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Voorwoord
Voor u ligt de achtste editie van ‘De Kracht van het Westland’. Ook dit jaar beschrijft het rapport in de
eerste plaats het economisch presteren van het Westland in vergelijking met de andere regio’s in
Nederland. Voor het Westlandse bedrijfsleven was 2005 het jaar van herstel, na een zeer matig 2004.
Tegelijkertijd kan worden gesteld dat het Westland net iets minder presteerde dan het landelijk
gemiddelde. Dat gaat ook op voor de glastuinbouw als we het vergelijken met andere gelijksoortige
regio’s. Het herstel van de nationale en mondiale economie is hier (relatief) nog minder voelbaar.
De themastudie brengt de economische en functionele relaties binnen het (glas)tuinbouwcomplex in
Nederland in beeld, waarbij we het economisch belang van de Greenport Westland/Oostland als
vertrekpunt nemen. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de regio een fors belang binnen de keten
vertegenwoordigt. De impact hiervan varieert wel per tuinbouwtype en schakel binnen de Nederlandse
keten. Het thema sluit nauw aan bij de verdere ontwikkeling van de Greenports in Nederland, waar door
vele partijen op dit moment intensief aan wordt gewerkt. Twee vertegenwoordigers hiervan, te weten
Dhr. J. van der Tak, burgemeester van Gemeente Westland en Dhr. J.P. Teelen, algemeen directeur van
FloraHolland, willen we hartelijk danken voor de input die zij ten behoeve van het onderzoek hebben
geleverd.
Ook dit jaar is het rapport weer het resultaat van een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen
Rabobank Westland, het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en de
Kamer van Koophandel Haaglanden, vestiging Naaldwijk. Wij hopen met het rapport een bijdrage te
leveren aan de verdere ontwikkeling van de Greenports in Nederland en die van Westland/Oostland in het
bijzonder.

Namens Rabobank Westland,

Namens de Kamer van Koophandel Haaglanden,
vestiging Naaldwijk,

Jaap Breugem
Directeur Accountmanagement

Rob de Vree
Regiomanager Westland
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Inleiding
De Kracht van het Westland stelt zich ten doel de economische ontwikkeling van de regio jaarlijks te
monitoren en via een themastudie een actueel en relevant onderwerp nader onder de aandacht te
brengen. Gestart in 1999 mag inmiddels worden gesproken van een kleine traditie. De jaarlijkse studie en
bijeenkomst mogen zich verheugen in een grote belangstelling en de combinatie van de Economische
thermometer en de jaarlijkse themastudie wordt steeds met enthousiasme ontvangen. Het geeft een beeld
van het presteren van de regionale economie en bevestigt de betekenis van het Westland voor omliggende
regio’s en Nederland als geheel. Het Westland als een zeer ondernemende regio en als dé centrale pijler
onder het glastuinbouwcluster in Zuid-Holland (Greenport) dat met een economische waarde van ruim 6
miljard euro en 65.000 arbeidsplaatsen vergelijkbaar is met de mainports Rotterdam en Schiphol. Met de
keuze voor het thema dit jaar wordt dit verder onderbouwd.
w Economische thermometer
In deel I van deze studie beschrijft de Economische thermometer over 2005 hoe het gaat met de
economie in de Glazen Stad. De meter peilt de stand van de Westlandse economie op de volgende drie
onderdelen:
Economische groei
Economische kracht
■ Glastuinbouw
■
■

Deze drie onderdelen, in de thermometer ‘indicatoren’ genoemd, zijn op hun beurt weer opgebouwd uit
een aantal variabelen. Iedere variabele krijgt een score die tot stand komt door vergelijking van het
gemiddelde in het Westland met het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s. Dit Nederlands gemiddelde
is vastgesteld op een 6. Tevens zijn ook de uitkomsten over de periode 1998 tot en met 2004 vermeld. Dit
plaatst het economisch presteren van het Westland in een breder perspectief.
w Themastudie
Greenport Nederland heeft nu echt een start gemaakt. Greenport Westland/Oostland vervult daarbinnen
bestuurlijk gezien een voortrekkersrol. Verklaarbaar, want nergens wordt zo sterk vanuit een Greenport
gedacht als hier. Maar hoe verhoudt de bestuurlijke Greenport zich tot de economische activiteit binnen
en tussen de tuinbouwgebieden? Welke impact heeft dit gebied in economische termen op de Nederlandse
tuinbouwketen? De themastudie geeft inzicht in het economisch belang en de handelsrelaties van deze
regio met de tuinbouw elders in ons land.

1. De regio Westland omvat met ingang van 1 januari 2004 de gemeente Midden-Delfland (gevormd uit Maasland en
Schipluiden) en de gemeente Westland (gevormd uit de vijf gemeenten De Lier, Monster, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en
Wateringen). Daar waar gesproken wordt over de Westlandse economie worden dus beide gemeenten bedoeld, MiddenDelfland en Westland.
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Kerngegevens Westland
Sterke punten
Lage werkloosheid
Grote arbeidsmotivatie
Bedrijvennetwerken
Nabijheid stedelijke afzetmarkt
Nabijheid stedelijke arbeidsmarkt
Ligging t.o.v. mainport Rotterdam en
internationale verbindingen

Zwakke punten
Laag opleidingsniveau
Beperkte uitbreidingsmogelijkheden
Eenzijdige economische structuur
Congestie en verouderde infrastructuur
Krapte op de arbeidsmarkt
Imago kassengebied
Versnippering en ruimtegebrek

Het Westland in cijfers
Bevolking:
Aantal vestigingen:
Aantal werkzame personen (fulltime):
Aandeel tuinbouw in werkgelegenheid:
Werkloosheid (personen):
Werkloosheidspercentage:
Bruto Toegevoegde Waarde (TW)1):
Aandeel glastuinbouw in TW1):
Glasareaal:

2005
115.000
7.719
56.432
20,5%
1.700
3,0%
*
*
*

2004
114.400
7.852
57.585
21,2%
1.600
2,9%
*
*
2914 ha.

2003
114.400
6.724
54.903
20,3%
1.400
2,5%
*
*
2.964 ha.

2002
2001
13.800
113.100
6.526
6.626
54.877
53.783
21,6%
23,5%
1.300
1.200
2,3%
2,2%
€ 6,4 mrd € 6,4 mrd
*
18%
3.049 ha. 3.105 ha.

* Gegevens zijn niet beschikbaar.
1) Als omvangsmaat van de Westlandse economie is hier niet het Bruto Regionaal Product, maar de Bruto
Toegevoegde Waarde genomen, omdat de omvang van bedrijfssectoren (zoals de glastuinbouw) beter in
Bruto Toegevoegde Waarde is uit te drukken.
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Deel I: Economische Thermometer
1. Thermometerstand in 2005
w Belangrijkste uitkomsten
Economisch herstel ook in de Westlandse economie
Goede bedrijfsresultaten in glastuinbouw, maar iets onder het landelijke niveau
■ Bouwnijverheid realiseert lichte groei
■ Groothandel en dienstverlening presteren het beste in de groeicijfers
■ Detailhandel stagneert
■
■

De thermometer van het economisch presteren komt in 2005 uit op een 5,8 (figuur 1), net onder het
Nederlandse gemiddelde. Dit is wel een lichte verbetering ten opzichte van de 5,7 uit het voorgaande jaar.
In tegenstelling tot 2002 en 2003 heeft het Westland het in 2004 en 2005 ten opzichte van de andere
Nederlandse regio’s economisch iets slechter gedaan.
Figuur 1: Economische Thermometer Westland, 1998-2005
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

De thermometer van het economisch presteren is opgebouwd uit de indicatoren economische groei en
economische kracht. Hierna worden deze onderdelen nader toegelicht.
2. Economische groei
De economische groei wordt gemeten aan de hand van de scores op vier variabelen: werkgelegenheid,
omzet, export en winst.
w Meterstand 2005
Het Nederlands gemiddelde is vastgesteld op een 6. Per saldo leiden de scores op de vier variabelen tot
een meterstand van 5,9. Dit is ongeveer een gemiddelde van de scores sinds de start van De Kracht van
het Westland in 1998 en een duidelijke verbetering ten opzichte van de 5,25 vorig jaar. Figuur 2 brengt de
scores van de variabelen in beeld. Per variabele volgt een korte toelichting.
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Figuur 2: Economische groei in 2005
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

w Werkgelegenheidsgroei2
Ondanks het nog voorzichtige herstel van de economie is de werkgelegenheid in het Westland met 0,2%
toegenomen, terwijl Nederland met een banenstijging van 0,4% te maken had. De verschillen tussen de
bedrijfstakken zijn evenwel groot. De grootste werkgelegenheidsgroei boekt de sector industrie en
openbaar nut gevolgd door de agrarische sector. In alle overige sectoren is sprake van een afname. In de
glastuinbouw, een van de grootste bedrijfstakken in het Westland, neemt de werkgelegenheid in 2005 met
ca 2% toe. De werkgelegenheidsontwikkeling ligt dit jaar daarmee op het gemiddeld landelijk niveau en
scoort een 6. Figuur 3 brengt de score in beeld.
Figuur 3: Werkgelegenheidsgroei, 1998-2005
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

2. De ‘werkgelegenheidsgroei’ wordt berekend op basis van het LISA Werkgelegenheidsregister Nederland.
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w Omzetgroei
De regionale omzet is dit jaar weliswaar gestegen, maar iets minder dan landelijk. Dit uit zich in een score
van 5,5 en betekent een verbetering ten opzichte van de 4,8 uit 2004 (zie figuur 4). Hiermee wordt de
opgaande lijn van 2002 en 2003 na een onderbreking in 2004 weer voortgezet. Daarbij wordt opgemerkt
dat de neergaande omzetprestaties van industrie en detailhandel grotendeels gecompenseerd worden door
de stijging bij de groothandel en dienstensector. In vergelijking met het voorgaande jaar trekt in 2005
voornamelijk de omzetgroei op de binnenlandse markt aan.
Figuur 4: Omzetgroei, 1998-2005
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

w Exportgroei
De omzetresultaten in het buitenland vertonen ieder jaar een duidelijke parallel met de ontwikkeling in
de glastuinbouw. Logisch, aangezien het Westlandse exportpakket grotendeels bestaat uit tuinbouwproducten. Een belangrijke oorzaak voor de relatief mindere omzetprestaties is dan ook de achterblijvende export in de Westlandse glastuinbouweconomie. Het exportvolume bleef ondanks de goede
exportprestaties van de dienstensector en de groothandel nagenoeg gelijk, waarmee het Westland licht
achter blijft bij het landelijke beeld. Pas sinds 2004 is sprake van deze negatieve afwijking. De score van
deze indicator stijgt niettemin licht van een 5,3 in 2004 naar een 5,5 in 2005 (figuur 5). Ook geldt dat
sprake is van relatieve verhoudingen. De export blijft een belangrijk aandeel houden in de omzet van het
Westlandse bedrijfsleven.
Figuur 5: Exportgroei, 1998-2005
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w Winstgroei
De thermometerscore voor de winstgroei laat door de tijd een sterk schommelend beeld zien. Tussen
2004 en 2005 steeg deze weer sterk (van een 4,0 naar een 6,8), zoals in figuur 6 is te zien. Waar winst een
belangrijke bron vormt voor nieuwe investeringen vormen stijgende kosten (zoals de energieprijzen) een
tegenwerkende kracht. Voor de gunstige resultaten in 2005 kan voor een deel naar de
bedrijfseconomische ontwikkelingen in de Westlandse glastuinbouw worden verwezen. Verderop in dit
rapport komt deze sector afzonderlijk uitgebreid aan bod.
Figuur 6: Winstgroei, 1998-2005
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3. Economische kracht
De indicator economische kracht is samengesteld uit variabelen die allen iets zeggen over de economische
vitaliteit van het Westland: investeringsanimo, exportgerichtheid, structuur van de productie en
turbulentie van het bedrijfsleven.
w Meterstand 2005
De thermometerstand voor economische kracht vertoont doorgaans minder schommelingen dan de
stand voor de groeiprestaties. De waarde is vorig jaar met een 5,8 iets minder gunstiger uitgevallen dan in
2004, toen nog een 6,1 werd gemeten. Figuur 7 brengt de verschillende uitkomsten in beeld. Per variabele
volgt een toelichting.
Figuur 7: Economische kracht in 2005
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

w Investeringsanimo
De investeringsanimo geeft een signaal over het vertrouwen van ondernemingen in de nabije toekomst. In
2005 is door 61% van de Westlandse bedrijven geïnvesteerd, een percentage dat hoger ligt dan de twee
voorgaande jaren. De regionale investeringsanimo is daarmee hoger dan landelijk hetgeen tot uiting komt
in een score van 6,3. Dit is bovendien ook flink hoger dan de 5,8 uit 2004 (zie figuur 8). Opvallend is dat
het Westlandse bedrijfsleven tegen een licht achterblijvende economische groei een behoorlijke
investeringsbereidheid vertoont. Het anticyclische (of het geheel eigen?) karakter van het glastuinbouwcomplex is hiervoor een mogelijke verklaring. Daarover meer in de glastuinbouwmonitor, verderop in
deze studie.
Figuur 8: Investeringsanimo, 1998-2005
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w Exportgerichtheid
Exporterende bedrijven benutten met extra inzet en grensverleggend ondernemen hun marktgroeimogelijkheden optimaal. Het zijn vaak ook bedrijven die zorgen voor werkgelegenheidsgroei. Een
exportgericht bedrijfsleven krijgt dan ook een positieve waardering. De positieve trend van de afgelopen
jaren heeft zich in 2005 echter niet verder doorgezet. De exportgerichtheid van het Westlandse
bedrijfsleven ontwikkelt zich minder gunstig dan in voorgaande jaren en neemt iets af. Circa 14% van alle
bedrijven exporteert naar het buitenland, nog steeds meer dan landelijk, maar het verschil is minder groot
geworden. Daarmee daalt de thermometerstand van een 7,5 in 2004 naar een 6,3 in 2005 (figuur 9).
Overigens blijven de dienstensector en bouwsector weinig exportgerichte bedrijfstakken. De sterke focus
op export beperkt zich vrijwel geheel tot delen van de Westlandse industrie en de internationale
groothandel in tuinbouwproducten.
Figuur 9: Exportgerichtheid, 1998-2005
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w Structuur van de productie
Met de structuur van de productie wordt de samenstelling van de economie naar type bedrijvigheid
bedoeld. De gedachte daarbij is dat een sterke vertegenwoordiging van kansrijke, groeikrachtige
bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld de commerciële dienstverlening, hoger moet worden gewaardeerd dan
de aanwezigheid van relatief veel stagnerende bedrijvigheid. De variabele zegt tevens iets over de
diversiteit van de economie en de aanwezigheid van groeikrachtige branches. De score op deze variabele is
in 2004 – na vijf jaar lang niet veranderd te zijn geweest- voor het eerst gestegen naar een 6,5. Dat wordt
dit jaar gecontinueerd. De structuurverbreding van de Westlandse economie komt daarmee voorzichtig
op gang, maar is een lange termijn proces.
Figuur 10: Branchestructuur, 1998-2005
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w Turbulentie van het bedrijfsleven
De variabele ‘turbulentie van het bedrijfsleven’ typeert de dynamiek van een regio, gemeten aan de hand
van de hoeveelheid nieuwe bedrijvigheid door vestiging van bedrijven uit andere regio’s en door de
aantallen starters. Een hoge turbulentie stimuleert de groei en vernieuwing van de economie en krijgt
daarom een positieve waardering.
De regio telde in 2005 ruim 1070 toetreders, iets minder dan in 2004. Omdat de totale bedrijvenpopulatie
in 2005 kleiner is geworden is het procentuele aandeel van toetreders op de Westlandse
bedrijvenpopulatie toch licht toegenomen van 11,1% naar 11,3%. Landelijk ligt dit percentage beduidend
hoger. De relatieve ondervertegenwoordiging van bedrijfstakken in het Westland waarin landelijk
traditioneel veel wordt gestart, zoals de zakelijke dienstverlening, zorgt voor doorgaans bescheiden
starterspercentages. Het Westland is geen typische startersregio en moet het dus meer hebben van
bestaande bedrijvigheid. Waar bovendien sprake is van herstructurering. Het aantal nieuwkomers van
buiten de regio wordt vooral bepaald door het vestigingsklimaat en de beschikbaarheid van
bedrijfsruimte in het bijzonder. Ook daarin scoort het Westland niet hoog.
De score op de variabele ‘turbulentie’ komt lager uit en scoort met een 4,5 opnieuw een laagterecord sinds
de eerste meting in 1998. De bedrijvendynamiek lijkt daarmee een punt van zorg.
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Figuur 11: Turbulentie, 1998-2005
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4. Glastuinbouw
In de Economische thermometer is het Westlandse bedrijfsleven als geheel onder de loep genomen.
Vanwege de impact van de glastuinbouw op de regionale economie, gaat deze paragraaf in het bijzonder
in op de ontwikkelingen in de primaire tuinbouwsector.
De glastuinbouwmonitor wijkt qua opzet af van de algemene Economische thermometer uit de vorige
paragraaf. De prestaties van de Westlandse glastuinbouw worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde in
de bedrijfstak. Dat gemiddelde is op 100 gesteld. Bij een score boven de 100 heeft de Westlandse
glastuinbouw beter gepresteerd dan de glastuinbouw elders in Nederland. Bij een score onder de 100 zijn
de prestaties in het Westland achtergebleven bij de landelijke. De totaalscore voor de glastuinbouw is
samengesteld uit scores van vier variabelen, die als indicator voor de glastuinbouw zijn opgenomen, te
weten rentabiliteit, groei uitzettingen, groei omzet bloemenveiling en tempo van schaalvergroting (zie
figuur 12). De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
■ De bedrijfsresultaten herstellen zich behoorlijk, na het dieptepunt in 2004
■ Tegelijkertijd is de kredietverlening in het Westland gedaald, bij een landelijke stabilisatie
■ De concentratiegraad zet door: het aantal kleine bedrijven daalt, het aantal grote neemt licht toe
Figuur 12: Score economische gezondheid van de Westlandse glastuinbouw
in 2005
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w Score 2005
De Westlandse glastuinbouw presteerde het afgelopen jaar beter dan in 2004, maar in vergelijking tot de
tuinbouw elders in ons land juist iets minder goed. De totaalscore van de Westlandse glastuinbouw is
uitgekomen op 99,6 ten opzichte van een score van 102,1 het jaar ervoor. Hoe deze score is bereikt wordt
duidelijk, wanneer we de scorebepalende variabelen elk afzonderlijk tegen het licht houden.
w Bedrijven met voldoende rendement
De variabele ‘bedrijven met voldoende rendement’ zegt iets over hoe ondernemers aankijken tegen de
gang van zaken in hun bedrijf . Vanwege het subjectieve karakter is deze indicator tevens een
‘stemmingsmeter’ over het vertrouwen dat ondernemers op dat moment in hun bedrijf en de economie
hebben.
De Westlandse glastuinders zijn positiever gestemd over het in 2005 behaalde bedrijfsresultaat dan ze in
2004 waren. Het aandeel glastuinders met voldoende rendement heeft zich met bijna 52% behoorlijk
hersteld, na het dieptepunt van 43% in 2004. Het niveau van 2003 (ruim 71%) is daarmee nog lang niet
bereikt. Wel is het herstel wat sterker geweest dan landelijk, waar het percentage onder de 50% is blijven
steken. Het herstel is het gevolg van een forse stijging van de afzet en de afzetprijzen. Deze ontwikkeling
overtrof de stijging van de productiekosten, waaronder die van de energie; de gasprijs steeg gemiddeld
met 32%. Zowel in de groente- als in de sierteelt zijn de resultaten van de ondernemers verbeterd. In de
groenteteelt (waarbij met name de paprikatelers werden geconfronteerd met slechte prijzen) herstelden de
resultaten zich wel minder sterk dan in de sierteelt.
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w Omzet bloemenveiling
De ontwikkeling in de veilingomzetten geeft een beeld van de marktontwikkeling voor de toeleverende
bedrijven: de kwekers. In de sierteeltsector wordt, in tegenstelling tot de groentesector, het gros van de
producten via de veiling verhandeld. Om die reden is de omzet van FloraHolland in 2005, voor zover
afkomstig van leveranciers uit het Westland, vergeleken met de binnenlandse omzet van alle
bloemenveilingen in Nederland.
De omzet van Westlandse glastuinders bij FloraHolland is het afgelopen jaar met bijna 4% toegenomen
ten gevolge van een toename van de vraag op de wereldmarkt en een stijging van de afzetprijzen.
Overigens nam bij andere Nederlandse bloemenveilingen de omzet van binnenlandse glastuinders nog
sterker toe. Per saldo resulteerde dit in een score van 99,4.
De Nederlandse bloemenveilingen realiseerden in 2005 een omzet van in totaal € 3,8 miljard. Dit is circa
€ 150 miljoen meer dan in het jaar ervoor. Het marktaandeel van FloraHolland (met vestigingen binnen
én buiten het Westland) beweegt zich de laatste jaren continu rond de 52 à 53%. Dit marktleiderschap is
vooral ontstaan door de vele fusies van de oorspronkelijke Westlandse veilingen met onder meer de
veilingen in Bleiswijk, Rijnsburg, Eelde en Venlo. Haar sterke positie op de Nederlandse tuindersmarkt als
geheel stuwt de omzet van de veiling extra op, doordat (vooral grotere) producenten uit andere
landsdelen hun sierteeltproducten hier verhandelen. Hieruit valt af te leiden dat FloraHolland in het
Westland steeds minder afhankelijk is van de Westlandse productie. Een kleine 40% van de omzet wordt
door aanvoer van Westlandse tuinders gerealiseerd. De omzet van FloraHolland zegt dus niet alles over
hoe het met de Westlandse glastuinbouw gaat.
w Kredietverlening
De kredietverlening aan tuinders geeft een indicatie van het investeringsniveau in de sector. Soms kunnen
ook andere factoren op de ontwikkeling in de uitzettingen van invloed zijn. De uitkomsten van deze
variabele zijn gebaseerd op gegevens van uitzettingen aan glastuinders door de Rabobank. Het overgrote
deel van de glastuinders bankiert bij de Rabobank.
De ‘traditionele’ uitzettingen aan de Westlandse glastuinbouw zijn in 2005 met 4% gedaald. Landelijk
stabiliseerde het bedrag aan uitzettingen. Daar stond een verdere groei van groene leningen tegenover.
Per saldo gaat de score van het Westland op het aspect van de kredietverlening omlaag van 99,4 in 2004
naar 96,3 in 2005.
w Tempo van schaalvergroting
Om het proces van schaalvergroting te kunnen waarderen bekijken is de groei van het aandeel grotere
tuinbouwbedrijven binnen de gehele sector bekeken. Grotere bedrijven hebben een omvang van minimaal
2,5 hectare. Deze bedrijven zijn vaak gemiddeld genomen beter draaiende en modernere ondernemingen
dan kleine bedrijven. Overigens is 2,5 hectare inmiddels niet langer een maatgevende ondergrens in de
glastuinbouw. Bij de start van de Kracht van het Westland in 1999 was dat nog wel het geval. Om de
vergelijkbaarheid van de glastuinbouwmonitor van nu met voorgaande jaren te kunnen waarborgen,
wordt aan de grens van 2,5 hectare vastgehouden. Dat tast de centrale gedachtegang ook niet aan: grotere
bedrijven, zo blijkt uit onderzoek, zijn beter aangepast aan de hedendaagse eisen voor een goede
bedrijfsvoering, zijn kapitaalkrachtiger en hebben een grotere expansiedrift dan kleine bedrijven.
Aanwezigheid van veel grotere bedrijven heeft een positieve uitwerking op de economische structuur van
het tuinbouwgebied.
De glastuinbouw in het Westland kenmerkt zich door relatief grootschalige bedrijven. Inmiddels heeft één
op de vijf Westlandse glastuinbouwbedrijven een omvang van 2,5 hectare of meer. Landelijk ligt dat
aandeel op 13%. De drijvende kracht achter de schaalvergroting is het natuurlijk verloop van bedrijven.
Vooral kleinere bedrijven houden op te bestaan of worden overgenomen. De concentratiegraad neemt
steeds verder toe. Het afgelopen jaar is het aantal bedrijven landelijk met bijna 450 afgenomen, op een
totaal van 10.000 bedrijven. Daarvan hadden een kleine 400 bedrijven een omvang van minder dan 2,5
hectare. In het Westland bedroeg de krimp 100 bedrijven en nam het aantal grotere bedrijven zelfs met 10
toe tot 293. Het resultaat in de glastuinbouwmonitor is een waardering van 98,8 voor het tempo van
schaalvergroting in het Westland.
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5. Eindconclusie
De economische groei van het Westlandse bedrijfsleven ligt in 2005 nagenoeg op het gemiddelde niveau
in Nederland. Na het dieptepunt in 2004 lijkt weer sprake van herstel. Omzet, export en winst laten allen
een positieve ontwikkeling zien vergeleken met vorig jaar. Opvallend is het diffuse beeld bij de
werkgelegenheidsontwikkeling waarin alleen de sectoren Landbouw en visserij, dus ook de glastuinbouw,
en Industrie en openbaar nut een positieve score geven.
Tegelijkertijd geldt dat het herstel nog broos is en dat het Westland nog net iets minder profiteert van de
aantrekkende economie en wereldhandel. Dit komt onder meer naar voren in een relatief minder goed
presterende export binnen het glastuinbouwcluster.
De thermometerstand voor de economische kracht beweegt zich door de jaren heen voortdurend rond de
6. Met een flinke daling ten opzichte van verleden jaar ligt de score in 2005 nu op een 5,8. Een
verslechtering ten opzichte van verleden jaar toen het Westland in een slecht presterende economie
relatief goed scoorde op de variabele Economische kracht. Alleen de investeringsanimo ontwikkelt zich
positief en de verbreding van de economische structuur komt langzaam op gang.
De primaire sector in de glastuinbouw herstelde zich eveneens behoorlijk na het dieptepunt in 2004. Het
aantal bedrijven met voldoende rendement is gestegen en ligt ook boven het landelijk gemiddelde van
glastuinbouwbedrijven. Belangrijk is ook dat het tempo van schaalvergroting en daarmee de
concentratiegraad doorzet.
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Deel II: Themastudie: De Greenport
Westland/Oostland in perspectief

Samenvatting: synthese en conclusies

Maart dit jaar is een belangrijke stap gezet richting een concrete beleidsinvulling voor Greenport
Nederland. Onder ‘voorzitterschap’ van het Westland zijn de thema’s benoemd waarop het beleid ter
stimulering van de Nederlandse tuinbouwketen zich de komende jaren gaat richten. Het Westland
omarmt het Greenportbeleid en ziet hierin een trekkersrol voor zichzelf weggelegd. Maar vanuit welke
economische positie doet het Westland dat precies? Hoe belangrijk is het Westland in harde economische
termen voor de Nederlandse tuinbouwketen? Even los van de verdere bijdrage die de regio levert in de
vorm van minder goed meetbare zaken als ervaring, kennis, innovatie en politieke invloed. De
themastudie in deze editie van de Kracht van het Westland heeft dit in beeld gebracht.
Daarbij is bewust gekozen voor verbreding door uit te gaan van Greenport Westland/Oostland. Dit gebied
omvat de volgende zeven gemeenten: Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Bleiswijk, Berkel
en Rodenrijs, Bergschenhoek en Zevenhuizen-Moerkapelle. Het Westland, en in het verlengde daarvan het
Oostland, is het meest bekende tuinbouwgebied van Nederland. De tuinbouw in deze Greenport
vertegenwoordigt een totale toegevoegde waarde1 van € 2,2 mld.; ruim 40% van de totale toegevoegde
waarde van de economie van dit gebied. Uiteraard leveren verschillende (type) bedrijven hier een bijdrage
aan. We maken in deze studie onderscheid tussen toelevering, productie en distributie en verwerking. De
grootste bijdrage aan de € 2,2 mld. levert nog steeds de primaire productiesector, ofwel de (glas)tuinders.
Zij nemen zo’n 55% van de toegevoegde waarde (€ 1,2 mld.) voor hun rekening.
In de overige tuinbouwgebieden ligt dit percentage hoger. Dat heeft niet te maken met een relatief zwakke
productiesector in Westland/Oostland, maar met de aanwezigheid van een relatief groot aantal aan de
tuinbouw leverende bedrijven. Er kan gedacht worden aan bedrijven die goederen leveren als zaden,
pootmateriaal, kasmaterialen, maar ook aan dienstverlenende toeleveranciers, die de tuinbouw voeden
met kennis, advies en andere diensten. Bij elkaar zorgen deze toeleveranciers voor € 810 mln. (37%) van
de totale toegevoegde waarde die in gehele tuinbouwsector in Greenport Westland/Oostland wordt
gecreëerd. De toeleveranciers in het gebied vervullen ook een belangrijke functie voor tuinders die elders
in Nederland gevestigd zijn; 21% van hun goederen en diensten wordt elders geleverd. Andersom zien we
dat tuinders uit overige tuinbouwgebieden ruim 17% van hun goederen en diensten in
Westland/Oostland inkopen. Voor de glastuinbouwsector is die bovenregionale functie nog duidelijker
waar te nemen. Van alle aankopen van Nederlandse glastuinders wordt 60% gedaan in Greenport
Westland/Oostland. De toeleverende sector blijkt hierbij het meest te verdienen aan de sierteelt.
De distributie en verwerking van tuinbouwproducten levert in feite maar een relatief kleine bijdrage aan
de totale toegevoegde waarde. Dit zegt overigens weinig over het strategische belang van dit deel in de
keten die zonder meer groot is. Zowel voor Nederland als geheel, als voor Greenport Westland/Oostland
geldt dat deze sector een bijdrage levert van 9%. In Nederland komt dit neer op € 630 mln.; in Greenport
Westland/Oostland op circa € 190 mln. Een relatief groot deel hiervan komt op het conto van de
groentesector. In ieder geval een groter deel dan dat men op basis van het aandeel in de primaire
productiewaarde kon verwachten. Zo’n 38% van de toegevoegde waarde wordt gerealiseerd door het
distribueren en verwerken van groente. Dit terwijl het aandeel in de primaire productiewaarde maar 28%
bedraagt. Dit hangt samen met de (vele) handelingen die er bij groente op zowel veilingen als
groothandelbedrijven en verwerkende industrie worden verricht.

1. De toegevoegde waarde is de omzet minus de gemaakte inkoopkosten.
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De binnenlandse2 tuinbouwketen in Greenport Westland/Oostland en Nederland totaal (2003-2005)3
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Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.

Uit de figuur valt af te leiden dat de tuinbouwketen Westland/Oostland met 31% een forse bijdrage levert
aan de binnenlandse tuinbouwketen. Kijken we naar het aandeel in alleen de glastuinbouw dan is dit zelfs
43%. Bovendien is de keten hier, alleen al in termen van handelsrelaties, goed ontwikkeld. Bijna alles wat
in de glastuinbouw een rol speelt, is hier te vinden. De buiten de regio actieve tuinbouw lijkt sterker
afhankelijk te zijn van die in Greenport Westland/Oostland, dan omgekeerd. En dat in een gebied dat niet
meer dan 4% van het totale Nederlandse tuinbouwareaal omvat.
Vanuit deze achtergrond is het niet vreemd dat Greenport Westland/Oostland binnen Greenport
Nederland een trekkersrol vervult. De regio neemt zogezegd haar verantwoordelijkheid. Waar men wel
voor moet oppassen, is het beleid voor Greenport Westland te verheffen tot het nationale
Greenportbeleid. De doelstelling van Greenport Nederland, het versterken van de concurrentiepositie van
de Nederlandse tuinbouwketen, dient ook in het West-/Oostlandse beleid leidend te zijn.
Natuurlijk kan Greenport Westland/Oostland het nationale beleid wel in een regionale agenda uitwerken.
De focus zal hier toch sterker dan in veel andere tuinbouwgebieden liggen op ruimtegerelateerde
vraagstukken, energiebesparing en innovatie. Deze regio is immers een uitzonderlijk dichtbebouwd en
uitgestrekt kassengebied. Bovendien richt zij zich vrijwel geheel op de energiebehoevende glasteelt en is zij
een koploper op innovatiegebied. Vanuit het Nederlandse tuinbouwbelang is het dan ook zaak dat deze
regio haar kennis en ervaring op het gebied van intensief ruimtegebruik, teeltinnovaties en
energiebesparing deelt met andere tuinbouwgebieden.
Tot slot is het van belang dat Greenport Westland/Oostland rekening houdt met het feit dat het
tuinbouwbelang en de verwevenheid met het maatschappelijke leven niet overal in Nederland zo groot is
als in dit gebied. Draagvlak voor en betrokkenheid bij het ‘Greenport denken’ heeft in deze regio
misschien minder aandacht nodig dan op andere plaatsen in ons land. Zorg er daarom voor dat
Greenport Nederland het hier levende ambitieniveau en aanwezige enthousiasme kan bijhouden.

2. Import-exportrelaties blijven buiten beschouwing, omdat hiervoor de benodigde bronnen niet voorhanden zijn.
3. Zie Bijlage C
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1.

Inleiding

1.1 Aanleiding
Vorig jaar heeft het kabinet vijf zogenoemde Greenports aangewezen: Aalsmeer, Boskoop, de Bollenstreek,
Venlo én Westland/Oostland. Deze gebieden worden beschouwd als tuinbouwclusters met een sterke
ruimtelijke en economische samenhang, die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie.
Tuinbouwgebieden die daarom via gericht (ruimtelijk-)economisch beleid extra ondersteuning verdienen
bij het oplossen van knelpunten om een verdere economische ontwikkeling mogelijk te maken.
De glastuinbouw vormt de kern binnen de Greenport-gedachte. Voor het Westland is dit een
vanzelfsprekende zaak, want hier is vrijwel uitsluitend glastuinbouw aanwezig. In andere Greenports geeft
de tuinbouwsector echter een veel gemêleerder beeld, variërend van glastuinbouw tot bomenteelt,
bollenteelt, fruitteelt, champignonteelt, vollegrondsgroente- en bloementeelt. De neiging om de focus in
het beleid op te rekken van glastuinbouw naar andere vormen van tuinbouw is in die regio’s dan ook
logisch.
De vijf Greenports zijn geografisch min of meer afgebakend, maar het begrip Greenport is nauwelijks
gespecificeerd. Het is daarmee vooral een beleidsmatig concept. Weliswaar gebaseerd op economische
inzichten en ervaringen, maar niet getoetst aan de economische praktijk. Waarom het juist de vijf
genoemde zijn geworden, is daarom niet zonneklaar.
Ook de ruimtelijke afbakening van Greenport Westland/Oostland is niet geheel duidelijk. In bestuurlijke
kringen gaat het om het Westland en de uitbreidingsgebieden voor de primaire tuinbouw richting het
oosten tot aan Zevenhuizen-Moerkapelle. Maar men kan zich afvragen of de Zuid-Hollandse eilanden en
tegenwoordig ook Nieuwerkerk en Waddinxveen (Zuidplaspolder) hier eigenlijk niet bij horen.
Niettemin valt op te maken dat Greenport Westland/Oostland in beleidsmatige zin steeds sterker begint
te leven. Maar hoe verhoudt de bestuurlijke Greenport zich tot de economische activiteit binnen en
tussen de tuinbouwgebieden? En hoe verhoudt de beleidsmatige aandacht zich tot de dagelijkse praktijk
van de ondernemer? Vragen die voor de Kamer van Koophandel en Rabobank Westland aanleiding zijn
om in de themastudie dit jaar de bijdrage van ondernemers aan de Greenport in beeld te brengen.
Daarbij is ervoor gekozen om dit af te bakenen tot de Greenport Westland/Oostland. Waar relevant zal in
de tekst het belang van Westland daarbinnen worden verduidelijkt.
1.2 Focus in de themastudie
Voor de analyse van de positie van Greenport Westland/Oostland in de Nederlandse tuinbouwketen
gelden de volgende uitgangspunten:
■
Greenport Westland/Oostland omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,
Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Zevenhuizen-Moerkapelle.
■
De analyse richt zich op de tuinbouw in brede zin en op de glastuinbouw in het bijzonder.
■
De Nederlandse tuinbouwketen is beperkt tot de binnenlandse keten, dus voor zover het gaat om
binnenlandse kennis- en handelsrelaties in de tuinbouw. Import-exportrelaties, hoe belangrijk die ook
zijn, blijven in de cijfermatige analyse buiten beschouwing. Eenvoudigweg omdat de daarvoor
benodigde bronnen niet voorhanden zijn.
■
De economische analyse van de tuinbouwketen beschrijft de economische betekenis van toelevering,
primaire productie en distributieactiviteiten. Voor een calculatie van de economische betekenis van de
eindafzet ontbreken betrouwbare gegevens.
De economische betekenis van onderdelen van de tuinbouwketen wordt gemeten in termen van bruto
toegevoegde waarde.4 Dat is niet hetzelfde als de omzet of de productiewaarde. Het optellen van de
omzetcijfers van alle onderdelen van de tuinbouwketen zou tot grote overschatting van die waarde leiden.
Zo zou bijvoorbeeld de door toeleverende bedrijven gerealiseerde omzet door afzet bij tuinders, onterecht
worden meegeteld in de afzetwaarde van tuinbouwproducten van tuinders bij de distributie (veiling) en
verwerking. En die afzetwaarde zou op haar beurt weer onterecht meegeteld worden bij de afzetwaarde
van groothandelaren, veilingen en verwerkende industrie bij de eindafzet, ofwel de retail. Een nadere
toelichting op de gebruikte bronnen en gehanteerde analysemethoden is te vinden in bijlage C.

4. 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). Zo realiseren de groothandel in
groenten en bloemen en veilingen forse omzetcijfers, waarbij de feitelijke waardetoevoeging relatief bescheiden is.
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1.3 Leeswijzer
De analyse van de verschillende onderdelen van de West-/Oostlandse tuinbouwketen gebeurt aan de hand
van figuur 1.1. Ieder hoofdstuk behandelt een specifiek onderdeel binnen de keten. De figuur geeft aan
dat het daarbij gaat om de economische relaties tussen de verschillende onderdelen van de keten en om
de relevantie daarin van Westland/Oostland en Overig Nederland.
Figuur 1.1 Overzicht Nederlandse tuinbouwketen en de positie van Greenport
Westland/Oostland hierbinnen (de pijlen geven goederenstromen
weer)
Greenport
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t4
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Bron: Rabobank Nederland.

Door te kiezen voor de bruto toegevoegde waarde, is het mogelijk de economische waarden van de
afzonderlijke onderdelen van de tuinbouwketen op te tellen tot de totaalwaarde van die keten.
De analyse van de tuinbouwketen volgt het productieproces vanuit het perspectief van de glastuinder.
In het schema bestaat de toegevoegde waarde van de Westlandse en Oostlandse tuinders uit p1 en p2
tezamen. Deze toegevoegde waarde is het resultaat van afzet van zijn tuinbouwproducten in de eigen
regio én elders in het land (d1+d3) minus de inkoop van productiemiddelen als zaden, mest, energie,
diensten en kapitaalgoederen bij de toeleverende bedrijven in de eigen regio én elders in het land (t1+t3).
De zwarte pijlen geven derhalve de goederen- en dienstenstromen aan tussen de drie hoofdgroepen
binnen de keten en tussen Westland/Oostland en de rest van Nederland.
In hoofdstuk 2 wordt inzicht gegeven in het aandeel van de productiesector Greenport
Westland/Oostland in de totale Nederlandse tuinbouwketen Daarbij gaat het in het schema om:
(p1+p2)/(p1+p2+p3+p4). Verder: hoe belangrijk zijn de West-/Oostlandse tuinders als afzetmarkt voor
de Nederlandse toeleverende bedrijvigheid aan de tuinbouw? Vertaald naar het schema:
(t1+t3)/(t1+t2+t3+t4). En ook: hoe belangrijk is de West-/Oostlandse tuinbouwproductie voor de
distributie en verwerking van tuinbouwproducten in Nederland? Volgens het schema:
(d1+d3)/(d1+d2+d3+d4).
Hoofdstuk 3 gaat in op de positie en betekenis van de in Greenport Westland/Oostland gevestigde
toeleverende sector. Wat is het geografische marktbereik van deze sector? In hoeverre neemt de
Nederlandse primaire sector productiemiddelen, diensten en kennis af van de toeleverende sector in het
Westland? In het schema: (t1+t2)/(t1+t2+t3+t4).
Hoofdstuk 4, richt zich op de West-/Oostlandse distributie en verwerking, als onderdeel van de
Nederlandse keten. Uit welke regio’s haalt de West-/Oostlandse distributie en verwerkende bedrijvigheid
haar afzet? Volgens het schema: (d1+d2)/(d1+d2+d3+d4).
In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen in Greenport Nederland en de rol
van Westland/Oostland hierbinnen. De themastudie besluit met een synthese en enkele conclusies.
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2.

Productie

2.1 Inleiding
De huidige Greenportstatus heeft Westland/Oostland voor een deel te danken aan de rijke historie van het
Westland als tuinbouwgebied. In de 19e eeuw werden in het Westland voor het kweken van druiven de
eerste kassen gebouwd. Tegenwoordig wint de glastuinbouw nog steeds aan belang en worden in het
Westland en het Oostland vele verschillende soorten groenten, bloemen en planten onder glas geteeld. Dit
heeft zich ontwikkeld tot een uniek cluster van toeleverende bedrijven, veilingen, groothandelaren,
transportbedrijven en verwerkende industrie. De vestiging van zulke (grote) bedrijven hing in eerste
instantie samen met de aanwezigheid van de primaire productiesector. Het spreekt dus voor zich dat we
bij de analyse van de tuinbouwketen in de eerste plaats zullen ingaan op de positie van deze sector.
2.2 De waarde van de primaire productiesector
Het areaal tuinbouwgrond in Greenport Westland/Oostland vormt slechts vier procent van de totale
oppervlakte tuinbouwgrond in Nederland (zie figuur 2.1). De tuinbouwgrond in Westland/Oostland
wordt echter zeer intensief gebruikt, zoals blijkt uit het hoge aandeel in de totale toegevoegde waarde van
de tuinbouwsector (24%). De Nederlandse primaire productie realiseerde in 2003 een toegevoegde
waarde van ruim € 4,7 mld. Greenport Westland/Oostland nam hiervan € 1,2 miljard voor haar
rekening. Het economische belang van Greenport Westland/Oostland is hiermee vele malen groter dan
dat op basis van de oppervlakte tuinbouwgrond kan worden verwacht. Dit heeft te maken met de (zeer)
sterke positie van Greenport Westland/Oostland in de glastuinbouwsector.
Figuur 2.1 Positie primaire productiesector Greenport Westland/Oostland in
Nederland (2003-2005)
Opp. Tuinbouw

Toegevoegde Waarde Tuinbouw

GPWO; 4%
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Bron: CBS en Rabobank Nederland.

De verhouding tussen oppervlakte en toegevoegde waarde ligt iets anders als we kijken naar alleen de
glastuinbouwgebieden. Dit komt vooral door de grote verscheidenheid aan teelten. Waar in Aalsmeer de
sierteelt dominant is, worden in Westland/Oostland op grote schaal bloemen, groenten én planten
geteeld. Zo wordt 44% van de grond gebruikt voor het telen van groenten. En de toegevoegde waarde in
de groente is net wat lager dan in de sierteelt. Niettemin blijft het aandeel met 37% aanzienlijk.
Binnen Greenport Westland/Oostland blijkt de oriëntatie op teelten te verschillen. In het Westland telen
tuinders naar verhouding veel sierbloemen en -planten. Gewassen waarmee het Westland zich
onderscheid ten opzichte van het Oostland zijn chrysanten, lelies en potplanten. In het Oostland worden
daarentegen relatief veel rozen gekweekt. Ook wat betreft de groenteteelt zijn er verschillen. De tuinders
in het Westland blijken voornamelijk gericht op tomaten en paprika’s, terwijl in het Oostland naast de
teelt van paprika’s ook de teelt van komkommers belangrijk is.
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2.3 De West-/Oostlandse tuinder als inkoper van goederen en diensten
Als we kijken naar de toegevoegde waarde van de totale tuinbouwketen in Nederland dan wordt maar
liefst 67% hiervan in de primaire productiesector gerealiseerd. In Greenport Westland/Oostland ligt dit
percentage met 55 een stuk lager. Dit heeft te maken met de sterkte van de toeleverende bedrijven in
Westland/Oostland (zie hoofdstuk 3). Vanzelfsprekend onderhoudt dit type bedrijvigheid sterke relaties
met de primaire productiesector. In deze paragraaf wordt er ingegaan op deze relaties. We maken
hiervoor gebruik van het in het eerste hoofdstuk gepresenteerde schema.
Figuur 2.2 Belang van de toelevering in Nederland voor de primaire productie
in Greenport Westland/Oostland, weergegeven in handelsstromen
(2003-2005)
Glastuinbouw

Totale tuinbouw

Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.

Figuur 2.2 laat zien dat de tuinders in Westland/Oostland goed zijn voor 57% van alle uitgaven van
Nederlandse glastuinders aan toelevering. Bij de tuinbouw totaal is dat ook nog 45%. Voor 84% gaat het
inkopen bij toeleveranciers uit de eigen regio. De interne gerichtheid is hiermee relatief sterk. Maar
glastuinders uit andere tuinbouwgebieden oriënteren zich voor hun inkopen ook voor meer dan een
kwart op de toeleveranciers in Westland/Oostland.
Als we bij de toeleveranties een onderscheid maken tussen goederen en diensten, dan blijken glastuinders
uit overig Nederland relatief veel goederen in te kopen (43%, waarvan 31% uit Westland/Oostland). In
Greenport Westland/Oostland betreft de aankoop van goederen slechts 25% van de totale inkopen en
heeft 75% van de aankopen dus betrekking op diensten. Ook hiervoor kan men voor het grootste deel
(85%) terecht in de eigen Greenport. In algemene zin geldt dat siertelers meer inkopen dan groentetelers.
Kaart 1 geeft overzichtelijk weer waar de West-/Oostlandse tuinder producten en diensten van de
toeleveringssector inkoopt.
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Kaart 1

Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.

2.4 De afzet van West-/Oostlandse tuinders aan distributie en
verwerking in Nederland
Naast de belangrijke functie voor de toeleverende bedrijvigheid, zorgt de primaire sector voor een
belangrijke input voor de distributie en verwerking in Nederland. Onder distributie en verwerking
verstaan we veilingen, groothandelaren, verwerkende industrie en transport. Figuur 2.3 laat zien op welke
manier en in welke mate (glas)tuinders georiënteerd zijn op distributie en verwerking.
Figuur 2.3 Belang van de distributie en verwerking voor de primaire productie
in Greenport Westland/Oostland, weergegeven in handelsstromen
(2003-2005)
Glastuinbouw

Totale tuinbouw

Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.

Zoals uit figuur 2.3 blijkt, zorgt de glastuinbouw in Greenport Westland/Oostland voor 40% van de
binnenlandse leveringen aan de distributie en verwerking. De bepalende positie van FloraHolland is
bekend, maar ook The Greenery en andere groothandelaren nemen een belangrijk deel van de afzet van
de tuinders voor hun rekening. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat een steeds groter
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deel van de afzet van tuinders niet meer via de veiling of andere tussenpersonen geschied. Vele tuinders
hebben directe contacten met supermarkten of andere afnemers, die in deze analyse helaas niet konden
worden meegenomen.
De tuinders in overig Nederland zijn ook sterk op hun eigen regio georiënteerd. In de figuur lijkt dit
sterker dan in Westland/Oostland. In werkelijkheid laat de afzet van tuinders in Nederland echter een zeer
divers patroon zien. De oorzaak hiervan ligt in de omvang en importantie van bedrijven als FloraHolland,
Bloemenveiling Aalsmeer, Dutch Flower Group, Metz, Lemkes, The Greenery, FresQ, Vers Direct
Nederland, Halluco, ZON en Fruitmasters. In een relatief nieuw en groot tuinbouwgebied als bijvoorbeeld
Emmen ontbreken dergelijke grootschalige distribuerende en verwerkende bedrijven, waardoor de hier
gevestigde tuinders voor hun afzet al snel terecht komen in het Westland, Aalsmeer, Venlo, Rijnsburg,
Bleiswijk etc. Met de aanwezigheid van dit type bedrijvigheid onderscheiden de Greenports zich van
andere tuinbouwgebieden. De aanwezigheid van grootschalige distributie en verwerking heeft dan ook
een belangrijke rol gespeeld bij de toewijzing van de Greenportstatus aan gebieden.
Tot slot van deze paragraaf een kaart die de aangeeft waar de West-/Oostlandse tuinders inkoopt van de
distributie en verwerkende sector.
Kaart 2
Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.
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3.

Toelevering

Tuinders maken voor hun productie gebruik van een grote verscheidenheid aan toeleveranciers. Variërend
van zaden, pootmateriaal, mest en substraatmateriaal tot klimaatsbeheersingsapparatuur en
(kassen)bouwmaterialen. Deze toeleveranciers realiseerden in 2003 in Nederland een bruto toegevoegde
waarde van ruim € 1,7 mld. door levering aan de binnenlandse markt van tuinders.6 Daarvan nam de
toelevering aan de glastuinders bijna € 1,2 mld. (tweederde) voor haar rekening.
De toeleverende sector aan de glastuinbouw gevestigd in het Westland/Oostland heeft een marktaandeel
in de Nederlandse tuindersmarkt van 59%. Dit betekent dat een kleine € 700 mln. van de toegevoegde
waarde aan toeleverende bedrijvigheid aan deze regio kan worden toegeschreven. In de markt van de
vollegrondstuinbouw speelt de toeleverende sector in Westland/Oostland een meer bescheiden rol. In de
gehele tuinbouw ligt het marktaandeel op 47%. De in de regio gevestigde toeleveranciers richten zich
sterk op de eigen markt van glastuinders. Maar liefst 80% van hun (binnenlandse) afzet is uit het
Westland/Oostland afkomstig. Maar ook toeleveranciers die elders in Nederland zijn gevestigd realiseren
ruim éénvijfde van hun afzet op de Westlands/Oostlandse markt. In de goederensector is dit belang groter
dan in de dienstverlening. In het algemeen geldt dat leveranciers van goederen een ruimere geografische
marktfocus hebben dan leveranciers van diensten.
Figuur 3.1 Positie van toeleveranciers in Greenport Westland/Oostland binnen
de Nederlandse (glas)tuinbouwketen, weergegeven in
handelsstromen (2003-2005)
Glastuinbouw

Totale tuinbouw

Bron: Rabobank Nederland en LEI.

De Nederlandse toeleverende sector verdient het meest aan de sierteelt: 45% van de toegevoegde waarde
van de sector is daaraan toe te schrijven. 35% is afhankelijk van de groenteteelt, de overige 20% van de
teelt van bomen en planten, fruit en overige tuinbouw.
Ook in Greenport Westland/Oostland, waar de groenteteelt economisch van grotere betekenis is (36% van
de toegevoegde waarde in de primaire productie) dan de sierteelt (30%), verdient de hier gevestigde
toeleverende sector het meest aan de sierteelt. Meer dan de helft van de totale omzet van de toeleverende
sector is uit de sierteelt afkomstig.
Dit heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats maakt de sierteelt, vooral die onder glas, van meer
toeleveringen gebruik dan de groenteteelt. Oftewel, ze is voor haar productie sterker afhankelijk van de
inkoop van hulpstoffen en kapitaalgoederen. Ook realiseert een sierteeltbedrijf zelf gemiddeld een hogere
toegevoegde waarde dan een groenteteeltbedrijf.

6. M.G.A. van Leeuwen & B. Koole (2005), Het Nederlandse agrocomplex 2004. LEI, Den Haag
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Tegelijkertijd geldt dat de op sierteelt gerichte toeleverende sector in het Westland sterker op andere
landsdelen is gericht dan de in groenteteelt gespecialiseerde sector. Voor de Nederlandse sierteeltmarkt
speelt de West-/Oostlandse toeleverende sector daarom een verhoudingsgewijs belangrijke rol.
Kijken we binnen de Greenport naar alleen de gemeente Westland, dan blijkt dat Westlandse glastuinders
zich nog sterker op de eigen toeleverende bedrijvigheid richten dan die in het Oostland. De
toeleveranciers zelf daarentegen zijn in het Oostland minder sterk gericht op de markt elders in het land
dan toeleveranciers gevestigd in het Westland. De in het Oostland gevestigde toeleveranciers richten zich
primair op de lokale, Oostlandmarkt en verder sterk op de Westlandse markt. Een deel van de
toeleveranciers zijn dependances van een hoofdvestiging in het Westland. Zeker de meer gespecialiseerde
toeleveranciers in het Westland opereren vanuit een solide historische, geografische basis waarmee ze de
glastuinbouw in grote delen van ons land kunnen bereiken. Voor zover ze daarvoor geen dependance ‘op
locatie’ nodig hebben, volstaat standplaats Westland. Ook om die reden heeft de Westlandse toeleverende
sector een bredere geografische focus dan de Oostlandse.
Kaart 3 brengt in beeld waar de West-/Oostlandse toelevering haar afzet haalt.
Kaart 3

Bron: Rabobank Nederland en LEI.
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4.

Distributie en verwerking

Eerder is al gerefereerd aan het belang van veilingen, groothandelaren en verwerkende industrie voor de
economische prestatie van de primaire productiesector. Ook is gewezen op het belang van deze sector bij
de toewijzing van de Greenportstatus. Ondanks het grote strategische belang van de distributie en
verwerking, is het aandeel van de sector in de totale toegevoegde waarde van de tuinbouwketen relatief
klein. Zowel in de vollegronds- als in de glastuinbouw neemt de distributie en verwerking maar 9% van
de toegevoegde waarde voor haar rekening (in absolute zin € 630 mln).7 Voor de glastuinbouwsector
vertegenwoordigt de distributie en verwerking een toegevoegde waarde van circa € 400 mln. We moeten
hierbij wel de kanttekening plaatsen dat er geen rekening is gehouden met importproducten. Uit
jaarcijfers van de grootste bloemenveilingen blijkt dat hiermee ongeveer 15% buiten beschouwing blijft.8
Van de groentesector en de groothandelaren die bij de distributie en verwerking van de
tuinbouwproducten zijn betrokken, zijn zulke cijfers helaas niet voorhanden.
Greenport Westland/Oostland vertegenwoordigt een fors aandeel van 30 tot 40% in de Nederlandse
distributie en verwerkende tuinbouwsector. Dat percentage is wat lager dan het aandeel in de toeleverende
sector, aangezien de glastuinbouw in deze regio sterker is gericht op sierteelt en verse groenten en dus
relatief minder producten voortbrengt die be- of verwerking behoeven.
In figuur 4.1 wordt de (binnenlandse) relatie tussen distributie en verwerking enerzijds en primaire
productie anderzijds weergegeven. Hieruit blijkt dat het marktbereik van de distributie en verwerking in
Greenport Westland/Oostland niet ophoudt bij de zeven gemeenten die tot deze Greenport zijn gerekend.
De West-/Oostlandse distributie en verwerking koopt voor 21% in buiten Greenport Westland/Oostland.
Als we kijken naar de tuinbouw in haar totaliteit, dan ligt dit percentage nog iets hoger (22%). Dit wijst
erop dat de distributie en verwerking in Westland/Oostland niet alleen glastuinbouwproducten
verhandelt, maar ook vollegronds tuinbouwproducten. Het gros wordt niettemin gevormd door
producten uit de eigen regio, waarmee het belang van de primaire productiesector in Westland/Oostland
–ook voor verwerking en distributie- nog eens wordt onderstreept.
Figuur 4.1 Positie van de distributie en verwerking in Greenport
Westland/Oostland, binnen de Nederlandse (glas)tuinbouwketen,
weergegeven in handelsstromen (2003-2005)
Glastuinbouw

Totale tuinbouw

Bron: Rabobank Nederland en LEI.

7. M.G.A. van Leeuwen & B. Koole (2005), Het Nederlandse agrocomplex 2004. LEI, Den Haag
8. VBN Nederland (2005), Jaarverslag 2004 ‘Beweging’
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Een nadere analyse van de sector distributie en verwerking leert dat het aandeel van de groenteproducten
in Nederland op 38% ligt, een stuk hoger dan de productiewaarde die de groenteteelt vertegenwoordigt
(28%). Dit heeft te maken met het relatief grote deel van de waarde dat de distributie en verwerking aan
groenteproducten toevoegt. Denk aan de groente- (en fruit)verwerkende industrie, maar bijvoorbeeld ook
aan het verpakken dat op grote schaal op The Greenery geschied. De producten worden in die zin relatief
goedkoop aan de veiling/groothandel aangeboden, waarna de veiling/groothandel garant staat voor
verdere verwerking en verhandeling van de producten. Zoals in eerdere hoofdstukken naar voren kwam,
geven siertelers juist een relatief groot bedrag uit aan toeleveranciers. De toegevoegde waarde wordt bij
sierbloemen en -planten voor het grootste deel al voor de stap naar de veiling of groothandelaar
gerealiseerd.
Kaart 4 geeft overzichtelijk van waar de distributie en verwerkingssector haar belangrijkste afzetgebieden
heeft.
Kaart 4

Bron: Rabobank Nederland en LEI.

Binnen Greenport Westland/Oostland ligt het zwaartepunt van de distributie en verwerking nog altijd in
het Westland. Ruim viervijfde van de handel tussen de distributie en verwerking enerzijds en de primaire
productie anderzijds vindt in het Westland plaats. Opvallend is dat de distributie en verwerking in het
Oostland maar een zeer klein deel inkoopt buiten Greenport Westland/Oostland. Net als bij de
toelevering is men in het Oostland vooral gericht op de lokale markt.
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5.

Greenport Westland/Oostland: tussen bestuurlijk concept en
economische realiteit

5.1 Greenport Westland/Oostland als bestuurlijke entiteit
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het Westland/Oostland een prominent tuinbouwgebied
in Nederland is. Op het gebied van de glastuinbouw zelfs een dominerend gebied. Natuurlijk is een
dergelijke waardering mede afhankelijk van de geografische afbakening. Hoe ruimer we Greenport
Westland/Oostland geografisch afbakenen, des te groter zal de economische betekenis zijn die we meten.
We constateerden ook al dat de rijksoverheid de Greenports niet eenduidig geografisch heeft afgebakend.
Dit brengt met zich mee dat de Greenport-gedachte als concept lastig concreet valt te maken. Hoe laat
Greenport Westland/Oostland zich in ruimtelijke zin vangen? Hoe wordt in deze regio door het
bedrijfsleven tegen de Greenport-gedachte aangekeken? In hoeverre komen de verwachtingen en
doelstellingen van Greenport Westland/Oostland overeen met die van de andere Greenports? De
komende jaren, gaandeweg de beleidsmatige en bestuurlijke ontwikkeling van de Greenports, zal het
concept zich verder moeten uitkristalliseren en zullen de bestuurlijke en de economische praktijk steeds
beter op elkaar moeten aansluiten.
In de studie is gekozen voor de Greenport Westland/Oostland. Of onder Greenport Westland/Oostland
ook Barendrecht en omgeving (‘Zuidland’) valt, is al een punt van discussie. En of Nieuwerkerk a/d IJssel
en Waddinxveen, waar de glastuinbouw en handel snel groeit, inmiddels ook niet tot het Oostland mogen
worden gerekend, moet men zich serieus afvragen. Bovendien gaan de laatste tijd in het Oostland
stemmen op om een éigen Greenport op te richten, zonder dat op voorhand duidelijk is welke status die
Greenport uiteindelijk kan krijgen. Beschikt het Oostland dan inmiddels over een ‘kritische’ massa aan
tuinbouwactiviteiten?
Het bestuurlijk niet vastleggen van harde geografische grenzen aan Greenport Westland/Oostland kan
ook worden gezien als een bewijs van bestuurlijke realiteitszin en een pragmatische instelling. Aangezien
een Greenport wordt gedragen door handels- en netwerkrelaties, is een scherpe geografische afbakening
niet mogelijk. Die relaties verschillen immers fundamenteel van bedrijf tot bedrijf en van segment tot
segment in de tuinbouwketen. Bovendien verandert het (geografische) patroon van handelsnetwerken
continu, waardoor de geografische bereik van een Greenport automatisch mee verandert. Een Greenport
is dus zeker geen statisch gegeven, noch in functionele/relationele, noch in geografische/regionale zin.
5.2 Bestuurlijke ontwikkelingen
Op 27 maart j.l. is tijdens een werkconferentie van Greenport Nederland een aantal speerpunten voor het
Greenportbeleid tot 2020 vastgesteld. Deze speerpunten bestrijken de volgende thema’s:
1. Ruimte: garanderen van voldoende uitbreidingsruimte voor ondernemerschap in de Greenports,
aangezien de (tuinbouw)economie daar leidend is.
2 Regelgeving: aanzienlijk reduceren van de overheidsregelgeving op bedrijfsniveau.
3. Bereikbaarheid en logistiek: verbeteren van de fysieke bereikbaarheid van de Greenports en inzetten
op schoner vervoer.
4. Kennis en innovatie: bundelen van krachten, o.a. door de oprichting van een topkennisinstituut (en
eventueel regionaal gespecialiseerde onderzoekscentra).
5. Europese agenda: actief lobbyen (bij de overheid in Nederland en de EU) voor de
financiering/subsidiëring van initiatieven die uit deze thema’s voortvloeien.
In juni a.s. zullen deze prioriteiten tijdens een congres worden vastgelegd in een bestuurlijk
afsprakenkader.
5.3 Hoe verder?
Voor een succesvolle uitwerking van voornoemde doelstellingen en het Greenport-beleid is naar onze
mening een aantal aandachtspunten van belang. Dit zijn:
De centrale doelstelling van Greenport Nederland ‘het versterken van de concurrentiekracht van de
Nederlandse (glas)tuinbouw in internationaal verband’ continu in het vizier houden.
Een ‘wildgroei’ aan Greenports in Nederland vermijden; de huidige vijf zijn er eerder teveel dan te weinig.
De Greenport-doelstelling flexibel uitwerken richting de diverse onderdelen van de Nederlandse
tuinbouwketen, in functionele/sectorale en in geografische/regionale zin.
De feitelijke basis voor het Greenportbeleid, het bedrijfsleven in de keten, leidend laten zijn bij de
concrete vormgeving en uitwerking van het beleid.
De vier punten worden hieronder kort toegelicht.
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w Focus op de centrale doelstelling
Met de door Greenport Nederland gemaakte keuze voor de vijf thema’s zijn de kansen en bedreigingen
voor de Nederlandse (glas)tuinbouw goed afgedekt. Ruimtelijke, logistieke, kennis- en milieuvraagstukken
zijn de terreinen waarin zich de knelpunten voordoen. Ze vormen tegelijkertijd de sleutel tot de tuinbouw
van de toekomst. Echter, omdat de motivatie uit de diverse regionale Greenports vooral bestuurlijk is,
dreigt het gevaar dat de concurrentieslag zich meer gaat voordoen tussen de Greenports onderling dan
tussen Nederland en ‘de rest van de wereld’. Een succesvolle (regionale) Greenport is er één die vanuit
haar kwaliteiten en specialismen de optimale bijdrage levert aan - de concurrentiekracht van - het
Nederlandse tuinbouwcomplex. Alleen wanneer de regionale Greenports dit uitgangspunt onderschrijven
heeft versterking van Greenportbeleid kans van slagen.
Voor Greenport Westland/Oostland betekent dit oog hebben voor de toegevoegde waarde van andere
tuinbouwgebieden voor de Nederlandse tuinbouwketen. Steun verlenen aan beleid en investeringen die
het belang van de Nederlandse tuinbouw dienen is een vereiste. Zelfs als die belangen op een bepaald
moment tegenstrijdig lijken te zijn met die van de eigen Greenport.
w Beperking van het aantal regionale Greenports
Deze studie richt zich op Greenport Westland/Oostland en heeft niet de intentie het ‘bestaansrecht’ van
andere Greenports te beoordelen. Met dit aandachtspunt willen we alleen wijzen op de verleiding om
steeds meer gebieden een eigen Greenportstatus te verlenen.
Geredeneerd vanuit de centrale doelstelling van Greenport Nederland, mag elk bedrijf dat zijn geld aan of
in de tuinbouw verdient zich tot Greenport Nederland rekenen. Dat vijf gebieden zijn aangewezen als
regionale Greenport is gebaseerd op de gedachte dat zich daar de grootste concentraties van activiteiten
plaatsvinden. Het zijn dus de gebieden waar zich de grootste economische belangen voor de Nederlandse
tuinbouwketen bevinden. Het verder uitbreiden van het aantal regionale Greenports met andere
‘zogenaamd’ belangrijke tuinbouwgebieden vergroot het gevaar van het afdwalen van de centrale
doelstelling: het versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouwketen. Meer regionale
Greenports leidt immers tot grotere versnippering van middelen en een minder daadkrachtige
besluitvorming in het Greenportbeleid.
w Flexibele uitwerking op regionaal niveau
Elke Greenport heeft haar eigen economische kenmerken en in elke Greenport opereert de
tuinbouweconomie in een andere maatschappelijke omgeving. Zo is voor Greenport Westland/Oostland
een duidelijke sectorale afbakening tot ‘glastuinbouw’ logisch, gezien de overduidelijke dominantie van
die sector in het gebied. Formeel richt Greenport Nederland zich óók op de glastuinbouw. Het is echter
goed voor te stellen dat andere Greenports het beleid op andere takken in de tuinbouwsport richten. In
Boskoop is dat de bomenteelt, in de Bollenstreek de bollenteelt, maar in Venlo kan dat zeker ook de
vollegrondsgroente- en fruitteelt zijn.
Het is dan ook niet meer dan logisch het Greenport Nederland-beleid regionaal gedifferentieerd uit te
werken en toe te passen. De flexibele benadering ten aanzien van de geografische grenzen van een
Greenport, gelden daarom ook voor de sectorale grenzen en de grenzen ten aanzien van de gekozen
beleidsthema’s. Het Greenport Nederland-beleid geldt daarbij als een richtinggevend en pragmatisch te
hanteren toetsingskader.
In Greenport Westland/Oostland zal de prioriteit in de toekomst waarschijnlijk vooral liggen bij
innovatievraagstukken omtrent intensief ruimtegebruik, logistieke concepten (bereikbaarheid) en
energie- en milieuvraagstukken in de glastuinbouw. In Greenport Venlo daarentegen hoeft het wellicht
minder te gaan over bereikbaarheid en ruimtegebruik, maar meer over teeltinnovatie en ketenintegratie in
de glas- én de vollegrondstuinbouw. En in Aalsmeer juist in sterkere mate over het imago van en
maatschappelijk draagvlak voor de tuinbouw en de verwevenheid met andere sectoren in de regio.
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w (Door)ontwikkelen vanuit de basis
Het bestuurlijke Greenport-concept staat nog in de kinderschoenen en uiteindelijk valt of staat het succes
ervan bij het draagvlak onder de ondernemers zelf. Nu is Greenport Westland/Oostland in de situatie dat
het maatschappelijke draagvlak voor de eigen tuinbouweconomie in de regio sterk aanwezig is. Niet alleen
de regionale economie; de gehele cultuur is met de glastuinbouw verweven. Dat is anders in Greenports
als Aalsmeer en Venlo, waar de positie van de tuinbouw minder onomstreden is. Daar vervullen ook
andere economische activiteiten en maatschappelijke belangen een belangrijke rol.
Een meerwaarde van Greenport Nederland is dat belangen en ervaringen uit de diverse Nederlandse
tuinbouwregio’s worden gebundeld en een gezamenlijke visie tot een meer geïntegreerde aanpak kan
leiden van het beleid ten aanzien van de Nederlandse tuinbouwketen.
Het is echter cruciaal dat de afstand tussen beleid en ‘de dagelijkse praktijk’ niet te groot wordt.
Door binnen Greenport Nederland meer inzicht in het woud van lokale ervaringen, initiatieven en
maatregelen te krijgen en er lijn in aan te brengen, ontstaat bij beleidsmakers meer overzicht in het
bedrijfsleven. Dit bevordert de effectiviteit van het tuinbouwbeleid in de regio. Daarbij is overigens het
investeren in contact met de eigen ‘achterban’, oftewel de lokale ondernemers, een belangrijke opgave.
Het daarvoor af te leggen traject ziet er als volgt uit: bekendheid n bewustwording/herkenning n
betrokkenheid n invloed/medezeggenschap.
1. Verwerven van een brede bekendheid van Greenport Nederland onder ondernemers in de
tuinbouwketen. Ondernemers weten wat Greenports zijn, wie er achter zitten en kunnen de weg naar
actuele beleidsinformatie over hun ‘eigen’ Greenport vinden.
2. Streven naar bewustwording bij ondernemers over nut en noodzaak van Greenportbeleid, door zich
te laten herkennen in de belangen en doelen van het beleid voor de tuinbouw.
3. Vergroten van de ‘dagelijkse’, directe betrokkenheid van ondernemers bij het Greenportbeleid. De
contacten tussen Greenports en hun ondernemers krijgen structureel vorm en ondernemers beginnen
de effecten en resultaten van het beleid te zien en te merken. Ondernemers weten wat ze wanneer
kunnen verwachten en kunnen regelmatig feedback geven op de beleidsresultaten.
4. Geven van medezeggenschap en invloed om het draagvlak voor het beleid onder ondernemers voor
de langere termijn zeker te stellen. Om ook het beeld naar buiten (politiek en andere
maatschappelijke partijen) te vermijden dat ondernemers wel op de hoogte zijn bij het beleid, maar
feitelijk geen invloed hebben.
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Bijlage A
De schema’s voor alleen het Westland
Schema’s m.b.t. de primaire productie
Handelsrelatie met toelevering van alleen het Westland:
Glastuinbouw

Totale tuinbouw

Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.

Handelsrelatie met distributie en verwerking van alleen het Westland:
Glastuinbouw

Bron: Rabobank Nederland, CBS en LEI.

Totale tuinbouw
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Schema’s m.b.t. de toelevering
Handelsrelatie met de primaire productie van alleen het Westland:
Glastuinbouw

Totale tuinbouw

Bron: Rabobank Nederland en LEI.

Schema’s m.b.t. de distributie en verwerking
Handelsrelatie met de primaire productie van alleen het Westland:
Glastuinbouw

Bron: Rabobank Nederland en LEI.

Totale tuinbouw
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Bijlage B
Bronvermelding
- BeeHappy (2006), Geschiedenis van de glastuinbouw.
- CBS (diverse jaren), Landbouwtellingen.
- E.J. Bos en M. Koning (2004), Betekenis van de land- en tuinbouw voor de welvaart in West-Nederland.
LEI, Den Haag.
- FloraHolland (diverse jaren), Jaarverslag, Feiten en Cijfers.
- Gemeente Westland (2005), Visie Greenport Westland 2020.
- Greenery (diverse jaren), Jaarverslag.
- Greenport Nederland (2005), Paper Ruimtelijk beleid.
- Greenport Zuid-Holland (2006), Visie en actiepunten.
- Het Hele Westland (2006), Greenport Nederland voortvarend op weg naar gedeelde visie en concrete
afspraken. 6 april 2006.
- LEI en CBS (2005), Land- en tuinbouwcijfers 2005.
- M.G.A. van Leeuwen en B. Koole (2005), Het Nederlandse agrocomplex 2004. LEI, Den Haag
- Rabobank Nederland (2006), Interne gegevens betalingsverkeer.
- Staatscourant (2006), Nederland is te klein voor meerdere ‘greenports’.
- Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (2005), Jaarverslag 2004 ‘Beweging’.
Ten behoeve van de themastudie zijn tevens interviews gehouden met de volgende sleutelpersonen:
- Dhr. J. van der Tak, burgemeester van Gemeente Westland en voorzitter van Greenport Nederland.
- Dhr. J.P. Teelen, algemeen directeur FloraHolland en voorzitter van Greenport Zuid-Holland.
De onderzoekers danken deze personen voor hun medewerking bij het tot stand komen van dit rapport.
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Bijlage C
Bij de berekening van de bruto toegevoegde waarde van de tuinbouwsector in Greenport
Westland/Oostland 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 (zie Bijlage B).
De toedeling aan resp. Westland/Oostland 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 Rabobank-database en de landbouwtellingen uit 2005. Van de bruto
toegevoegde waarde van de tuinbouwsector zijn op het moment van schrijven alleen gegevens uit 2003
beschikbaar.
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Dit jaarlijkse rapport wordt mogelijk gemaakt door de
samenwerking tussen Kamer van Koophandel Haaglanden en
Rabobank Westland.

