de
Bommelerwaardse tuinbouwsector, 1996-2005
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aantal tuinbouwbedrijven en de
werkgelegenheid in de Bommelerwaardse
tuinbouwsector is het totale tuinbouwareaal de
afgelopen decennia afgenomen. Deze afname

wordt veroorzaakt door een sterke afname van het vollegrondsareaal (zie figuur 2.8). Binnen de
vollegrondsteelten zien we vooral een afname van het areaal vollegrondsgroente. Het areaal pit- en
steenvruchten is de afgelopen decennia nagenoeg gelijk gebleven. De overige vollegrondsteelten
hebben qua areaal zelfs een groei doorgemaakt, maar in absolute aantallen is de betekenis hiervan
klein.
In dezelfde periode is het glasareaal in de Bommelerwaard sterk gegroeid. De afgelopen twintig jaar is
het areaal ruim verdubbeld. In 2005 besloeg de Bommelerwaardse glastuinbouw ruim 320 ha; 3% van
het Nederlandse en ruim 42% van het Gelderse glasareaal. De ontwikkeling heeft plaatsgevonden
ondanks de in paragraaf 2.2 beschreven afname van het aantal glastuinders. Dit wijst dan ook op een
5

In figuur 2.7 zijn inleenkrachten buiten beschouwing gelaten, omdat hiervan geen historische gegevens bekend zijn.
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sterk schaalvergrotingsproces. De gemiddelde bedrijfsomvang (in areaal) is de afgelopen 25 jaar met
een factor 4,3 toegenomen. Hoewel dit proces zich ook landelijk heeft voorgedaan, was dit minder
omvangrijk (factor 2,2). Het proces betrof vooral een inhaalslag. Zo is het gemiddelde teeltoppervlak
waarover een glastuinder in de Bommelerwaard beschikt in twintig jaar tijd toegenomen van 0,34
hectare tot 1,22 hectare. Dit ligt vrijwel op het landelijk gemiddelde (1,23 hectare per glastuinder).
Figuur 2.8: ontwikkeling vollegrondsareaal, 1986-2005

Figuur 2.9: ontwikkeling glasareaal, 1986-2005
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Hoewel de gemiddelde bedrijfsomvang van een glastuinbouwbedrijf in de Bommelerwaard ongeveer
gelijk ligt aan dat in Nederland, bestaan er grote verschillen tussen de landelijke samenstelling van de
glastuinbouwsector –qua schaalgrootte– en de samenstelling van de Bommelerwaardse glastuinbouwsector. De Bommelerwaard blijkt over een relatief groot aantal kleine én een relatief groot aantal grote

bedrijven te beschikken (zie figuur 2.10 en figuur 2.11). De middengroep is in de Bommelerwaard juist
ondervertegenwoordigd. Evenals landelijk is het aantal kleine glastuinbouwbedrijven de afgelopen
jaren afgenomen.
Figuur 2.10: glastuinbouwsector naar grootteklasse,
2000

Figuur 2.11: glastuinbouwsector naar grootteklasse,
2005
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Teeltstructuur
In figuur 2.12 zien we dat het oppervlaktegebruik van de Bommelerwaardse tuinbouwsector sterk

verschilt van dat van Nederland als geheel. Met name pit- en steenvruchten (appelen en peren) zijn in
de Bommelerwaard sterk vertegenwoordigd, evenals chrysanten, overige sierteelten en champignons.
Binnen Nederland blijkt de Bommelerwaard met name een belangrijk tuinbouwgebied als het gaat om

chrysanten en champignons (zie figuur 2.13). Het areaal dat in de Bommelerwaard wordt bewerkt voor
het telen van chrysanten vormt bijna 30% van het totale chrysantenareaal in Nederland. Voor de
champignonteelt geldt dat de Bommelerwaard ruim 16% vertegenwoordigt. Het ligt daarmee voor de
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hand om in deze studie apart stil te staan bij de teeltsoorten die de Bommelerwaardse (glas)tuinbouw
zo kenmerken.
Figuur 2.12: aandeel teeltoppervlak in totaal
oppervlak, 2005

Figuur 2.13: teeltoppervlak in de Bommelerwaard
uitgesplitst naar teelt, 2005
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Chrysantenteelt
In de Bommelerwaard was de chrysantenteelt de afgelopen decennia één van de belangrijkste motors
achter de groei die de tuinbouwsector heeft doorgemaakt. Het chrysantenareaal is in twintig jaar tijd
toegenomen van 30 tot 170 hectare (ruim 53% van het totale glasareaal in de Bommelerwaard).
Hiermee is inmiddels ruim 28% van het Nederlandse chrysantenareaal in de Bommelerwaard gelegen.
Terwijl in Nederland het areaal de afgelopen jaren is afgenomen, ontwikkelt de Bommelerwaardse
chrysantenteelt zich nog altijd sterk.
Dit laatste heeft te maken met de mogelijkheden die de Bommelerwaard voor –de in de chrysantenteelt
noodzakelijke– schaalvergroting biedt. Denk aan een relatief lage grondprijs en de mogelijkheid om
grotere, aaneengesloten percelen te kopen.6 Hoewel de grondprijs de laatste jaren (sterk) is gestegen,
ligt die (nog altijd) ver onder het niveau van dat in andere tuinbouwregio’s in ons land. Zo liggen de
grondprijzen voor glastuinbouw in het Westland tussen de 60 en 80 euro per vierkante meter; in
Bleiswijk tussen de 40 en 60 euro en in de Bommelerwaard rond de 30 euro.
Figuur 2.14: ontwikkeling chrysantenareaal in de
Bommelerwaard, 1980-2005

Figuur 2.15: ontwikkeling teeltoppervlak champignons
in de Bommelerwaard, 1980-2005
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Champignonteelt
In vergelijking tot de chrysantenteelt heeft de champignonteelt in de Bommelerwaard een lange
historie. Zo was de Bommelerwaard 25 jaar geleden al goed voor bijna 14% van het Nederlandse

6

VanderzandeFlorpartners (2006), Quickscan chrysantenteelt in de Bommelerwaard.

9

2005

champignonareaal. Na een periode van sterke groei in de jaren ’80 en stabilisatie in de jaren ’90 laat
de Bommelerwaard sinds de eeuwwisseling een afname van het teeltoppervlak zien (zie figuur 2.15).
Aan de ene kant heeft dit te maken met verkorting van de teeltperiode waardoor men intensiever
gebruik kan maken van de teeltoppervlakte. Aan de andere kant zien we dat de ontwikkeling van de
Bommelerwaard de laatste vijf jaar in negatieve zin afwijkt van de landelijke ontwikkeling (rode lijn in
grafiek).
2.5

Toegevoegde waarde primaire sector

De Bommelerwaardse tuinbouwsector realiseert een bruto toegevoegde waarde van circa 108 miljoen
euro.7 Hiermee neemt de regio 2,2% van de Nederlandse en 30% van de Gelderse toegevoegde waarde
voor haar rekening. De glastuinbouwsector (incl. champignonteelt) is in termen van toegevoegde
waarde de kurk waarop de Bommelerwaardse tuinbouwsector drijft (zie figuur 2.16).
Figuur 2.16: bruto toegevoegde waarde van de
tuinbouwsector in € mln., 2005 (1)
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Binnen de Bommelerwaard zijn de chrysanten- en champignonteelt veruit de belangrijkste teelten. Zij
nemen ruim 60% van de totale toegevoegde waarde voor hun rekening (zie figuur 2.17). Hoewel de
vollegrondsteelten –en dan met name de pit- en steenvruchten– qua teeltoppervlak nog duidelijk naar
voren kwamen, zien we deze dat deze qua toegevoegde waarde creatie minder belangrijk zijn.
2.6

Toegevoegde waarde tuinbouwcluster

Met behulp van een door Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) ontwikkelde onderzoeksmethode kan
de toegevoegde waarde van het gehele tuinbouwcluster, dus inclusief toeleveranciers en afnemers, in
kaart worden gebracht. De basis voor de berekening vormen binnenlandse transactiestromen tussen
tuinders enerzijds en toeleveranciers en afnemers anderzijds.8 Op basis van cijfers van het Landbouw
Economisch Instituut (LEI) en het CBS kunnen die transactiestromen worden vertaald in termen van
bruto toegevoegde waarde. Door te kiezen voor bruto toegevoegde waarde is het mogelijk de
economische waarden van de tuinbouwketen op te tellen tot de totaalwaarde van de keten.
Uit onze analyse blijkt dat de Bommelerwaardse toeleveranciers, tuinders en afnemers (veilingen,
groothandel) samen een bruto toegevoegde waarde van165 miljoen euro realiseren (zie figuur 2.18).
Het tuinbouwcluster vormt hiermee minimaal 14% van de regionale economie9. Met dit percentage laat
7

De bruto toegevoegde waarde is niet hetzelfde als de omzet of de productiewaarde. De bruto toegevoegde waarde is de omzet

minus de gemaakte inkoopkosten. Oftewel, de economische waarde die is toegevoegd door inzet van eigen productiemiddelen
(arbeid/kennis en kapitaal).
8

De analyse beperkt zich tot de binnenlandse tuinbouwketen, dus voor zo ver het gaat om binnenlandse kennis- en handelsrelaties

in de tuinbouw. Import-exportrelaties –hoe belangrijk die ook zijn– blijven in de analyse buiten beschouwing. Eenvoudigweg omdat
hiervoor de benodigde bronnen niet voorhanden zijn. Voor meer toelichting op de gehanteerde onderzoeksmethodiek zie Bijlage B.
9

Minimaal 14%, omdat de voor de tuinbouwsector belangrijke import-exportrelaties niet zijn meegenomen in de analyse.
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de Bommelerwaardse tuinbouwsector erkende tuinbouwgebieden als Aalsmeer en Noord-Limburg
achter zich. Dit houdt in dat de Bommelerwaardse tuinbouwsector relatief sterk geworteld is in de
regionale economie.
De toegevoegde waarde, die de Bommelerwaardse distributeurs en verwerkers creëren, is relatief
groot. Dit heeft te maken met het feit dat deze distribiteurs en verwerkers –zoals Veiling Zaltbommel–
relatief veel producten van buiten de Bommelerwaard verhandelen. Het gaat hierbij met name om
groente en fruit uit Rivierenland (22% van de
waarde), provincie Noord-Brabant (14%) en
Figuur 2.18: bruto toegevoegde waarde van het
tuinbouwcluster in € mln., 2003/2005
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Rivierenland zelf.
Voor de Bommelerwaardse toeleveranciers is de ‘eigen’ markt het belangrijkst. Ruim 50% van de
leveranties worden gedaan aan tuinders in de regio. De (sier)telers uit de Bommelerwaard daarentegen
zijn voor hun toeleveranties voor een groot deel afhankelijk van buiten de Bommelerwaard gevestigde
toeleveranciers. De discrepantie tussen bovenstaande conclusies verklaart voor een belangrijk deel het
relatief kleine aandeel van de door de Bommelerwaardse toeleveranciers gecreëerde toegevoegde
waarde in de toegevoegde waarde van de totale Bommelerwaardse tuinbouwketen.
2.7

Conclusie

De Bommelerwaardse tuinbouwsector bestaat uit 400 bedrijven die op ruim 900 hectare
tuinbouwgrond met ongeveer 4.200 werknemers 108 miljoen euro aan toegevoegde waarde realiseren.
Qua teeltoppervlak is de vollegrondsteelt dominant, maar in termen van toegevoegde waarde en
werkgelegenheid domineert de glastuinbouwsector. De chrysanten- en champignonteelt nemen ruim
60% van de toegevoegde waarde voor hun rekening en zijn daarmee voor een belangrijk deel bepalend
voor de richting waarop de tuinbouwsector zich in de Bommelerwaard ontwikkelt.
De economische betekenis van de tuinbouw in de Bommelerwaard houdt niet op bij de telers. Zij
onderhouden immers ook inkoop- en afzetrelaties met toeleveranciers en afnemers. Er bestaan
opvallende verschillen in de portfolio van Bommelerwaardse toeleveranciers en afnemers enerzijds en
Bommelerwaardse tuinders anderzijds. Zo zijn de in de regio gevestigde toeleveranciers en afnemers
relatief sterk gericht op groente- en fruittelers die (net) buiten de Bommelerwaard zijn gevestigd. De
Bommelerwaardse siertelers daarentegen zijn op hun beurt relatief sterk gericht op toeleveranciers en
afnemers in andere tuinbouwgebieden in ons land. Ondanks de sterke aanwezigheid van
toeleveranciers, tuinders én afnemers is de regionale ketenintegratie dus relatief zwak.
Desondanks realiseert het totale tuinbouwcluster in de Bommelerwaard een toegevoegde waarde van
ruim 165 miljoen euro. Hiermee levert de sector een grote bijdrage aan de regionale economie. Dit
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blijkt tevens uit de bijdrage van de sector aan de werkgelegenheid in de Bommelerwaard. De
tuinbouwsector neemt circa 18 procent van de regionale werkgelegenheid voor zijn rekening.
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3.

Concurrentiepositie van de Bommelerwaardse tuinbouwsector

3.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de economische positie van de Bommelerwaardse tuinbouwsector aan de
hand van economische kernindicatoren in kaart gebracht. In werkelijkheid is die positie echter aan
allerlei ontwikkelingen onderhevig. In dit hoofdstuk gaan we hierop in en staan de factoren die de
Bommelerwaardse tuinbouwsector sterk of juist zwak maken centraal. We kijken hierbij naar het gehele
tuinbouwcluster, dus inclusief toeleveranciers en afnemers.
In paragraaf 3.2 gaan we in op de bedrijfseconomische concurrentiepositie van de Bommelerwaardse
tuinbouwsector. Hoe verhouden de bedrijfsresultaten in de tuinbouwsector zich tot die in andere
sectoren in de Bommelerwaard en tot die van de tuinbouwsector in andere regio’s? Vervolgens gaan we
in paragraaf 3.3 in op het regionale vestigingsklimaat voor de tuinbouwsector. Thema’s die hier aan de
orde komen zijn bereikbaarheid, ligging, samenstelling van de regionale arbeidsmarkt en de
aanwezigheid van branchespecifieke kennis in de regio. Tenslotte bestuderen we in paragraaf 3.4 het
bestuurlijke en het daarmee samenhangende sociaal-maatschappelijke draagvlak voor verdere
ontwikkeling van de tuinbouwsector. In hoeverre krijgt verdere ontwikkeling bij de overheid (lokaal en
provinciaal) prioriteit? En wat is het draagvlak voor verdere ontwikkeling van de sector onder de lokale
bevolking? Het hoofdstuk besluit in paragraaf 3.5 met een conclusie.
3.2

Bedrijfseconomische situatie

De bedrijfseconomische concurrentiepositie van de Bommelerwaardse tuinbouwsector is aan de hand
van het Branche Informatiesysteem Rabobank (BIR) onder de loep genomen. Echter, de omvang van de
Bommelerwaardse tuinbouwsector was in dit systeem te beperkt, waardoor we hebben gekozen om de
bedrijfeconomische situatie in de tuinbouwsector in het COROP-gebied Zuidwest-Gelderland te
onderzoeken.10 In dit gebied was de bedrijvenpopulatie van voldoende omvang om statistisch
representatieve uitspraken over te doen.
Uit het systeem bleek dat de bedrijfsresultaten in de tuinbouwsector -zowel vergeleken met het
bedrijfsresultaat in de regio, als vergeleken met het landelijke gemiddelde in de sector- de afgelopen
jaren bovengemiddeld waren (zie figuur 3.1).
Figuur 3.1: bedrijfseconomische situatie in de
tuinbouwsector in Zuidwest-Gelderland, 2004-2005
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De COROP-indeling is een door het CBS gehanteerde regio-indeling waarbij Nederland wordt opgedeeld in veertig regio’s. Het

COROP-gebied Zuidwest-Gelderland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel,
Nederbetuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel. De Bommelerwaardse tuinbouwsector realiseert circa 55% van de
totale toegevoegde waarde die in Zuidwest-Gelderland in de tuinbouwsector wordt gerealiseerd.
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Met de reeks wordt gedoeld op de Monitor Bedrijfsactiviteit die door Kennis en Economisch Onderzoek is ontwikkeld. Deze

monitor geeft de financiële activiteit van het lokale bedrijfsleven weer. De metingen in de monitor zijn gebaseerd op de financiële
mutaties in de rekening-courant van het bedrijfsleven.
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De gunstige bedrijfsresultaten werden ondanks relatief lage bruto winsten gerealiseerd. De gunstige
bedrijfsresultaten zijn dan ook voor een belangrijk deel het gevolg van relatief lage loon- en

huisvestingskosten. Daarnaast blijkt uit cijfers van het CBS dat de arbeidsproductiviteit12 in de
agrarische sector in Zuidwest-Gelderland relatief hoog is. Dit is onder meer te danken aan de sterke
aanwezigheid van de (arbeidsextensieve) glassierteelt.
Verder blijkt uit figuur 3.1 dat de omzet in de tuinbouwsector in Zuidwest-Gelderland zich de
afgelopen jaren relatief gunstig heeft ontwikkeld. De voorlopige cijfers van 2005 wijzen op een
omzetmutatie t.o.v. het voorgaande boekjaar van 9%. Hoewel ook in Nederland sprake is van een
gunstige omzetontwikkeling (3,6%), blijft het landelijke gemiddelde achter bij de ontwikkeling in
Zuidwest-Gelderland.

Enkele kanttekeningen
Bovenstaande cijfers schetsen een zeer gunstig beeld als het gaat om de bedrijfseconomische
concurrentiepositie van de regionale tuinbouwsector. Hierbij moeten echter wel enkele kanttekeningen
worden geplaatst. In de eerste plaats verschillen de cijfers onderling per teelt en per bedrijf. Dit houdt
in dat enkele teelten/bedrijven zich gunstiger en enkele teelten/bedrijven zich minder gunstig hebben
ontwikkeld dan de gepresenteerde cijfers. Een voorbeeld van dit laatste is de champignonteelt (en dan
met name de snijsector). Deze in de Bommelerwaard zeer belangrijke teelt laat met betrekking tot het
gemiddelde bedrijfsresultaat een minder gunstig beeld zien.
Verder blijft de omzet per onderneming in de tuinbouwsector in Zuidwest-Gelderland achter. Dit heeft
niet zo zeer te maken met een ongunstige omzetontwikkeling, maar met de samenstelling van de
bedrijvenpopulatie. Zoals in hoofdstuk 2 is opgemerkt, wordt de Bommelerwaardse tuinbouwsector
gekenmerkt door relatief veel kleine bedrijven.
3.3

Regionaal vestigingsklimaat
vestigingsklimaat

De Bommelerwaardse tuinbouwsector kenmerkt zich door een relatief groot aantal grondgebonden
tuinders.13 Dit heeft onder meer te maken met een goede bodemkwaliteit, die in het verleden dan ook
één van de motoren was achter de ontwikkeling van de sector. Door vele technologische innovaties is
goede bodemkwaliteit tegenwoordig echter niet altijd meer van doorslaggevend belang. Andere
vestigingsplaatsfactoren spelen eveneens een belangrijke rol en worden hieronder uiteengezet.

Kwaliteit van de productie
Op dit moment schuilt de kracht van de Bommelerwaardse tuinbouwsector voor een belangrijk deel in
de kwaliteit van de productie. Dit geldt met name voor de chrysanten- en champignonteelt, maar ook
voor enkele andere (groot)bedrijven die in hun specifieke teelt een vooraanstaande positie vervullen. In
het algemeen geldt dat de grotere bedrijven in staat zijn om goede kwaliteit te leveren. Van de
aanwezigheid van deze grootbedrijven gaat daarnaast een wervende werking uit als het gaat om de
vestiging van toeleveranciers. Denk hierbij aan direct aan de tuinbouw gerelateerde toeleveranciers
(zoals stekbedrijven), maar ook aan indirect aan de tuinbouw gerelateerde toeleveranciers, zoals
zakelijke dienstverleners. Ook de kleinere tuinbouwbedrijven profiteren van de aanwezigheid van deze
toeleveranciers.
In de toekomst bepaalt de kwaliteit van de productie of de Bommelerwaardse tuinbouwsector in staat is
om zijn sterke concurrentiepositie te behouden. Dit houdt in dat Bommelerwaardse tuinders zowel qua
product als qua proces moeten blijven innoveren.
12

Uitgedrukt als toegevoegde waarde per arbeidsuur (CBS Jaarrekeningen, 2005).
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Stuurgroep Regionaal Plan Bommelerwaard (2003), Regionaal Plan Bommelerwaard; een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het

buitengebied.
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Kennis en ondernemerschap
De kennis en het ondernemerschap in de Bommelerwaardse tuinbouwsector worden door zowel
beleidsmakers als ondernemers zeer goed beoordeeld. De Bommelerwaardse tuinbouwsector wordt
gekenmerkt door relatief veel jonge ondernemers die durven te investeren. Investeren in het product,
maar ook steeds meer in (kennis van) duurzame productietechnieken. De Betuwse Bloem stelt dat de
glastuinbouw een van de eerste (Gelderse) sectoren is die nadrukkelijk aandacht besteed aan vormen
van duurzaam ondernemen.14 Afnemend gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toenemende
biologische bestrijding van plagen zijn hiervan goede voorbeelden. Bovendien wekt een toenemend
aantal Bommelerwaardse tuinders energie op.
De sterke specialisatiegraad in de Bommelerwaardse tuinbouwsector zorgt ervoor dat de basis voor
kennisuitwisseling groot is. In de regio zijn dan ook relatief veel (branche)verenigingen die direct of
indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van de tuinbouwsector. Daarentegen zijn de onderlinge

handelsrelaties –zoals beschreven in paragraaf 2.6 van deze studie– relatief klein. Dit heeft te maken
met de historie van het gebied, maar ook met de aanwezigheid van een belangrijk groente- en
fruitgebied ‘om de hoek’.

Ligging en bereikbaarheid
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, zijn de Bommelerwaardse tuinders voor zowel toelevering als afzet
voor een belangrijk deel afhankelijk van toeleveranciers c.q. afnemers in andere (tuinbouw)regio’s. De
ligging van de Bommelerwaard aan de A2 –en de nabijheid van de A15– zorgt ervoor dat een dergelijke

(externe) marktfocus mogelijk is.
De bereikbaarheid van de Bommelerwaard staat echter onder druk. Door toenemende schaalvergroting
en verkoop via bemiddeling is logistiek steeds belangrijker geworden voor de tuinbouwsector. Dit uit
zich in toenemende verkeersstromen in en rondom de Bommelerwaard. Verbetering van de ontsluiting
op de A2 en het beperken van files is daarmee ook voor de tuinbouwsector van groot belang.
3.4

SociaalSociaal-maatschappelijk draagvlak

In het verleden heeft de Bommelerwaardse tuinbouwsector alle ruimte gekregen om uit te breiden. In
de bestemmingsplannen die voor de gemeentelijke herindeling in 1999 werden vastgesteld, waren
‘voldoende’ locaties met de bestemming glastuinbouw opgenomen. ‘De overvloed aan ruimte’ zorgde
daarnaast voor een relatief lage grondprijs. De uitbreidingsplannen van glastuinders konden al met al
relatief gemakkelijk worden gerealiseerd. Op dit moment raken de locaties met bestemming
glastuinbouw echter (bijna) op, waardoor een situatie dreigt met beperkte planologische vrijheid van
bedrijven en stijgende grondprijzen.
Om dit te voorkomen werd in het Regionaal Plan Bommelerwaard (RPB) 250 hectare gereserveerd voor
de ontwikkeling van glastuinbouw. Het RPB is echter als partiële streekplanherziening verworpen door
de Raad van State, waardoor buiten de nog beschikbare locaties uit de oude bestemmingsplannen geen
nieuwe ontwikkelingsruimte voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard is gereserveerd. Op dit
moment werken Gemeente Maasdriel, Gemeente Zaltbommel en Provincie Gelderland aan oplossingen
voor dit (toekomstige) probleem.15 Ten opzichte van een aantal jaren geleden is de grondhouding van
deze instanties echter minder positief. Dit heeft onder meer te maken met gebrekkige sociaalmaatschappelijk draagvlak voor verdere ontwikkeling van de Bommelerwaardse tuinbouwsector. De
meest genoemde bezwaren van de lokale bevolking zetten we hieronder uiteen:
14

Provincie Gelderland (2006), Concept Betuwse Bloem; de Gelderse bijdrage aan de ontwikkeling van Greenport Nederland –

perspectief en uitvoering.
15

Zie meer hierover in hoofdstuk 4 van deze studie.
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Verkeersoverlast
Een van de grootste bezwaren van de lokale bevolking tegen verdere ontwikkeling van de regionale
tuinbouwsector is het sterk toegenomen (vracht)verkeer als gevolg van de groei die de sector de
afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De plattelandswegen zijn onvoldoende berekend op het steeds
zwaarder wordende vervoer. Daarnaast is de aansluiting van de plattelandswegen op de A2 niet
optimaal met relatief veel congestie tot gevolg. De congestie is samen met het toegenomen aantal
verkeersonveilige situaties en geluidsoverlast een groot bezwaar van de bevolking tegen verdere
ontwikkeling van de sector. Verdere ontwikkeling van de Bommelerwaardse glastuinbouw is niet
wenselijk als de regionale infrastructuur hierop niet is toegesneden.

Lichtuitstoot
Een ander bezwaar tegen verdere ontwikkeling van de Bommelerwaardse tuinbouwsector is de
lichtuitstoot van glastuinbouwbedrijven. De Bommelerwaardse tuinders erkennen dit probleem en
werken tegelijkertijd aan oplossingen om dit probleem zo veel mogelijk te beperken. Overigens bestaat
er een misverstand ten aanzien van de veroorzakers van de lichtuitstoot. De grootste ‘vervuilers’ zijn in
het algemeen niet de grote, maar de kleine glastuinbouwbedrijven. Zij beschikken over weinig
mogelijkheden om te investeren in lichtuitstootbeperkende materialen.

Tekortschietende landschappelijke inpassing glastuinbouw
Een laatste argument van de lokale bevolking tegen verdere uitbreiding van de tuinbouwsector is de
landschapsontsiering die ermee gepaard gaat. In het verleden is er door zowel beleidsmakers als
ondernemers in de Bommelerwaard te weinig aandacht geschonken aan de landschappelijke inpassing
van de (glas)tuinbouw. Veel bedrijven hebben zich aan de randen van de dorpskernen gevestigd,
waardoor de tuinbouw in het landschap en met
name in het beeld van de bevolking een (te)

Figuur 3.2: waardering van het landschap, 2005
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landschap in Nederland. Dit heeft voor een
groot deel te maken met een negatieve
waardering ten aanzien van

stedelijkheid.17

Uit het feit dat de Bommelerwaard niet zo dichtbebouwd is,

maar wel als zodanig wordt beoordeeld, kunnen we opmaken dat de landschappelijke inpassing van
bebouwing, kassen en bedrijventerreinen niet optimaal is.
3.5

Conclusie

Als gevolg van een goede ligging en bodemkwaliteit is de afgelopen decennia in de Bommelerwaard
een sterke tuinbouwsector ontstaan, waarin op dit moment de chrysanten- en champignonteelt
16

Ter vergelijking; in het Westland gaat het hierbij om 36% van het oppervlak.

17

De waardering voor stedelijkheid is een samengesteld gemiddelde ten aanzien van de waardering van de bevolking voor

bebouwing (huizen en bedrijfspanden), kassen en bedrijventerreinen. Alle indicatoren zijn gecorrigeerd met betrekking tot
camouflage (beplanting met bomen, heggen en struiken). Met horizonvervuiling –waarvoor de waardering van de Bommelerwaardse
bevolking wel positief is- wordt gedoeld op industriële en residentiële hoogbouw, hoogspanningsmasten en energiemolens. Bron:
Alterra (2005), BelevingsGIS; waardering van het Nederlandse landschap door de bevolking op kaart.
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domineren. Binnen de Bommelerwaard loopt de tuinbouw voorop en ook in vergelijking tot de
tuinbouwsector in andere tuinbouwregio’s ontwikkelt de regionale tuinbouwsector zich goed.
Deze sterke ontwikkeling heeft te maken met de sterke specialisatiegraad in de sector. Hierdoor is de
basis voor kennisuitwisseling goed en blijven ondernemers vernieuwend te werk gaan. De
Bommelerwaardse tuinbouwsector kenmerkt zich door jonge ondernemers die durven te investeren. De
kwaliteit van het product staat daarbij voorop. Hoewel de sector gemiddeld goede cijfers laat zien,
bestaan er teeltspecifiek grote verschillen. Zo bleef de champignonteelt de laatste jaren qua
bedrijfsresultaat achter bij het gemiddelde in de Bommelerwaard (met name de snijsector).
Desondanks ontwikkelt de sector zich gemiddeld gezien goed, waardoor het mogelijk is om duurzame
productietechnieken steeds breder in het productieproces in te zetten. Deze ‘verduurzaming’ zien we
niet terug in een toegenomen sociaal-maatschappelijk draagvlak voor verdere ontwikkeling van de
tuinbouwsector. Integendeel; de schaalvergroting en constante groei die de sector de afgelopen jaren
heeft doorgemaakt heeft tot bezwaren geleid als het gaat om verkeersoverlast, lichtuitstoot en
landschapsontsiering.
In de sterke specialisatiegraad van de Bommelerwaardse tuinbouwsector schuilt daarnaast zowel een
sterkte als een zwakte. Zo is het de vraag wat er gebeurt als de internationale concurrentiepositie van
de chrysanten- en/of champignonteelt (nog verder) onder druk komt te staan. Gezien de kennis en
ondernemerschap in de Bommelerwaardse tuinbouwsector zou een dergelijke schok opgevangen
moeten kunnen worden. Blijven investeren in teelt- en procesinnovaties is echter gewenst en misschien
wel noodzakelijk.
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4.

Toekomst van de Bommelerwaardse tuinbouwsector

4.1

Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn achtereenvolgens de economische betekenis en concurrentiekracht van
de Bommelerwaardse tuinbouwsector in kaart gebracht. Uit de analyse die aan de hoofdstukken ten
grondslag lag, kunnen tevens kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling van de Bommelerwaardse
tuinbouwsector worden gedestilleerd. In dit hoofdstuk staan deze kansen en bedreigingen centraal.
Hoe kunnen interne en externe ontwikkelingen het toekomstperspectief van de sector beïnvloeden en
hoe kunnen lokale overheid en ondernemers een bijdrage leveren aan het versterken dan wel
verzwakken van deze ontwikkelingen?
In paragraaf 4.2 worden de belangrijkste kansen geduid en toegelicht. Daarbij richten we ons op de in
de Bommelerwaard gevestigde ondernemers en de lokale overheid. Welke rol kunnen beide vertolken in
de totstandkoming van een rooskleurig perspectief voor de sector? In paragraaf 4.3 worden vervolgens
de ontwikkelingen beschreven die de toekomstige ontwikkeling van de Bommelerwaardse
tuinbouwsector in de weg kunnen staan. Hierbij is het voor zowel overheid als ondernemers zaak te
voorkomen dat deze ontwikkelingen werkelijk plaatsvinden. Gezien de dominantie van de chrysantenen champignonteelt in de Bommelerwaardse tuinbouwsector, wordt in dit hoofdstuk apart stil gestaan
bij het marktperspectief van beide teelten. Het hoofdstuk besluit in paragraaf 4.4 met een korte
conclusie.
In deze studie is er bewust voor gekozen om geen harde aanbevelingen te doen aan beleidsmakers en
ondernemers. De Rabobank is van mening dat het aan de sector zelf is om te bepalen hoe ‘het best’ op
de hier geschetste kansen en bedreigingen kan worden ingespeeld.
4.2

Kansen

Zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven, heeft de Bommelerwaardse (glas)tuinbouwsector de
afgelopen decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De kansen die mede door de lokale
overheid zijn gecreëerd, zijn door de ondernemers in de Bommelerwaard goed opgepakt. Vanuit de
sector wordt echter opgemerkt dat men op dit moment op een kruispunt staat. Aan ene kant is de
uitbreidingsruimte voor de tuinbouwsector beperkt en is het de vraag of de lokale overheid de sector in
de toekomst extra ruimte biedt. Aan de andere kant handelt de lokale overheid voor een deel naar de
kritiek van de lokale bevolking en wordt er dus indirect aan de ondernemers gevraagd om de grootste
bezwaren van die bevolking weg te nemen. De kansen die hieronder worden uiteengezet vormen
handvaten voor lokale overheid en ondernemers om de huidige groei van de tuinbouwsector te laten
voortduren.

Uitdragen van duurzaam ondernemerschap
De huidige Bommelerwaardse tuinbouwsector is niet te vergelijken met die van twintig jaar geleden. In
tegenstelling tot toen vaak het geval was, tracht de sector op dit moment zo veel mogelijk duurzame
productietechnieken toe te passen. De duurzame c.q. milieubewuste wijze waarop veel ondernemers te
werk gaan, is bij de lokale bevolking vaak onbekend.
Inmiddels wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot het minimum beperkt en maken vele
glastuinders uitsluitend gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast wekken enkele
(grote) tuinbouwbedrijven op een duurzame wijze energie op. De CO2 die vrijkomt bij die opwekking
wordt gebruikt voor het telen van gewassen. Bovendien is de (grond)watervervuiling door de
tuinbouwsector –mede gedwongen door de drinkwaterfunctie van het gebied– in de Bommelerwaard
beperkt.
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Al met al worden duurzame productietechnieken door de grotere bedrijven breed ingezet, maar uit
zich dit (nog) niet in een duurzamer/beter imago van de tuinbouwsector. Het uitdragen c.q. promoten
van het duurzaam ondernemerschap is daarom belangrijk. Een voorbeeld van het succes daarvan is het
jaarlijkse evenement ‘Kom in de Kas’, waarbij de mening van bezoekers (vaak) ten positieve verandert.
Daarnaast moet de Bommelerwaardse tuinbouwsector continu blijven werken aan duurzame(re)
productietechnieken. Het beeld dat wordt uitgedragen moet namelijk niet afwijken van de realiteit.
Bovendien vraagt de lokale bevolking indirect om investeringen die de lichtuitstoot beperken en de
landschappelijke inpassing van de (glas)tuinbouw verbeteren. Het is dan ook aan de ondernemers om
samen met de lokale overheid te werken aan het beperken van deze neveneffecten die met eventuele
verdere ontwikkeling van de sector gepaard gaan.

Energie opwekken
Enkele grote tuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard zijn op dit moment in staat energieneutraal te
werken of zelfs energie te leveren aan het net. Bij enkele bedrijven vormt het ‘terugleveren aan het net’
zelfs een significant deel van de omzet. Met behulp van WKK-installaties kan energie worden
opgewekt, waarbij de vrijgekomen warmte wordt benut voor het telen van gewassen.18 Het aanschaffen
van een WKK-installatie is echter pas rendabel op het moment dat een bedrijf een bepaalde
bedrijfseconomische omvang heeft. Door middel van onderlinge samenwerking kunnen ook kleinere
(naast elkaar gelegen) bedrijven die omvang bereiken. Dit zou dan ook een argument kunnen zijn om
in de toekomst kleine bedrijven ruimtelijk te clusteren.

Samenwerking en afstemming tussen ondernemers onderling
De meest rendabele omvang van een glastuinbouwbedrijf neemt steeds verder toe. Dit houdt niet in
dat kleine tuinbouwbedrijven geen toekomst hebben. Deze bedrijven worden hierdoor echter wel
genoodzaakt om met andere (kleine) bedrijven samen te werken. Zo zou de investeringsbehoefte
kunnen worden gecoördineerd, zodat twee kleine bedrijven samen installaties kunnen aanschaffen.
Binnen de champignonteelt kan samenwerking en afstemming bovendien de marktkennis vergroten.
Op dit moment weten champignontelers –zonder de veilingprijs als referentiekader– vaak niet of zij een
goede prijs voor hun product krijgen. Zonder dat het moet leiden tot prijsafspraken zou meer
kennisuitwisseling op dit gebied ertoe kunnen leiden dat champignontelers meer profiteren van een
aantrekkende markt.

Mogelijkheden streekplan
Hoewel door het besluit van de Raad van State de partiële streekplanherziening (waarin ruimte wordt
geboden aan een uitbreiding van de glastuinbouw van 250 hectare) is verworpen, is uitbreiding van de
glastuinbouwsector niet onmogelijk. De Raad van State was op 1 maart 2006 van oordeel dat er
onvoldoende onderzoek was gedaan naar de gevolgen van de invulling van de (nieuwe) concentratiegebieden. Niet de uitbreiding, maar de concreetheid van de begrenzing is door de Raad van State dus
afgekeurd. Diverse onderzoeken zijn noodzakelijk om toekomstige intensiveringlocaties concreet te
begrenzen. Op dit moment bekijken Provincie Gelderland, Gemeente Zaltbommel en Gemeente
Maasdriel welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd en welke partij de kosten hiervan voor zijn
rekening neemt.
De mogelijkheden die het Gelderse streekplan voor verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector biedt,
kunnen echter ook op dit moment al door beide gemeenten (eventueel i.s.m. ondernemers) worden
geclaimd.19 In Maasdriel voelt men die noodzaak niet, omdat de huidige bestemmingsplannen
18

Zie www.kasalsenergiebron.nl.
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Provincie Gelderland (2005), Streekplan Gelderland 2005; kansen voor regio’s. Zie ‘Beleidskaart Ruimtelijke Structuur’ voor de

locatie van de eventuele uitbreidingslocaties.
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(vooralsnog) voldoende mogelijkheden bieden. In Zaltbommel is dit anders. Gemeente Zaltbommel zou
daarom de ruimte die in het streekplan is opgenomen, kunnen claimen om toekomstige ontwikkeling
van de tuinbouwsector te faciliteren.

Ontwikkeling Betuwse Bloem
Met de ontwikkeling van de Betuwse Bloem wordt regionale kennis gebundeld en werken overheid en
ondernemers samen aan projecten die een duurzame ontwikkeling van de tuinbouwsector voorstaan.
Positief aan deze ontwikkeling is dat de sector zelf actief werkt aan oplossingen voor de problemen
waarmee zij wordt geconfronteerd. Zo kan in het kader van de Betuwse Bloem de ketenintegratie
(verder) worden versterkt. Bovendien biedt de Betuwse Bloem de mogelijkheden om kennis uit te
wisselen met Wageningen Universiteit (Food Valley en Health Valley).
Marktperspectief chrysantenteelt
De chrysantenmarkt is een stabiele tot licht dalende markt. De export naar West-Europese markten daalt, terwijl de
export naar nieuwe markten (Centraal- en Oost-Europa) toeneemt. Hoewel er steeds meer voorbeelden zijn van
bedrijven die vanuit Nederland migreren naar bijvoorbeeld Spanje en Kenia, vormen deze ‘nieuwe’ productielanden
(vooralsnog) geen grote bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse chrysantenteelt. Dit heeft te maken
met een aantal factoren:

klimaat: in deze landen is er vaak onvoldoende schoon water voorhanden. Daarnaast is in bepaalde perioden

-

van het jaar de temperatuur te hoog, waardoor teelten van minder goede kwaliteit zijn;

technologie: de toepassing van nieuwe productietechnieken verloopt moeilijk, omdat deze technieken in het

-

algemeen zijn toegesneden op de Nederlandse situatie. Zo heeft Nederland op het gebied van automatisering
een dermate grote voorsprong dat de zij ‘het buitenland’ vaak ook op het gebied van kosten (nog) de baas is.

lage arbeidsproductiviteit: mede door de automatiseringsvoorsprong, maar ook door de ‘mentaliteit van

-

mensen’ is de arbeidsproductiviteit in Nederland stukken hoger dan in de nieuwe productielanden.

hoge transportkosten: de chrysant is een relatief zware bloem, waardoor de transportkosten in vergelijking tot

-

die van andere sierbloemen relatief hoog zijn. Een bedreiging vormt echter het toenemende transport over zee.
Zeetransport maakt het voor de concurrerende landen mogelijk om de bloem relatief goedkoop naar de
Europese markt te vervoeren. Vooralsnog is luchttransport echter de belangrijkste transportwijze.
Volgens Bloemenbureau Holland zal de markt voor snijbloemen de komende tien jaar toenemen met 35%. De
verwachting is dat de productiegroei met name in het buitenland zal plaatsvinden en dat de productie in Nederland
stabiel blijft. De waarde van deze productie zal echter continu blijven groeien. Voor de toekomst zijn er globaal
gezien twee strategieën die chrysantentelers kunnen volgen20:
-

kleinschalige teelten van verschillende soorten chrysanten met een hoge marge per steel;

-

grootschalige, snelle teelten van bulkrassen als ‘Euro’ met een lagere marge per steel

De tweede strategie overheerst in de Bommelerwaard. Dit is ook mogelijk gezien de in het algemeen grote percelen
en lage grondprijs in de Bommelerwaard. In het Westland wordt meer de eerste strategie gevolgd. Beide kunnen
winstgevend zijn, mits er een duidelijke keuze wordt gemaakt.

Bron: VanderzandeFlorPartners (2006) en interviews.

4.3

Bedreigingen

Naast de in de vorige paragraaf omschreven kansen zijn er ook enkele ontwikkelingen en factoren die
een verdere ontwikkeling van de Bommelerwaardse tuinbouwsector in de weg kunnen staan. De
belangrijkste bedreigingen worden hieronder –inclusief mogelijke oplossingen– uiteengezet.

Ruimtetekort
Als een rode draad door het rapport loopt het ruimtelijke vraagstuk waarmee de Bommelerwaardse
tuinbouwsector wordt geconfronteerd. Het maatschappelijke draagvlak voor verdere ontwikkeling van

20

VanderzandeFlorpartners (2006), Quickscan chrysantenteelt in de Bommelerwaard.
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de tuinbouwsector is de laatste jaren afgenomen, wat voor een deel heeft te maken met de in paragraaf
3.4 gesignaleerde problemen. Aan de andere kant vertegenwoordigt de tuinbouwsector een groot deel
van de regionale economie (zie hoofdstuk 2) en is zij daarmee van groot belang voor de ontwikkeling
van de Bommelerwaard.
De lokale overheid onderkent dit en draagt dan ook een positieve grondhouding uit ten aanzien van
verdere ontwikkeling van de sector. Aan de andere kant is het besef dat er op korte termijn
overeenstemming moet worden bereikt over de wijze waarop de potentiële uitbreidingslocaties moeten
worden ingericht, niet aanwezig. Met name de chrysantenteelt is een sterk groeiende teelt, waarbij de
meest rendabele omvang nog altijd sterk toeneemt. Om die bedrijven groeimogelijkheden te geven, is
extra (fysieke) ruimte noodzakelijk.21
Hoewel het streekplan hiervoor in principe de voorwaarden schept, is het aan de lokale overheid om
hieraan invulling te geven. Op het moment dat de nadruk ligt op herstructurering en er geen extra
ruimte wordt gecreëerd voor sterk groeiende bedrijven, wordt de ontwikkeling van de totale regionale
tuinbouwsector (en dus ook een belangrijk deel van de regionale economie) belemmerd.

Herstructurering van bestaande (glas)tuinbouwgebieden
Herstructurering kan voor de tuinbouwsector zowel een kans als een bedreiging betekenen. Op het
moment dat de lokale overheid de tuinbouwsector actief inschakelt bij herstructurering, dan kan het de
sector kansen bieden. Zo kunnen sterk groeiende bedrijven een plek krijgen in intensiveringzones,
waarmee op de oorspronkelijke locatie van deze bedrijven ruimte ontstaat voor kleinere (nabijgelegen)
tuinbouwbedrijven. Op deze wijze worden (glas)tuinbouwbedrijven ruimtelijk meer geclusterd,
waarmee onderlinge samenwerking wordt versterkt en (schadelijke) neveneffecten van uitbreiding
worden beperkt. De vraag is echter of de herstructurering op deze wijze wordt ingericht en in de
praktijk niet tot grootschalige sanering leidt. Hoewel sanering in sommige gevallen noodzakelijk is
voor een duurzame ontwikkeling van de regionale tuinbouwsector, is de sector –en dan met name de
kleine bedrijven– bij grootschalige sanering niet gebaat.

Internationale concurrentie
De sterke specialisatiegraad van de Bommelerwaardse tuinbouwsector zorgt aan de ene kant voor een
wervende kracht op toeleveranciers, bundeling van kennis en een goede naam als tuinbouwgebied. Aan
de andere kant maakt het de sector kwetsbaar voor externe dynamiek. Het exportkarakter van de in de
Bommelerwaard dominante teelten maakt hen voor een belangrijk deel afhankelijk van internationale
marktontwikkelingen. Efficiënt werken, minimaliseren van kosten en kwaliteit behouden vormen de
sleutels voor een rooskleurige toekomst. Hoewel de Bommelerwaardse tuinbouwsector de kennis en
kwaliteit van producten in eigen hand heeft, kunnen stijgende energieprijzen en loonkosten de
internationale concurrentiepositie aantasten. Het is dan ook van cruciaal belang om te blijven
innoveren. In het verleden heeft de areaaldaling van de aardbeienteelt mede tot de sterke ontwikkeling
van de chrysanten- en champignonteelt geleid. De vraag is of de sector in de toekomst tot een
dergelijke omschakeling opnieuw in staat is.

Nieuwe Europese richtlijnen t.a.v. kwaliteit drinkwater
In het kader van Europese richtlijnen moet de Bommelerwaard in de toekomst –waarschijnlijk nog
sterker dan nu het geval is– voldoen aan strenge normen ten aanzien van de waterkwaliteit.
Ondernemers moeten zich bewust zijn van die veranderende regelgeving en kunnen hierop nu al
inspelen (lees: investeren).
21

Uit een polynome trendanalyse blijkt dat er tot 2015 in de Bommelerwaard netto 115 hectare extra ruimte moet worden

gereserveerd met de bestemming glastuinbouw. Deze trendanalyse is gebaseerd op de historische ontwikkeling en kan in
werkelijkheid dus zowel hoger als lager uitvallen.
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Marktperspectief champignonteelt
De champignonteelt heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, waarin gemiddeld negatieve bedrijfsresultaten
werden behaald in zowel snij- als verse champignons. Desondanks is Nederland na China en de Verenigde Staten
met champignons het derde exportland ter wereld. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn –naast de interne
markt– de belangrijkste afzetmarkten. De Nederlandse champignonteelt ondervindt sterke concurrentie van Polen,
waar de champignonproductie de afgelopen jaren –in tegenstelling tot in Nederland– sterk is toegenomen.
Aangezien de belangrijkste afzetmarkten voor de Poolse champignonteelt ook Duitsland en Groot-Brittannië zijn, is
de verhouding zloty/euro inmiddels van grote invloed op de concurrentiepositie van de Nederlandse
champignonteelt. Daarnaast is het arbeidsintensieve karakter van de champignonteelt een van de belangrijkste
oorzaken voor het feit dat de sterke ontwikkeling van Poolse champignonteelt een bedreiging vormt voor de
ontwikkeling van de Nederlandse champignonteelt. Hierdoor bepalen de loonkosten voor een groot deel de prijs van
het product.
Daarentegen neemt de consumptie de laatste jaren in Nederland jaarlijks ongeveer met 2% toe en vraagt de
consument, zowel qua uiterlijk (witheid, vrij van verontreiniging, stevig), als qua innerlijk (geen waterstelen,
verwerkingsrendement) steeds meer kwaliteit. Het toekomstperspectief van de Nederlandse champignonteelt wordt
dan ook voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de productie. Hierin moet de sector in staat zijn om de
buitenlandse concurrentie voor te blijven. Kansen voor de sector liggen vooral in productinnovatie en
ketenintegratie. Daarnaast kan in bepaalde afzetmarkten –met name Frankrijk en Groot-Brittannië– winst worden
behaald in promotie van het product.
In 2005 werden er in Nederland 2,34 kg champignons per huishouden geconsumeerd. Evenals in België en GrootBrittannië bestaat de consumptie vooral uit verse champignons; in Duitsland en Frankrijk zijn verwerkte
champignons veel belangrijker. De markt voor verwerkte champignons is verzadigd.

Bron: Food & Agri Research Rabobank Nederland (2006) en interviews.

4.4

Conclusie

In het verleden zijn de –mede door de lokale overheid gecreëerde– kansen door de Bommelerwaardse
tuinbouwsector opgepakt, waardoor deze een sterke groei heeft kunnen doormaken. De sterkste groei
heeft echter –bij gebrek aan alternatieven– plaatsgevonden aan de randen van de dorpskernen, waarbij
in het algemeen (te) weinig aandacht is besteed aan de landschappelijke inpassing. Dit heeft geleid tot
kritische geluiden vanuit de lokale bevolking, die aan de ene kant de bijdrage van de tuinbouwsector
aan de economie roemt, maar aan de andere kant wordt geconfronteerd met verkeersoverlast,
lichtuitstoot en landschapsvervuiling.
Het toekomstperspectief van de regionale tuinbouwsector staat of valt bij de mogelijkheden tot
uitbreiding. In principe zijn hiervoor in het streekplan de kaders geschapen, maar in de praktijk moet
de lokale overheid hieraan invulling geven. Het draagvlak voor verdere ontwikkeling van de
tuinbouwsector is bij deze overheid minder groot dan aan jaren geleden, als gevolg van de hierboven
beschreven negatieve neveneffecten die de uitbreiding van de Bommelerwaardse tuinbouwsector in het
verleden heeft gehad.
De toekomstige ontwikkeling van de Bommelerwaardse tuinbouwsector vraagt dan ook om een
gezamenlijke inspanning van lokale overheid en ondernemers in het gebied. Zij moeten samen plannen
ontwikkelen om de eventuele overlast die de verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector met zich
meebrengt, zo veel mogelijk te beperken. Aan de andere kant moet dit ook worden beloond in termen
van extra uitbreidingsruimte. Alleen op die manier kunnen investeringen van de tuinbouwsector ook
leiden tot toekomstige groei.
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5.

Conclusie

Ruimtelijke ontwikkeling Nederlandse tuinbouwsector langs twee paden
Nederland is wereldwijd marktleider op de tuinbouwmarkt. De speciale aandacht van het Rijk voor de
tuinbouwsector in de vorm van het nationale greenportbeleid is daarom niet vreemd. Naast de
mainports Rotterdam en Schiphol en brainport Eindhoven ziet de overheid vijf regionale greenports als
pijlers onder de toekomstige economische ontwikkeling van ons land.22
Het stimulerende beleid heeft als doel de internationale concurrentiepositie van de tuinbouwsector
(verder) te versterken. Hoewel de beleidsaandacht zich voornamelijk richt op de vijf regionale
greenports, behoort elk tuinbouwbedrijf tot de doelgroep van het nationale greenportbeleid.23 Dit geldt
dus ook voor de tuinbouwbedrijven die in de Bommelerwaard zijn gevestigd.
Het afgelopen decennium heeft de nationale tuinbouwsector zich ruimtelijk gezien langs twee paden
ontwikkeld. De versterkte clustering van de Nederlandse tuinbouwketen in de vijf regionale greenports
volgt het ene pad. Dit heeft vooral betrekking op de aan de tuinbouw gerelateerde afnemers en
toeleveranciers. Enkele decennia geleden was elk tuinbouwgebied nog een veiling rijk en werd het
grootste deel van de regionale productie via dit kanaal gedistribueerd. Tegenwoordig wordt het
merendeel van de nationale productie verhandeld op de veilingen in het Westland, Aalsmeer en NoordLimburg.
Het andere pad betreft de uitschuiving van de productietuinbouw vanuit het –dichtbevolkte- westen
van het land naar andere landsdelen (en het buitenland). Een specifieke ontwikkeling is die vanuit het
Westland naar het Oostland, de Zuidplaspolder en West-Brabant. In het kader van deze ‘uitschuiving’ is
het goed voor te stellen dat de Bommelerwaard op de lange termijn een belangrijke functie gaat
vervullen als natuurlijk overloopgebied. Daarvoor beschikt de regio over de juiste vestigingscondities,
een tuinbouwhistorie en een strategische ligging in het bijzonder.
Bommelerwaardse tuinbouwsector van groot economisch belang
Op korte termijn is dit echter nog niet het geval en betreft de ontwikkeling van de tuinbouwsector
vooral een autonoom proces, ofwel gedreven door ondernemerschap in de regio zelf. Tot nu toe heeft
dit proces geleid tot een sterke tuinbouwsector, bestaande uit circa 400 bedrijven die op ruim 900
hectare tuinbouwgrond ongeveer 108 miljoen euro toegevoegde waarde creëren. De Bommelerwaardse
primaire tuinbouwsector biedt zo’n 4.200 mensen een baan, waarvan circa 2.200 die fulltime bekleden.
De sector zorgt voor 18% van de Bommelerwaardse werkgelegenheid en is dus een majeure
werkverschaffer in de regio.
Binnen de Bommelerwaard is de vollegrondsteelt qua ruimtegebruik dominant, maar in termen van
toegevoegde waarde en werkgelegenheid domineert de glastuinbouwsector. De chrysanten- en
champignonteelt nemen ruim 60% van de toegevoegde waarde voor hun rekening en zijn daarmee voor
een belangrijk deel bepalend voor de richting waarop de Bommelerwaardse tuinbouwsector zich
ontwikkelt. Nationaal gezien is de Bommelerwaard vooral belangrijk als chrysanten- en
paddenstoelengebied. Tegelijkertijd neemt de differentiatie in tuinbouwteelten in de regio toe. De
regionale tuinbouw is steeds minder in twee teelten ‘te vangen’.
De economische betekenis van de tuinbouw houdt niet op bij de telers. Ook toeleveranciers en
afnemers vormen een belangrijk onderdeel van de regionale tuinbouwketen. Samen realiseren
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Het gaat hierbij om Aalsmeer, Bollenstreek, Boskoop, Venlo en Westland/Oostland.

23

Ministerie van VROM (2004), Nota Ruimte.
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Bommelerwaardse tuinders, toeleveranciers en afnemers een toegevoegde waarde van ruim 165
miljoen euro. Hiermee vormt het tuinbouwcluster ruim 14% van de regionale economie en laat het
relatief gezien erkende tuinbouwregio’s als Aalsmeer en Venlo achter zich.
Ondanks de sterke aanwezigheid van toeleveranciers, tuinders en afnemers is de ketenintegratie in de
Bommelerwaard relatief beperkt. Toeleveranciers en afnemers zijn sterk gericht op buiten de
Bommelerwaard gevestigde tuinders en de Bommelerwaardse tuinders zelf zijn in hun inkoop- en
verkoopbeleid sterk gericht op toeleveranciers en afnemers buiten de Bommelerwaard. Dit onderscheid
heeft te maken met de relatief beperkte ruimtelijke omvang van de regio, de historie van het gebied en
de ligging aan de A2, waardoor deze (externe) marktfocus mogelijk is. Voor vestiging van het complete
ketenaanbod ontbreekt in de regio de kritische massa aan primaire tuinbouwactiviteiten. Dit lijkt echter
evenmin een gemis te zijn; tuinders weten toeleveranciers en afnemers vrij eenvoudig elders in het
land te vinden.
Tuinbouwsector loopt voorop in de regionale economie
Binnen de Bommelerwaardse economie loopt de tuinbouwsector voorop en ook in vergelijking tot de
tuinbouwsector in andere tuinbouwregio’s ontwikkelt zij zich (nog altijd) goed. De sterkte schuilt
hierbij in de specialisatiegraad. De chrysanten- en champignonsector domineren en zijn van groot
belang voor de landelijke ontwikkeling die deze teelten doormaken. De basis voor kennisuitwisseling is
goed en in het algemeen blijven de Bommelerwaardse ondernemers vernieuwend te werk gaan. De
Bommelerwaardse tuinbouwsector wordt gekenmerkt door jonge ondernemers die durven te investeren
in zowel teelt- als procesinnovaties. Hoewel de sector gemiddeld goede cijfers laat zien, bestaan er
teeltspecifiek grote verschillen. Zo bleef de champignonteelt de laatste jaren qua bedrijfsresultaat
achter bij het gemiddelde in de Bommelerwaard.
Desondanks ontwikkelt de sector zich zoals gezegd gemiddeld goed, waardoor duurzame
productietechnieken steeds breder in het productieproces worden ingezet. Deze ‘verduurzaming’
betaalt zich (nog) niet terug in een groeiend sociaal-maatschappelijk draagvlak. Integendeel, de groei
van de tuinbouw heeft juist geresulteerd in groeiende bezwaren van de lokale bevolking waar het gaat
om verkeersoverlast, lichtuitstoot en landschapsontsiering.
In de sterke specialisatiegraad van de Bommelerwaardse tuinbouwsector schuilt daarnaast ook een
zwakte. Zo is het de vraag wat er gebeurt als de internationale concurrentiepositie van de chrysantenen/of champignonteelt onder nog grotere druk komt te staan. Gezien het reeds bewezen
ondernemerschap in de Bommelerwaardse tuinbouwsector moet een dergelijke schok op te vangen
zijn. Concrete plannen dienaangaande zijn er echter niet, behalve die op het niveau van het individuele
tuinbouwbedrijf. Teeltdifferentiatie was tot nu toe –en waarschijnlijk ook de komende jaren– een veel
voorkomende respons van tuinders op ontwikkelingen in de markt. De verbreding die op dit moment
plaatsvindt door de energieleverancierfunctie die tuinbouwbedrijven op zich nemen, is eveneens
wenselijk en misschien wel noodzakelijk. Een andere ‘gebruikelijke’ beweging is die van
schaalvergroting. De toekomstige mogelijkheden daarvoor zijn in de Bommelerwaard echter onzeker.
Gezamenlijke inspanning overheid en ondernemers noodzakelijk
In het verleden zijn de –mede door de lokale overheid gecreëerde– kansen door de Bommelerwaardse
tuinbouwsector opgepakt, waardoor deze een sterke groei heeft doorgemaakt. Deze economische
dynamiek, in termen van schaalvergroting en constante groei, is echter niet vanuit een lange termijn
strategie gefaciliteerd. De expansie heeft op een grotendeels organische en weinig toekomstgerichte
wijze plaatsgevonden. Vanuit regionaal perspectief is de groei van de tuinbouw gerealiseerd langs
wegen die er niet op zijn ingericht en veelal op locaties die te dicht in de buurt van woonkernen zijn
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gelegen. Vanuit tuinderperspectief heeft de verduurzaming niet snel genoeg plaatsgevonden om aan
de huidige maatschappelijke standaarden te voldoen.
Het toekomstperspectief van de regionale tuinbouwsector staat of valt bij voldoende groei in
‘ondernemersruimte’, in de meest brede zin van het woord. Primair gaat het om de mogelijkheden tot
uitbreiding. In principe zijn hiervoor in het Gelderse Streekplan de kaders geschapen, maar in de
praktijk moet de lokale overheid hieraan invulling geven. Het draagvlak voor verdere ontwikkeling van
de tuinbouwsector is bij deze overheid minder groot dan een aantal decennia geleden, als gevolg van
de beschreven negatieve neveneffecten die de uitbreiding van de Bommelerwaardse tuinbouwsector in
het verleden heeft gehad.
Toekomstige uitbreiding moet dan ook op ‘passende’ locaties plaatsvinden, in termen van:
•

voldoende toekomstige groeiruimte

•

goede landschappelijke inpassing

•

voldoende afstand tot bewoning

•

optimale bereikbaarheid

•

cluster- en schaalvoordelen.

Investeren in ondernemersruimte vergt ook inzet van de tuinbouwsector zelf, in een verdere
verduurzaming van teelttechnologieën en bedrijfsprocessen, als ook in de dialoog met de lokale
bevolking. Daarvoor is het noodzakelijk zich als regionale sector stevig te organiseren en te werken
vanuit een gedragen visie. Op basis daarvan is een eenduidig beleid te volgen en met een mond te
spreken. Dan maakt de sector haar positie als belangrijke economische speler in de regio waar en kan
ze zich als een sterke partij, die ook de daarbij horende verantwoordelijkheid neemt, opstellen.
Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen overheid en ondernemers is de ontwikkeling
van de glastuinbouw in de Zuidplaspolder. Hier werken Stuurgroep Zuidplas/RZG24 en Stuurgroep
Glastuinbouw Zuidplaspolder25 samen aan herstructurering van de sector enerzijds en de ontwikkeling
van nieuwe glastuinbouwlocaties anderzijds. Vorig jaar was dergelijke structurele samenwerking ook in
de Bommelerwaard bijna een feit. Het afblazen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale
overheden en LTO Glaskracht en ZLTO kan dan ook worden gezien als een gemiste kans. Recente
ontwikkelingen lijken er zelfs toe te leiden dat sector en overheid (opnieuw) lijnrecht tegenover elkaar
staan. Dit terwijl beide elkaar zo hard nodig hebben om een duurzame ontwikkeling van de
Bommelerwaardse tuinbouwsector vorm te geven.
Tot slot
Voor de verdere ontwikkeling van de Bommelerwaardse tuinbouwsector is maatschappelijk draagvlak
essentieel. Dat af te dwingen, vergt enerzijds inspanning van het bedrijfsleven. Anderzijds moet de
samenleving (overheden) zich realiseren dat zij niet de vruchten kan plukken zonder ruimte te bieden
aan ondernemers en aan het cluster. Daar ligt de gezamenlijke opgave. Rabobank Bommelerwaard en
Stichting STUBO zien in het tot stand komen van structurele samenwerking tussen overheid en sector
een faciliterende rol weggelegd.
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IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen-Moerkapelle en Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Schieland en
Krimpenerwaard (zie www.driehoekrzg.nl).
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Interviews
Ten behoeve van de studie hebben interviews plaatsgevonden, waarin de volgende personen hun visie
hebben uitgesproken over de ontwikkeling van de Bommelerwaardse tuinbouwsector:
-

Dhr. P. van de Werken, Dhr. R. van Wordragen

–

Chrysantentelers

Dhr. C. Hooymans, Dhr. S. van Kessel & Dhr. P. van den Oord

–

Champignontelers

Dhr. T. van Tuyl

–

Paprikateler

Dhr. G. van den Anker

–

Gemeente Maasdriel

Dhr. A. Bragt

–

Gemeente Zaltbommel

Dhr. E. van Lopik

–

Woningstichting Vijf Gemeenten

Dhr. B. Nijenhuis

–

Provincie Gelderland

De onderzoekers danken hen voor hun medewerking bij het tot stand komen van dit rapport.
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Bijlage A
Het onderzoeksgebied:

Geldermalsen

Tiel

Lith

Gelderse Landbouwgebieden volgens de afbakening van het CBS:

Achterhoek
Bommelerwaard
IJsselstreek
Oostelijke Betuwe en Nijmegen
Oostelijke Veluwe
Veluwezoom en Betuwe
Westelijke Veluwe
Zuidelijk Gelderland
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Bijlage B
Bij de berekening van de bruto toegevoegde waarde van de tuinbouwsector in de Bommelerwaard en
de overige tuinbouwgebieden in Nederland is in de eerste plaats uitgegaan van de toegevoegde waarde
zoals deze in de publicatie ‘het Nederlandse agrocomplex 2004’ van Van Leeuwen en Koole is vermeld.
De toedeling aan resp. de Bommelerwaard en de overige tuinbouwgebieden in Nederland heeft
plaatsgevonden op basis van een interne Rabobank-database met daarin transacties tussen bij
Rabobank bankierende bedrijven, geaggregeerd naar gemeente en branche. Op deze wijze heeft
Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland de ruimtelijke dimensie van handelsrelaties
in de Nederlandse tuinbouwketen in kaart gebracht.
Om de omvang van de toegevoegde waarde in de primaire productie te berekenen, is tevens gebruik
gemaakt van de landbouwtellingen van het CBS. De toegevoegde waarde is toebedeeld op basis van de
meest recente (beschikbare) gegevens. Dit houdt in dat er gebruik is gemaakt van de Rabobankdatabase en de landbouwtellingen uit 2005.
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