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Voorwoord 

 

 

 

De identiteit en de economie van de Duin- en Bollenstreek worden in hoge 

mate bepaald door de Greenport Duin- en Bollenstreek. Wellicht dat de 

vanzelfsprekendheid – de bollen en bloemen waren er, zijn er en er zullen er 

zijn – wat ten koste is gegaan van de alertheid die het meedraaien in de 

internationale top eigenlijk vergt. Want in het najaar van 2011 werd 

duidelijk dat de greenport geen sterke positie had in het economisch 

innovatiebeleid zoals de rijksoverheid dat samen met de negen 

‘topsectoren’ – waaronder de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen – 

voert. Op zich wellicht niet zo ernstig, maar de onderliggende analyse was 

dat innovatieprocessen in de greenport tekort schieten. In de streek is 

jarenlang een discussie gevoerd over de ruimtelijke toekomst van het 

gebied. Die discussie is beslecht en de kaders voor de verdere ontwikkeling 

van de greenport zijn helder. Maar in de tussentijd lijkt de normale 

ontwikkeling van bedrijven en bedrijfsprocessen vertraging te hebben 

opgelopen. De wethouders economische zaken van de zes gemeenten in de 

streek hebben daarop een ‘economische agenda’ laten opstellen, teneinde 

de ruimtelijke duidelijkheid te laten flankeren met nieuwe acties gericht op 

innovatie en productontwikkeling. Die agenda is in januari 2012 in concept 

vorm verschenen. 

  

Het voor u liggende koersdocument is niet meer alleen een agenda, maar 

ook een beschrijving van een offensieve strategie zoals overheid, 

bedrijfsleven en kennisinstellingen die gezamenlijk kunnen gaan 

ontwikkelen. Ook dit koersdocument is geschreven in opdracht van de 

wethouders economische zaken. Maar het stoelt minder op overheidsacties 

en veel meer op acties die de greenportpartijen gezamenlijk zullen 

oppakken. Het document is opgesteld in samenspraak met omstreeks zestig 

actoren uit alle hoeken van de greenport en heeft centraal gestaan op een 

‘stakeholdersconferentie’ op 22 mei 2012. De resultaten van presentaties en 

discussies in de verschillende ‘broeisessies’ over kansrijke innovaties, zijn 

uiteindelijk ook in dit eindrapport verwerkt. Relevante delen uit de agenda 

van januari 2012 – met name over de kwaliteit van de greenport als 

economisch cluster en over het ruimtelijk dossier – zijn in dit 

koersdocument opnieuw meegenomen.  

 

Uitgangspunt bij het opstellen van de tekst is een gedegen empirisch 

onderzoek geweest. Het is een buitengewoon informatief verhaal 

geworden. Het is ook een verhaal dat al op talloze plaatsen besproken is en 

nog zal worden. Veel partijen en bedrijven uit de greenport hebben zich 

geheel of gedeeltelijk aan de koers gecommitteerd. De zes 

portefeuillehouders zijn trots op de dynamiek die de greenport in korte tijd 
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heeft laten zien. Zij zullen zich op korte termijn buigen over de verwerking 

van informatie, koers en aanbevelingen uit dit document tot ontwerp-

besluiten voor colleges en gemeenteraden.  

 

Ik dank allen die aan deze mooie regionale ‘wake up call’ hebben 

meegewerkt van harte. 

 

 

Leo van der Zon 

Wethouder Economische Zaken Gemeente Teylingen 

Voorzitter Stuurgroep Economische Agenda, namens de ‘bollenzes’ 
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Samenvatting 

 

 

 

Dit koersdocument is geschreven vanuit een stevige urgentie: de Greenport 

Duin- en Bollenstreek mag claimen het oudste echte economische cluster 

van Nederland te zijn, maar het is wel een cluster dat last heeft van de wet 

van de remmende voorsprong. De ambitie is even stevig, namelijk om de 

greenport in een paar jaar tijd volgens de wet van de stimulerende 

achterstand weer te laten aansluiten bij de nationale top van innovatieve 

bedrijfstakken.  

 

Het vertrouwen dat dat gaat lukken heeft met drie ‘unique selling points’ te 

maken: 

 

1. De greenport heeft het grootste en meest marktgerichte life sciences cluster 

(Leiden) onder handbereik. Juist nu komen vanuit dat cluster ‘cross-overs’ in 

beeld naar de intensieve tuinbouw. Die nabijheid verschaft de greenport 

een uitstekende uitgangspositie voor het ontwikkelen en vermarkten van tal 

van nieuwe bol- en bloemtoepassingen. 

 

2. Midden in de greenport ligt het grootste ruimtevaartcentrum van Nederland 

(Esa-Estec). Dat complex ontwikkelt zich snel tot een echt cluster, met veel 

jonge ‘start-ups’. De Duin- en Bollenstreek is de aangewezen plek voor de 

ontwikkeling van precisielandbouw en voor het uittesten van andere 

toepassingen van satellietinformatie. 

 

3. De Bollenstreek staat al sterk op de toeristische kaart, maar er kan nog veel 

meer. Er is een doorstart nodig naar nieuw toeristisch ondernemerschap (en 

verbreding van de agrarische inkomensbasis) en naar nieuwe allianties met 

de steden in de omgeving, teneinde een ‘Best of Holland’ pakket te kunnen 

aanbieden. Daarnaast is een grote slag te maken in de marketing van de 

regio, ter onderbouwing van de economische positie van het gebied. Op de 

fundamenten van de bestaande promotieactiviteiten, wordt een nieuw 

concept en een nieuwe organisatie voor regiomarketing gebouwd. De ‘lead’ 

daarbij ligt bij private partijen. Hoewel in z’n uitvoering ingewikkeld, is het 

redelijk om naar de toeristenbelasting te kijken als een financiële  mede-

drager van de ‘region branding’  

 

Er zijn ook drie ‘huiswerkopdrachten’ te maken: 

 

1. Het beleidskader voor de ruimtelijke inrichting van de streek is netjes 

vastgesteld, maar de noodzakelijke herstructurering komt niet goed op 

gang. De schatting is dat van de huidige 200 kwekers via een proces van 

schaalvergroting nog 30 tot 40 over zullen blijven plus een aantal nieuwere 

en kleinere spelers. Bij de andere partijen in de keten is het beeld 
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vergelijkbaar. Op dit moment wordt onvoldoende geïnvesteerd en houden 

veel bedrijven de kaarten tegen de borst. Dat is niet goed voor het 

innovatieve klimaat. Wanneer de herstructurering niet snel op gang komt, 

gaat die stagnatie onherroepelijk leiden tot een koude sanering. Die is zowel 

economisch als sociaal onwenselijk. Daarom komt er een strategie die met 

name de ‘front runners’ onder de bedrijven moet uitnodigen om nu de 

bedrijfsmodernisering ter hand te nemen. 

 

 Mede door het wachten op ruimtelijke dynamiek, is het innovatie- en 

samenwerkingsklimaat in de Bollenstreek zwak in vergelijking met andere 

gebieden voor intensieve tuinbouw. De ruimtelijke herstructurering is een 

sleutel om de dynamiek weer op gang te krijgen, maar er is ook meer 

alertheid en vooral meer samenwerking tussen ondernemers nodig om de 

gezamenlijke kansen te benutten die zich nu voordoen als het gaat om 

(high-tech)innovaties op het terrein van bodemverbetering, om toepassing 

van precisietechnieken, om een  ziekte- en virusarme productieketen 

dankzij toepassing van nieuwe detectietechnieken- en methoden met 

nieuwe indicatoren, door toepassing van robotisering bij de verwerking en 

bewaring van de bollen, en om continue kwaliteitscontrole door monitoring 

en een intelligent tracking- & tracingsysteem. 

2. De kennisuitwisseling – en met name het innovatief onderwijs - binnen de streek en 

tussen de streek en de sectoren moet krachtig ter hand worden genomen. “Het Flower 

Science Park - een omgeving waar wetenschap en private partijen samenwerken en 

kennisuitwisseling plaatsvindt tussen productontwikkelaars, handel en gebruikers – en 

daarnaast  een concentratie van opleidings- en laboratoriumvoorzieningen. Tevens vindt 

kennisuitwisseling plaats over bestaande en nieuwe ontwikkelingen binnen het 

Bloembollenvak in de vorm van publiek en privaat onderwijs vanuit publieke 

kennisinstellingen en private experts.” 
   

3. Er is een nieuwe governance structuur nodig. Zowel de publieke kant als de 

private kant hebben daarin een opgave, maar de opgave aan private kant is 

groter. Het vertrouwen in samenwerking in de streek is ondermijnd doordat 

er een veelheid aan collectieve regelingen en organisaties bestaat die 

onderling niet goed tot samenhang en eenduidigheid komen. Er si weinig 

‘gunruimte’. Er wordt nu door de ondernemers consumptief gebruik 

gemaakt van collectieve activiteiten. De ontmoetingszaaltjes zitten vol, maar 

ze leiden niet tot deals, convergentie of samenwerking. Bij een voldragen 

clustermanagement hoort tenminste een businessplatform waar alle 

greenportgerelateerde bedrijvigheid terecht kan, zowel stands- en lokale 

organisaties van ondernemers als individuele bedrijven. Het verdient de 

voorkeur dat zo’n businessplatform een eigen financiële positie verwerft. De 

les uit plaatsen waar ondernemers over een structurele financiële positie 

beschikken (ondernenersfonds), is dat zo’n positie zeer ten goede komt aan 

de onderhandelingmacht van de ondernemers. Het gemopper op de 

gemeente stopt, daar komt een eigen agenda voor in de plaats.  
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Het macro-economische beeld van de greenport is dat er veel op prijs 

gestuurd is: de ondernemers in de streek ervaren een sterke prijsdruk. Ze 

moeten goedkoop leveren. Op den duur is dat niet vol te houden. Ook na 

het verdwijnen van de lucht in de grondprijzen, zal de productiegrond in de 

streek relatief hoog zijn. De Bollenstreek kan alleen concurreren op kwaliteit 

en waardetoevoeging. Heel veel ondernemers zeggen dat de streek daar de 

kwaliteiten voor heeft: goede grond, een goede kennisinfrastructuur, een 

bundeling van voorzieningen voor handel, bewerking en vermarkting, een 

constante stroom bezoekers, een enorme variatie in het aanbod van 

producten. Maar er wordt nog te weinig naar gehandeld.  

 

Het goed analyseren van de problemen en het nog beter benutten van de 

kansen leidt tot de volgende ‘stip op de horizon’. In 2025: 

 

 Zijn er nog 100 kwekers in de streek, waarvan 30 grootschalige bedrijven 

met efficiënte productiemogelijkheden en 70 kleinschalige nissenspelers. 

 Is de bulkproductie uit de streek verdwenen en vervangen door een enorme 

variëteit van duurdere producten, met een ‘Bulb of Origin Bollenstreek’ 

keurmerk. 

 Maken toeristische activiteiten tot 30 procent uit van de inkomsten van de 

70 nissenspelers. 

 “Is een Bulb Valley mogelijk waarin het Bulb Trade Park (een omgeving met 

hoogtechnologische handel- opslag-en logistieke voorzieningen, met een 

minimum aan leegstand en een korte afschrijvingstermijn), de Keukenhof en 

het Flower Science Park elkaar versterken”
.
 

 Is het buitengebied geschoond van opstallen die geen agrarische of 

toeristische functie hebben. 

 Is de Bollenstreek Europees leider in toepassingen voor precisielandbouw en 

een van de prominente ‘testing ground’ voor andere downstream 

toepassingen van satelliettechnologie. 

 Is de Bollenstreek een gezaghebbend knooppunt van plantkundige kennis, in 

combinatie met steeds weer nieuwe verdienmogelijkheden. 

 Is er een publiek-privaat gefinancierd en door ondernemersbehoeften 

gedreven clustermanagement. 

 Is de inzet van laaggeschoolde arbeid binnen en buiten het seizoen tot een 

minimum teruggebracht.   
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1 De opgave 

 

 

 

1.1 Inleiding 

 

De bollencultures tussen Haarlem en Leiden vormen al sinds de Gouden 

Eeuw (1600-1650) een waarmerk voor de Nederlandse identiteit, 

productiviteit en handelsvermogen. Al die tijd heeft de streek zo goed als 

een wereldmonopolie gehad op de bloembol. Er zijn maar weinig 

voorbeelden in de wereld van een klein gebied dat zo lang, zo internationaal 

herkenbaar en zo onbedreigd status heeft opgebouwd aan de hand van 

slechts een enkel product. In de economische geschiedenis van Nederland 

toch ook niet onbelangrijke activiteiten als de steenkolenwinning, de 

scheepsbouw en de textielindustrie zijn ten opzichte van de bollen niet 

meer dan een ‘ship, passing in the night’.  

 

De moderne gedaante van de bollencultuur is die van de Greenport Duin- en 

Bollenstreek: het complex van primaire productie, verwerking, 

waardetoevoeging, handel, onderzoek en innovatie, export en marketing.  

 

Vergelijkbare conglomeraten zijn te vinden in het Westland 

(voedingstuinbouw en sierteelt), Aalsmeer (bloemen), Boskoop (bomen), 

Noord-Limburg (voedingstuinbouw) en sinds kort Noord-Holland-Noord 

(voedingstuinbouw en bollen). De ‘veelzijdige tuinbouw’ is erkend als een 

verdien- en exportmotor voor de Nederlandse economie. Die erkenning 

komt niet vanzelf: de tuinbouw moet bij voortduring investeren in innovatie, 

productiviteit en marketing. De marges waarop die investeringen gebaseerd 

zijn, zijn smal: de wereld is inmiddels gewend geraakt aan de laagste prijzen 

ooit voor landbouwproducten.         

 

Het kan zijn dat de lange geschiedenis van de bollencultuur de ‘wet van de 

remmende voorsprong’ zichtbaar heeft gemaakt: de Greenport Duin- en 

Bollenstreek  speelt tot op heden slechts een bescheiden rol in het geheel 

van Greenport Holland. De twee jonge greenports Limburg en Noord-

Holland-Noord ontwikkelen zich snel qua areaal, volume en nieuwe 

waardetoevoegingen (bewerkingen). De Greenport Westland-Oostland 

grossiert in technologische innovaties. Vergelijkbaar met dat soort vitaliteit, 

heeft de Greenport Duin- en Bollenstreek  zich wel sterk beperkt tot een 

enkele randvoorwaarde, namelijk het veiligstellen van de productieruimte in 

het dichtbevolkte stuk van de Randstad waar de greenport gevestigd is.  

 

Eind 2011 bleek dat de Bollenstreek zo goed als afwezig was in het 

‘Topsectorenbeleid’ - waarin overheid en bedrijfsleven gezamenlijk het 

concurrerend vermogen in negen ‘topsectoren’ versterken - en gingen in de 

streek de alarmbellen af. Er werd duidelijk dat er meer te doen is dan alleen 
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de ruimte veilig stellen. Het voorliggende rapport is het koersdocument, 

waarmee de gemeentebesturen in de Greenport Duin- en Bollenstreek  

weer aansluiting willen vinden bij het competitieve en innovatieve karakter 

dat de Nederlandse tuinbouw heeft gekregen. 

 

 

1.2 Wet van de stimulerende achterstand 

 

De kortst mogelijke samenvatting van deze koers luidt: we gaan de wet van 

de remmende voorsprong vervangen door die van de stimulerende 

achterstand. In die ‘wet van de stimulerende achterstand’ zit de erkenning 

dat het tijd is voor nieuw ondernemerschap en nieuw elan. En er zit de 

ambitie in om verouderde organisatievormen daadwerkelijk achter te laten. 

De koers is niet gericht op het positioneren van geheel nieuwe economische 

dragers of verdienmodellen voor de greenport. Dat zou niet realistisch zijn. 

Nieuwe verdienmodellen voor een gehele bedrijfstak zijn te complex en te 

kostbaar om ze vanuit het isolement en in een paar jaar tijd te ontwikkelen.  

 

Maar er moet wel veel gebeuren, met name op het gebied van innovaties. 

Innovaties in het primaire productieproces rond de sierteelt, maar ook in 

cross-overs met andere economische activiteiten (zoals in de opkomende 

biobased economy). 

 

Sleutelwoord is het begrip ‘precompetitieve samenwerking’. Bedrijven zijn 

elkaars concurrent, maar voordat de concurrentie begint, is vaak een 

gemeenschappelijke basis nodig. Dat is zeker het geval als het gaat om 

onderzoek: dat is - afgezien van de klassieke veredeling - al gauw niet meer 

te betalen voor een individueel bedrijf. Dat geldt voor ‘cross-overs’ tussen 

de bollencultuur en andere takken van sport, zoals de life sciences. En het 

geldt ook voor marketing en ‘branding’ van het productiegebied. Dat laatste 

is met name voor de Bollenstreek belangrijk: toerisme is een grote 

nevenactiviteit van de greenport. Zo groot, dat er feitelijk sprake is van een 

vergaande verknoping tussen de tuinbouwactiviteiten en het toerisme.          

 

De achterstand wegwerken is dus geen zaak van grootse vindingen. Het is 

vooral een zaak van nieuw en offensief ondernemerschap, van vernieuwde 

organisatie, van versterkte samenwerking en van goed aanhaken op de 

dynamiek die de tuinbouwsector in z’n geheel vertoont. De collega’s uit 

Limburg en Noord-Holland-Noord hebben inspirerende voorbeelden 

aangedragen. Ook die greenports zijn in betrekkelijk korte tijd tot bloei 

gekomen, niet door nieuwe ontdekkingen of andere ‘objectieve’ 

concurrentievoordelen, maar door contact te zoeken met de ‘mainstream’, 

door goed te gebruiken wat er al in huis was, door krachten te bundelen en 

doelen te stellen. 
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Er gebeurt veel rondom de greenport. We gaan in de voorliggende pagina’s 

de biobased economy tegenkomen, een snel naar buiten tredend 

ruimtevaartcluster, een Greenport Campus. De echte innovatie voor de 

Greenport Duin- en Bollenstreek  is met die kansen verbinding maken en er 

de organisatie voor klaar hebben.  

 

Dit koersdocument reikt zes programmalijnen aan. De eerste drie lijnen 

maken de uniciteit van de Bollenstreek uit: 

 

1. De biobased economy hoort alleen al bij de Bollenstreek, omdat de 

greenport en het Leidse Bio Science Park op elkaar uit kijken. Leiden is het 

oudste en in commerciële zin meest productieve life sciences cluster van 

Nederland. Het cluster is groot geworden met ‘rode biotechnologie’ 

(medicijnontwikkeling), maar is met name onder impuls van het Institute of 

Biology van de Universiteit Leiden steeds nadrukkelijker aan het verbreden 

naar de agribusiness. Het landelijke Technologisch Topinstituut Groene 

Genetica heeft zijn zwaartepunt aan de Universiteit Leiden. Leiden ontsluit 

verder als onderdeel van de Medical Delta (met Delft en Rotterdam) weer 

nieuwe ketens van kennis en waardeschepping.   

2. Ruimtevaart hoort ook bij de Bollenstreek, vanwege het complex van Esa-

Estec in Noordwijk, met daarachter de kenniscentra in Leiden en Delft. 

Rondom Esa-Estec is heel recent een cluster op gang aan het komen, met 

jonge bedrijven die op zoek zijn naar een ‘testing ground’ voor hun 

concepten. De combinatie van agribusiness met ruimtevaarttechnologie 

gaat geen ‘quick wins’ opleveren. Het is een diepte-investering met een 

lange termijn perspectief. Maar de kansen op synergie tussen een jong en 

zich snel ontplooiend ruimtevaartcluster aan de ene kant en een oud en zich 

vernieuwend bollencluster aan de andere kant zijn reëel. 

3. De derde programmalijn is die van het toerisme. Tot voor kort was de 

Bollenstreek de enige greenport waar toerisme een integraal onderdeel van 

uit maakte. De veelzijdigheid en de massa van het toerisme zijn zo groot, dat 

juist van deze greenport verwacht mag worden met innovatieve concepten 

te komen.  

 

De andere drie programmalijnen zijn vanuit landelijk perspectief iets minder 

in het oog springend. Ze zijn geen ‘unique selling point’ van de Bollenstreek, 

maar ze horen bij het ‘clusterhuiswerk’ dat de greenport zelf gaat maken: 

 

4. het versnellen van (landelijk en regionaal) lopende product- en 

procesinnovaties 

5. het versnellen van de herinrichting en de bodemverbetering 

6. het scheppen van een verbeterde governance structuur.  

 

 



 10 

1.3 Analyse 1: één greenport, twee kolommen 

 

De Greenport Duin- en Bollenstreek heeft twee bedrijfskolommen: enerzijds 

bollen en anderzijds bloemen en vaste planten. De fysieke gedaante van die 

beide kolommen is anders: de bollen vormen een open grond culture, de 

bloemen worden gekweekt in de kassen in het zuidelijk deel van de streek. 

De twee bedrijfskolommen hebben een sterke samenhang. De bollenkolom 

is de leverancier van het uitgangsmateriaal voor de bloemproductie, terwijl 

de bloemen hun weg vinden via de veiling en het omliggende 

handelscomplex. Er is dus een duidelijke relatie tussen de bolbloementeelt 

en -handel en de teelt en handel in snijbloemen en planten. 

 

In tabel 1.1 zien we de geografische scheiding terug: de kassen staan vrijwel 

allemaal in de gemeente Katwijk (in Valkenburg en rondom de veiling in 

Rijnsburg). De gemeente Noordwijkerhout is bollenkampioen.    

 

Tabel 1.1  Verdeling landbouwgrond per gemeente in 2010 

 Tuinbouw 

open 

grond 

Tuinbouw 

onder 

glas 

Akkerbouw Grasland* Totaal 

aantal 

hectare 

Nederland 5 % 1 % 29 % 43 % 1.872.444 

Hillegom 76 % 1 % 4 % 15 % 715 

Katwijk 9 % 18 % 2 % 72 % 429 

Lisse 47 % 1 % 2 % 49 % 673 

Noordwijk 69 % 3 % 5 % 20 % 426 

Noordwijkerhout 87 % 1 % 3 % 9 % 1.611 

Teylingen 35 % 1 % 5 % 56 % 1.321 

Bron: CBS Statline * blijvend en tijdelijk grasland 

 

 

De veiling in Rijnsburg speelt een centrale rol. Het is een exportveiling voor 

snijbloemen die zich voornamelijk richt op middelgrote handelsbedrijven die 

op hun beurt weer leveren aan de buitenlandse detailhandel. Het gaat om 

rozen, zomerbloemen en bolbloemen (tulpen, hyacinten, narcissen, 

gladiolen, krokussen en anderen). Rondom de bloemenveiling is een 

omvangrijk handelscomplex geconcentreerd. De handels- en 

exportbedrijven in de Duin- en Bollenstreek verzorgen tachtig procent van 

de wereldhandel in bloembollen.   

 

In dit koersdocument behandelen we de beide kolommen als eenheid. Ze 

hangen niet alleen teelttechnisch samen en ze hebben ook een vergelijkbare 

productieketen. Vijf van de zes programmalijnen uit dit koersdocument 

hebben betrekking op beide kolommen: ze hebben allebei te maken met 

een ruimtelijke herstructurering en schaalvergroting en in beide kolommen 

daalt het aantal bedrijven gestaag. Ze hebben ook allebei te maken met 

product- en procesinnovaties en met de ingewikkelde vraag wat je als sector 
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gezamenlijk oppakt in precompetitieve samenwerking en wat je vervolgens 

als bedrijf weer zelf doet in vrije concurrentie.  

 

Alleen voor de programmalijn toerisme is het anders: toeristen zullen je niet 

snel vinden in het glastuingebied, hoewel er genoeg mooie dingen gebeuren 

in de kassen. Alleen tijdens het jaarlijks georganiseerde ‘Kom in de Kas’-

evenement, komen bezoekers kijken wat er onder het glas wordt verbouwd. 

Maar op iets abstracter niveau is ook het toerisme een gemeenschappelijke 

factor: we gaan zien dat er veel te winnen is door de verschillende 

bezoekersstromen (bollen, strand, congressen) meer met elkaar in verband 

te brengen en dat de streek bovendien een flinke slag kan maken in 

regiomarkering.       

 

Dat is wellicht de crux van dit hele rapport: de greenport is zo bepalend voor 

het landschap, de structuur en de identiteit van de streek, dat een strikt 

sectorale benadering eigenlijk niet mogelijk is. Het gaat niet om een sector, 

maar om gebiedsontwikkeling.  

 
 

1.4 Analyse 2: de bollen als cluster 

 

In 1990 publiceerde de Amerikaanse econoom Michael Porter zijn bekende 

werk The Competitive Advantage of Nations. Dat boek wordt nu gezien als  

de theoretische grondslag van de economische clustervorming: de gedachte 

dat economische waardeschepping, innovatie en concurrerend vermogen 

gestalte krijgen in geografische clusters van bedrijven die onderling 

verwante activiteiten verrichten en door hun clustering in staat zijn 

gespecialiseerde laboratoria, financiers, dienstverleners en opleiders aan te 

trekken.  

 

Het boek heeft veel invloed gehad in de beleidswereld, ook in Nederland. 

Het beleid op punten als regionale stimulering en innovatie was lang gericht 

op het achterstands- of rechtvaardigheidsbeginsel: gebieden of sectoren die 

achter bleven ten opzichte van landelijke verwachtingen, konden op 

aandacht en geld rekenen. Vanuit die filosofie werden in de jaren zeventig 

rijksdiensten gedecentraliseerd, vanuit Den Haag naar kwetsbare regio’s als 

Limburg en Groningen. En werd in de jaren tachtig een Informatica 

Stimuleringsplan op poten gezet, want Nederland raakte achterop in de 

opkomende digitalisering. 

 

Backing winners 

Met de introductie van Porter was dat afgelopen. Porter kreeg zijn 

Nederlandse beleidsvertaling in 2006 in de nota Pieken in de Delta. Die nota 

bepleitte precies wat de titel suggereerde: niet het achterblijven tot 

beleidsuitgangspunt nemen, maar juist het voorop lopen, de pieken in je 

economisch landschap. Het huidige Ministerie van Economische Zaken, 
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Landbouw en Innovatie spreekt over topsectoren. Met dat taalgebruik 

wordt de lijn van Pieken in de Delta voortgezet. De kortst mogelijke 

samenvatting van het beleid luidt in goed Engels: backing winners.   

 

Overigens is het vervangen van het rechtvaardigheids- of 

achterstandsmotief door backing winners niet radicaal gegaan. Dat zou ook 

niet passen in de Nederlandse poldertraditie. Wie goed kijkt naar de 

topsectoren, ziet daar niet alleen hoogtechnologische voorlopers, maar ook 

vormen van achterstallig onderhoud. En kwetsbare regio’s kunnen 

evengoed meedoen. Dat gebeurt ook: overal in het land wordt nagedacht 

hoe de lokale economische structuur zich verhoudt tot de nationale 

prioriteiten.     

 

De Nederlandse tuinbouw als cluster 

Ook na meer dan twintig jaar is The Competitive Advantage of Nations nog 

uitstekend leesbaar. Porter heeft zijn onderzoek gedaan in een hele reeks 

van landen en hij noemt één voorbeeld van een authentiek Nederlandse 

cluster: de snijbloemen. Porter noemt de snijbloemen wanneer hij het heeft 

over een ‘negatief concurrentie voordeel’: de Nederlanders wonen in een 

“cold, grey climate.” Ze hebben hun bloemen alleen maar tot bloei kunnen 

brengen door innovatieve glastechnologie, nieuwe teelten en 

energiebesparing. Ze hebben een sprong kunnen maken die concurrenten 

met een vriendelijker klimaat niet nodig achtten. Het succes is verankerd 

doordat het negatieve concurrentievoordeel verknoopt werd met: 

 gespecialiseerde research instituten 

 een efficiënte logistiek 

 een grote thuismarkt voor snijbloemen en bollen 

 een gezonde binnenlandse concurrentie 

 goede toeleveranciers, bijvoorbeeld van glas- en energietechnologie.   

 

Het bollencluster is een tweelingbroer van de snijbloemen. De twee hebben 

in Nederland inmiddels de status van Greenport, samen met de bomen in 

Boskoop, de voedingstuinbouw en de sierteelt in het Westland en Noord-

Limburg en de combinatie van voedingstuinbouw en bollen in Noord-

Holland-Noord. De zes clusters vormen samen met de verschillende 

tuinbouwsectoren Greenport Holland.  

 

De staat van het tuinbouwcluster in de Duin- en Bollenstreek 

Dit koersdocument voor de Duin- en Bollenstreek concentreert zich op de 

bollen. Dat is niet helemaal terecht, omdat er ook snijbloemen en vaste 

planten uit de Bollenstreek komen. Maar de bollen zijn de dragers van het 

gebied, ruimtelijk, en ook qua identiteit. De streek is geen bollenmonopolist, 

er komen bollen van elders uit Nederland. Maar Nederland is wel 

monopolist in de wereld.  
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Helemaal in lijn met de theorie van de ‘comparatieve 

concurrentievoordelen’ van Porter, kun je er op wachten dat dat monopolie 

doorbroken wordt. Vroeg of laat gaan landen elders in de wereld ontdekken 

dat ze ‘comparatieve voordelen’ hebben, zoals goedkope grond en 

goedkope arbeid.  

 

In de bollensector geldt tot op heden kostprijs vaak als een leidend principe: 

een lage prijs voor de consument is een belangrijke drijfveer in de 

productieketen. Die lage prijs gaat ten koste van iets. Natuurlijk ten koste 

van het rendement, maar ook ten koste van de factor arbeid (lage lonen) en 

ten koste van innovatie en investeringen. De bollen hebben voorgangers in 

de industrie en in andere bedrijfstakken: strikt op de prijs, is er voor 

westerse economieën niet meer te concurreren met BRICS-landen en 

andere opkomende partijen. Westerse economieën moet het hebben van 

kwaliteit, specialisatie en innovatie. Voor de Greenport Duin- en 

Bollenstreek vertaalt zich dat in een sterkere inzet op een toegevoegde 

waardestrategie rond de unieke kenmerken van de greenport: de kwaliteit 

van de grond, de innovatie in soorten, de kennis en het knooppunt van 

handel en productie. 

 

Er valt veel te innoveren in de bollen: nieuwe soorten, virusdetectie en -

bestrijding, resistentie,  bodemvruchtbaarheid, meststoffen, 

beschermingsmiddelen, verpakking, marketing, klimatisering, bewaring, 

fysiologie van de bol en noem maar op.  

 

Er is maar één route denkbaar voor de bollen, namelijk een route naar meer 

kapitaals- en kennisintensiteit. Voor kleinere individuele bedrijven zijn dat 

kapitaal en die kennis niet meer op te brengen. Kleinere bedrijven moeten 

samenwerken of schaalvergroten. Maar zelfs met schaalvergroting kom je er 

niet: veel onderzoekstrajecten zijn dermate kapitaalsintensief, dat ze zelfs 

voor grote bedrijven niet zijn op te brengen. Dat geldt niet alleen voor 

fundamenteel onderzoek (met doorlooptijden tot twintig jaar), maar ook 

voor strategisch en praktijkonderzoek (met doorlooptijden tot drie jaar) en 

voor marketing en contact met de (internationale) overheid op het punt van 

wet- en regelgeving.  

 

De kapitaals- en kennisintensiteit vergt een hoger geschoolde 

beroepspopulatie. Nu al is er een tekort aan werkenden vanaf een mbo-

niveau 3 of 4 kwalificatie. Om dat personeel te kunnen werven moet de 

sector aantrekkelijk worden, het imago van laagwaardig werk van zich 

afzetten en kwaliteit gaan bieden. 

 

We kunnen even doorgaan: de hele keten - van de koude grond tot aan de 

consument en alles wat daarvoor nodig is - staat onder prestatiedruk. 

Ketenversterking is over de hele linie nodig: concurrentie waar het kan, 
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samenwerking waar het moet. Dat vergt een goed speelveld van de ‘vier 

o’s’:  

 de o van ondernemingen als drijvende kracht achter de investeringen 

 de o van onderzoek als drijvende kracht achter innovaties 

 de o van onderwijs als drijvende kracht achter de kennis 

 de o van overheid als drijvende kracht achter de randvoorwaarden, de 

ruimte, de infrastructuur, de onderwijsfinanciering en de kwaliteit van de 

streek.  

 

Dat is op zich niet iets heel bijzonders in vergelijking met de ontwikkelingen 

in andere greenports en clusters, maar het moet wel gebeuren. Er zijn niet 

alleen de al genoemde landelijke agenda’s (bijvoorbeeld van de Greenport 

Holland en het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen), maar ook 

sectorale en regionale agenda’s die relevant zijn voor de Duin en 

Bollenstreek. Een belangrijk probleem is dat ze niet met elkaar verbonden 

zijn, weinig samenhang vertonen en niet bekend zijn bij alle relevante 

partijen.  

        

We gaan in dit hoofdstuk na hoe de Greenport Duin- en Bollenstreek  er 

voorstaat als het gaat om een serie concurrentiefactoren.  

 

Clusters en locatie 

Maar eerst nog een opmerking over een definitiekwestie. We merkten al op 

dat het boek van Porter na meer dan twintig jaar nog steeds lezenswaard is. 

Dat wil niet zeggen dat we de definities van die tijd krampachtig moeten 

handhaven. In de tijd van The Competitive Advantage ging het nog om een 

geografische concentratie. In de beleving van Porter is een cluster iets waar 

je doorheen kunt rijden. Je kunt ’s morgens een toeleverancier en een 

laboratorium bezoeken, lunchen in een centrumstad, ’s middags naar een 

school en een productiebedrijf toe en in de avond naar een 

voorlichtingsbijeenkomst voor business start-ups.  

 

In die zin is de Bollenstreek geen cluster meer: de afstanden tussen 

productiecentra in de Noordoostpolder en Noord-Holland Noord, het 

kenniscentrum in Wageningen, het handelshuis in Nieuw Vennep en de 

veiling in Rijnsburg laten zich niet meer in een normale werkdag 

overbruggen. Dat is misschien de grootste wijziging in het oorspronkelijke 

beeld van een cluster: het is dankzij internet en dankzij de steeds verder 

toenemende mobiliteit van mensen, goederen en diensten niet meer een 

strikt geografisch begrip. We kunnen de vergelijking maken met het Bio 

Science Park in Leiden, dat de naam ‘Leiden’ langzaam  aan het afschaffen is 

en over Medical Delta begint te praten, samen met Delft en Rotterdam. En 

die Medical Delta werkt weer samen met centra elders in Europa, tot in 

Hongarije aan toe. De fysieke nabijheid blijft belangrijk: zonder 

communicatie en ontmoeting gaat het niet. Maar de hands-on activiteiten 

kunnen heel goed verspreid raken.  
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De afhankelijkheid van tijd en plaats van en cluster is sinds 1990 minder 

geworden. We hebben daarom tegenwoordig de neiging om het cluster iets 

abstracter te definiëren: het gaat vooral om de regie in het proces van 

waardeschepping en om de beheersing van de meest interessante stukken 

van de waardeketens (namelijk de stukken waar de meeste 

waardetoevoeging plaats vindt). Voor de actoren in een cluster is de agenda 

daarmee ingewikkelder geworden. Het gaat niet meer alleen om een goede 

en transparante organisatie op locatie. Het gaat ook om de verbonden met 

collega’s, concurrenten en kenniscentra in de rest van het land en 

daarbuiten. Connectivity, goed weten wat er elders in de wereld gebeurt, er 

goed op in kunnen haken en snel kennis in huis halen zijn succesfactoren 

geworden.         

 

 

1.5 Analyse 3: clusterkwaliteit van de Greenport Duin- en Bollenstreek  

 

In de sierteelt is - net als in de rest van de tuinbouw en zelfs in de hele 

landbouw - altijd een balans geweest tussen samenwerking enerzijds en 

concurrentie anderzijds. We stelden het al vast: sommige dingen zijn te duur 

om als enkelvoudig bedrijf te financieren: verwerking, marketing, innovatie, 

onderwijs. De samenwerking heeft in de landbouw - ook in de Bollenstreek - 

historisch gezien sterk de gedaante van een coöperatieve beweging 

gekregen. Op andere gebieden - net name efficiency in de primaire 

productie - is juist weer concurrentie tussen bedrijven aan de orde. De 

Nederlandse tuinbouw was met deze mix z’n tijd ver voor uit: er werd al 

‘porteriaans’ gewerkt lang voordat Porter boeken schreef over het belang 

van een goede balans tussen samenwerking en concurrentie. 

 

Afwezigheid bij tenders Topsectoren 

Maar er komen regelmatig signalen binnen dat de balans erodeert. Het 

wordt moeilijker om samen te werken. Dat heeft te maken met enkele 

kritische kwaliteiten van het cluster als geheel, het heeft mogelijk ook te 

maken met het afkalven van de coöperatieve gedachte. Er vindt 

schaalvergroting plaats, er komen bedrijven met een minder 

vanzelfsprekende binding aan de streek, er zijn bedrijven die hun eigen gang 

gaan zonder te communiceren in hun omgeving en de prijsdruk is zo groot 

dat er calculeren in plaats van ondernemen dreigt te komen. Er zijn 

voorbeelden van resultaten van een ‘open innovatie proces’ - bijvoorbeeld 

een goedkopere of ruimtebesparende verpakking - die plotseling door een 

van de deelnemende bedrijven als patent wordt ingediend. 

 

Een symptoom van die afkalvende samenwerking was het ontbreken van de 

Bollenstreek aan de subsidieronde in het kader van het landelijk 

Topsectorenbeleid, eind 2011. Er waren gewoon geen projecten 

beschikbaar die voor de tender om een Innovatie Prestatie Contract in 
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aanmerking kwamen. De tenders zijn periodiek terugkerende fenomenen in 

het innovatiebeleid, dus het is de moeite waard om daarop voor te sorteren. 

Nog afgezien van het extra investeringskapitaal dat uit subsidies beschikbaar 

komt, is zo’n tender een goede tactiek om aandacht en ’duwkracht’ in het 

cluster vast te leggen.  

 

Die afwezigheid van de Duin- en Bollenstreek heeft verschillende oorzaken. 

 

 De sectororganisaties KAVB (productie) en Anthos (handel), die dicht op de 

‘brongebieden’ van innovaties zitten, zijn met hun projecten gaan kiezen 

voor een route direct naar Greenport Holland, buiten het cluster van de 

Duin- en Bollenstreek om. Voor een deel heeft dat te maken met het 

werkgebied van hun leden: die zijn er ook ruimschoots buiten de Greenport 

Duin- en Bollenstreek . Voor een ander deel leeft de ervaring dat de 

Greenport Duin- en Bollenstreek  als drager van innovaties weinig 

toegevoegde waarde heeft. Dat laatste zal vanzelf veranderen, naarmate 

het management van de greenport sterker wordt, de kwaliteit van het 

productiemilieu toeneemt en de marketing van de streek successen boekt.  

 De in termen van patenten en innovatieve projecten meest succesvolle 

greenport is het Westland. Dat heeft te maken met de organisatiekracht en 

het forse verdienvermogen van de glastuinbouw. Maar het heeft ook te 

maken met de technologische omstandigheden: de glastuinbouw zit vol met 

technisch interessante cross-overs naar energie en water. De koude grond 

cultuur van de bollen kent veel minder van dat soort cross-overs. 

 De Duin- en Bollenstreek is sterk in ‘traditionele innovatie’: veredeling. 

Individuele kwekers kruisen soorten. Er komen jaarlijks tientallen tulpen bij. 

Dat is een ander oriëntatie dan in het Topsectorenbeleid wordt nagestreefd. 

 De systematiek van het Topsectorenbeleid is hoogdrempelig. 

Projectvoorschriften zijn zeer complex, vergen veel voorbereiding, 

organisatiekracht en grootschaligheid. Topsectoren met grote high tech 

instituten en grote ondernemingen (chemie!) zijn verre in het voordeel 

boven sectoren met veel midden- en kleinbedrijf, zoals de greenports. 

Het is niet goed wanneer de Bollenstreek de tendering aan zich voorbij laat 

gaan. Tendering is een effectieve manier om de competitie in een sector aan 

te wakkeren, creativiteit te prikkelen, nieuw relaties te leggen. Het tender-

proces is op zich wellicht interessanter dan de trefkans op subsidiegeld. Een 

flink deel van de projecten die in tenders de eindstreep niet halen, wordt 

uiteindelijk toch in uitvoering genomen. Mogelijk kleiner dan geambieerd, of 

later, maar het gebeurt wel.     

 

Topsectorenbeleid bereikbaar maken 

Met de programmalijnen in het voorliggende koersdocument, wordt het 

Topsectorenbeleid weer bereikbaar voor de Bollenstreek. De ambitie is om 

er bij een volgende tendering weer bij te zijn.  
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We kijken kort naar een paar organisatorische succesfactoren voor clusters 

zoals Porter ze beschreven heeft. Die geven zicht op wat er moet gebeuren 

om weer aan te haken bij het Topsectorenbeleid.  

 

 Een cluster is transparant, in de zin dat er globaal duidelijk is wie waar mee 

bezig is. 

 Die transparantie is terug te vinden in een actief en gemakkelijk toegankelijk 

forum: er zijn websites, bijeenkomsten en kenniscentra waar partijen in het 

forum elkaar tegenkomen en kunnen praten over alle zaken die het cluster 

aangaan, van productontwikkelingen en patenten tot marktverhoudingen, 

van onderwijs en politiek tot verkoop.  

 We gebruikten het woord ‘forum’, niet het woord ‘centrum’. Dat laatste 

woord suggereert te veel dat ergens een plek is waarvandaan het cluster 

bestuurd wordt. Die is er niet: een cluster bestuurt zichzelf. Maar er is wel 

behoefte aan een ‘centrum’ in de zin van verwijspunt of brievenbus. Partijen 

uit binnen- en buitenland, ministeries, subsidieverschaffers, acquisiteurs 

moeten vragen kunnen stellen over het cluster, moeten zich een beeld 

kunnen vormen van spannende ontwikkelingen en moeten 

doorverwijzingen krijgen naar bedrijven en kennisinstellingen.    

 Er is een vorm van leiderschap, in de zin dat het cluster een menselijk 

gezicht heeft: een paar woordvoerders die niet alleen hun eigen belangen 

behartigen, maar ook in staat zijn om zorgen en kansen van het cluster als 

geheel onder woorden te brengen. Dat leiderschap is overigens niet bij een 

bepaalde partij belegd: het kunnen politici zijn, ondernemers of 

onderzoekers.  

 Er moet een goede balans zijn tussen samenwerking en concurrentie. 

Sommige innovaties of noodzakelijke voorzieningen (zoals onderwijs en 

onderzoek) zijn te duur of te groot om als individueel bedrijf te kunnen 

dragen.  

 

Perspectief: aanhaken bij de rijdende trein 

Op alle deze punten is in de Greenport Duin- en Bollenstreek winst te 

boeken. Het veiligstellen van de ruimtelijke toekomst van het cluster was 

een gezamenlijke prestatie van overheden en bedrijven in de streek. Maar 

daarna is het wat stilgevallen. De ‘greenportagenda’ van de 

gemeentebesturen moet weer geactiveerd worden, er is reguliere 

informatievoorziening en afstemming nodig. De relaties tussen bedrijven en 

overheden en tussen bedrijven onderling hebben een nieuwe impuls nodig. 

Alles is er wel: de gemeentebesturen overleggen met elkaar, de 

producenten hebben hun eigen organisaties, de koepels van ondernemers 

komen bij elkaar. Maar de onderlinge verbindingen zijn zwak. Het ontbreekt 

op dit moment aan een centrale plek waar zicht is op perspectiefvolle 

innovaties. Er gebeuren wellicht spannende dingen in individuele bedrijven, 

maar die blijven ’beneden de radar’.  
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Het lijken wat ondergeschikte punten, die niet raken aan het directe 

economische rendement van het cluster. Maar het zijn secondaire 

concurrentievoorwaarden, die de lange termijn positie van het cluster en de 

bedrijven mede bepalen. Een sterk cluster is in staat op elke passerende 

trein te stappen. Een nieuwe subsidieregeling? De Greenport Duin- en 

Bollenstreek heeft projecten op de plank liggen. Een handelsmissie? De 

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft business proposals. Nieuwe 

infrastructuur? De Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een visie...  
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2. Programmalijnen 1, 2 en 3: nieuwe perspectieven 

 

 

 

2.1 Inleiding: de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Topsector Tuinbouw 

en Uitgangsmaterialen 

 

In juni 2011 kwam het Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 

uit: Bron voor Groene Economie.  Het topteam dat het advies opstelde stelt 

zich een aantal doelen voor 2020: 

 

 “verdubbeling in groei toegevoegde waarde 

 wereldleider in internationaal ondernemerschap 

 internationaal topcentrum voor kennis, onderzoek en onderwijs 

 de meest duurzame sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen in de wereld 

 optimale ruimte en infrastructuur voor de gehele keten 

 een sterk imago en internationaal leidend merk 

 een slagvaardige en verantwoordelijke sectororganisatie.” 

 

Het is een ambitieus en optimistisch document, met toch ook een kritischer 

sleutelpassage: 

 

“De sector staat ook voor uitdagingen. De toegevoegde waarde moet omhoog met 

nieuwe verdienmodellen en méér samenwerking langs de hele keten. Een 

gezamenlijke visie en agenda, vraagsturing in onderwijs en onderzoek en 

investeringen in kennis en innovatie, vergen een slagvaardige sectororganisatie die 

de collectiviteit uit het verleden opnieuw invult.“ 

 

Vervolgens geeft het topteam een sterkte-zwakte-analyse, waarbij innovatie 

en kennis de sleutelwoorden zijn: 

 

 “Sterktes: Kennisbasis, Innovatief en ondernemend MKB, Internationale oriëntatie 

en positie  

 Uitdagingen: Méér toegevoegde waarde met nieuwe verdienmodellen langs de hele 

keten, Sectororganisatie, Publiek imago  

 Kansen: Hoog potentieel voor nieuwe innovatie en toepassingen,  

Wereldmarktleiderschap, Topcentrum in de groene kenniseconomie  

 Bedreigingen: Continuïteit kennis- en productiebasis, Ruimte om te experimenteren 

en te ondernemen, Voldoende (hoog-)gekwalificeerde mensen.” 

 

In Bron voor Groene Economie wordt de Duin- en Bollenstreek 15 keer 

genoemd, ongeveer even vaak als het Westland (ook 15 keer) en Venlo (19 

keer). Maar in de Uitvoeringsagenda 2012 - 2016 van de Topsector 

Tuinbouw en Uitgangsmaterialen - verschenen in december 2011 - komt de 

Duin- en Bollenstreek slechts één keer voor, tegen het Westland zes en 

Venlo acht keer. 
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Dat lijkt symbolisch voor de Greenport Duin- en Bollenstreek als het gaat om 

de positie in het huidige economische krachtenveld, dat voor een belangrijk 

deel bepaald wordt - zo stelt ook het topteam - door het vermogen te 

innoveren en meer toegevoegde waarde te creëren. De economische 

uitgangspositie van de Greenport Duin- en Bollenstreek is nog steeds goed, 

maar er zijn zorgen over de mogelijkheden om te komen tot een sterke en 

toekomstbestendige strategie.  

 

In dit en het volgende hoofdstuk staat de kenniscomponent in zo’n strategie 

centraal. Daarbij gaat het er om hoe innovatie in de Greenport gestimuleerd 

kan worden. We stellen enkele programmalijnen voor, die er veelbelovend 

uitzien en die vanuit het clustermanagement door overheid, onderwijs, 

onderzoek en ondernemers verder opgepakt kunnen worden. 

 

Daarbij gaat het in grote lijnen om drie soorten innovaties: 

 productinnovatie en ketenintegratie, zoals nieuwe gewassen, nieuwe 

kleuren, andere presentatie, andere verpakkingen en sneller kunnen 

inspelen op nieuwe marktvragen  

 innovaties in het productieproces: nieuwe precompetitieve 

samenwerkingsvormen op het gebied van bijvoorbeeld nieuwe 

technologieën voor teelt, waterbehandeling, emissies, ziektebestrijding, 

duurzaamheid, energietoepassingen 

 nieuwe toepassingen, zoals inhoudsstoffen en reststromen inzetten voor 

andere industrieën. 

 

Alle drie de innovatielijnen zijn van belang: 

 met productinnovatie en ketenintegratie toont de Greenport Duin- en 

Bollenstreek zich onderscheidend ten opzichte van andere productiemilieus: 

de greenport is wereldmarktleider, levert topkwaliteit en loopt voorop als 

het gaat om de ontwikkelingen in de markt 

 de innovaties in het productieproces zijn daarvoor randvoorwaardelijk 

 en nieuwe toepassingen van inhoudsstoffen en reststromen kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe waardeketens. 

 

Het vorige hoofdstuk constateerde al dat tot op heden de uitgangspunten 

om aan de hand van een steviger inzet op innovatie te komen tot een 

hogere toegevoegde waarde in de Greenport niet per se gunstig zijn. De 

Quick scan Topsectoren en Holland Rijnland van januari 2012 signaleert in 

het verlengde daarvan: 

 

“Kennis, innovatie en onderzoek heeft twee kanten in de Greenport: 

 gericht op verbetering primair proces: goede kennisbasis, goed onderhouden, er 

gebeurt veel in relatief kleinschalige projecten 

 gericht op nieuwe markten: daar ligt een grote uitdaging in de biobased economy. 
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De Greenport heeft een eigen kennisinfrastructuur, met het PPO als zwaartepunt. De 

Bollenstreek is onmiskenbaar het bloembollen-kenniscentrum van de wereld. 

 

Maar er is ook een andere kant. Innovatiebeleid komt in Nederland het meest 

prominent op de agenda via het topsectoren- of speerpuntenbeleid. En daarbij staat 

het Greenport Duin- en Bollenstreek  momenteel niet goed voorgesorteerd. Het 

ontbreekt aan het vermogen om aan te haken bij de grotere programma’s. 

 

Dat is des te vreemder, omdat de kennisinfrastructuur er wel is, zowel in het cluster 

zelf (met het PPO, maar ook met kennisbedrijven als Holland Biodiversity) als in 

relatie met de Universiteiten van Leiden en Wageningen en instituten als het 

Kenniscentrum Platenstoffen. 

 

Er ligt een grote uitdaging voor het cluster die kant van het kennis- en 

innovatieontwikkelingen nadrukkelijker op te pakken.”  

 

Precompetitieve innovatie 

Bij veel innovaties in het productieproces en op het gebied van nieuwe 

toepassingen gaat het om zaken die voor een belangrijk deel nog 

precompetitief zijn, of waar alle ondernemers gelijk belang bij hebben. In dit 

koersdocument gaat het vooral om deze groep van innovaties. 

 

We stellen in dit hoofdstuk een aantal precompetitieve programmalijnen 

voor waarin de Greenport Duin- en Bollenstreek een voorhoederol kan 

spelen. Die programmalijnen zijn niet nieuw. In de afgelopen jaren zijn er - 

onder invloed van het landelijke economisch innovatie- en 

speerpuntenbeleid - veel initiatieven genomen die voor de Greenport Duin- 

en Bollenstreek van belang kunnen zijn. Het gaat er niet om het wiel 

opnieuw uit te vinden, het gaat er wel om hoe de Greenport Duin- en 

Bollenstreek beter kan aanhaken bij bestaande initiatieven. Om die 

initiatieven te versterken en om ze te gebruiken als aanjager van de eigen 

economische positie van de Greenport. Daarbij gelden twee leidende 

begrippen: duurzaamheid en kwaliteit. 

 

Duurzaamheid niet alleen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

te beperken en de impact op de leefomgeving te verkleinen, maar ook 

omdat duurzaam produceren een steeds belangrijker 

concurrentievoorwaarde op de consumentenmarkt wordt. Bedrijven en 

regio’s die zich (geloofwaardig) kunnen profileren op het gebied van 

duurzaamheid, hebben in de toekomst een belangrijk concurrentievoordeel. 

De verwachting is dat de op dit punt vooroplopende grote Britse 

supermarktketens de trend zetten.  

 

Wat voor de westerse economie in zijn geheel geldt - succes wordt niet 

meer bepaald door kostenvoordelen, maar door kennis en kwaliteit - geldt 

in het klein voor de Greenport Duin- en Bollenstreek. De concurrentie-
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voordelen zijn de afgelopen jaren voor een belangrijk deel gezocht in 

schaalvergroting en kostenvoordelen, maar de vraag is of die strategie is vol 

te houden. Zoals ook het Topteam signaleert is het zaak vooral in te zetten 

op een strategie die meer toegevoegde waarde benadrukt: de Greenport 

Duin- en Bollenstreek moet de unieke clusterkenmerken van het gebied - 

het samenspel van grond, handel, kennis en productie - nog beter uitnutten 

om wereldwijd voorop te blijven lopen. 

 

Dat is in de eerste plaats een zaak van continue verbetering van het primaire 

sierteeltproduct. Maar het is ook een kwestie van zoeken naar betere en 

duurzame productieprocessen en naar nieuwe toepassingen en mogelijke 

verdienmodellen.  

 

Nieuwe toepassingen en cross-overs 

We beginnen met twee programmalijnen die te maken hebben met nieuwe 

toepassingen en cross-overs. Dit koersdocument wil op twee kansrijke 

richtingen wijzen: 

 biobased economy (paragraaf 2.2) 

 de cross-over tussen ruimtevaarttechnologie en de Greenport (2.3). 

 

Daar komt een derde innovatieve programmalijn bij, niet vanuit 

technologische ontwikkelingen, maar wel vanuit de kwaliteitsgedachte: een 

doorontwikkeling van de regiomarketing (paragraaf 2.4). In het volgende 

hoofdstuk staan de programmalijnen 4 (innovaties in het product en het 

productieproces),  5 (grond) en 6 (governance) centraal.  

 

 

2.2 Programmalijn 1: biobased economy  

 

Biobased economy is een nieuw buzz-word in de discussies over 

duurzaamheid en economische innovatie. Maar er is meer aan de hand dan 

een hype. Zo schrijft het Kabinet Rutte-Verhagen in haar Topsectorenbrief: 

 

“De topsectoren zien de biobased economy als een belangrijk cross-sectoraal thema 

voor het stimuleren van innovatie en economische groei in Nederland. … Ambitie is dat 

Nederland in de top 3 van de wereld komt op het gebied van biobased economy en dat 

Nederland de toegangspoort tot Europa wordt voor groene grondstoffen.” Ministerie 

van EL&I, Naar de top: het bedrijvenbeleid in actie(s), kabinetsbrief topsectorenbeleid, 

13 september 2011. 

 

En de Sociaal Economische Raad adviseerde eind 2010 al over de biobased 

economy in Nederland:  

 

“Door toenemende technologische kennis en innovatie is het steeds beter mogelijk 

om de verschillende bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke 

reststromen te benutten. Afval en reststromen vormen in toenemende mate 
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opnieuw input in productieprocessen en krijgen een economische waarde. Zo 

ontstaan nieuwe, duurzame producten met een hoge toegevoegde waarde ter 

vervanging van producten op basis van eindige (fossiele) grondstoffen. Deze 

ontwikkeling brengt het perspectief van een biobased economie met gesloten 

kringlopen dichterbij en kan zo in belangrijke mate bijdragen aan een duurzame 

economie.  

 

Het verduurzamen van de economie en het op mondiale schaal terugdringen van de 

ecologische footprint is een omvangrijke en complexe opgave … Het is daarom van 

groot belang dat de ontwikkeling van de biobased economy en het daaraan 

gekoppelde klimaatbeleid worden ingebed in een brede structurele verduurzaming 

van de economie. Volgens de SER moet de overheid – binnen heldere 

randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid – stevig inzetten op verdere 

ontwikkeling van deze zogenaamde ‘biobased economy’. Dat vraagt om een 

ambitieuze innovatieagenda resulterend in steeds betere en innovatievere 

toepassingen van biomassa en reststromen.” Meer chemie tussen groen en groei, De 

kansen en dilemma’s van een biobased economy, SER-advies, december 2010. 

 

Biobased economy en de kennisinfrastructuur rond de Greenport  

Tot voor kort stonden vooral Rijnmond (vanwege de logistieke functie in de 

verwerking en import van reststromen via de Rotterdamse haven) en het 

Westland prominent op de Nederlandse ‘biobased-kaart’. Maar de Quick 

scan Topsectoren en Holland Rijnland van januari 2012 signaleert kansen 

voor de Duin- en Bollenstreek: 

 

“Van oudsher is de Bollenstreek een streek van betrekkelijk kleinschalige innovatie, 

primair gericht op het kweken van nieuwe soorten. Maar bij opkomende nieuwe 

markten vanuit de groene sector - die opgang maken onder de verzamelnaam 

biobased economy - gaat het om andersoortige ontwikkeltrajecten. 

 

Het gaat bij biobased producten om twee dingen: 

 de verwaarding van reststoffen uit de tuinbouw 

 specifieke teelt van waardevolle inhoudstoffen uit planten op het gebied van 

energiewinning, voedingssupplementen, medicijnen, cosmetische producten, 

verpakkingsmateriaal en andere producten op plantkundige basis (oftewel groene 

biotechnologie). 

 

De regio heeft al veel in huis op het gebied van de biobased economy en dan vooral 

in de hoek van de groene biotechnologie. Leiden is een centrum op het gebied van 

groene gentechnologie en veredeling en huisvest onder andere het Institute of 

Biology (Universiteit Leiden), het National Centrum Biodiversiteit (met Museum 

Naturalis en het Herbarium), Genencor en spin-off bedrijven, zoals Fytagoras, Add2x 

Biosciences en Holland Biodiversity. Er is een goede kennis- en onderwijsbasis en een 

goede toegepaste onderzoeksinfrastructuur op het Bio Science Park. Tenslotte 

neemt het Institute of Biology Leiden al deel aan het Technologisch Topinstituut (TTI) 

Groene Genetica en aan het Netherlands Genomics Initiative (NGI), het landelijke 
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programma ter stimulering van onderzoek naar biotechnologie en de valorisatie 

daarvan. 

 

Bovendien is in 2011 het Kenniscentrum Plantenstoffen opgericht, dat haar 

standplaats heeft in Leiden. Financiers zijn de EU (EFRO-gelden), het Ministerie van 

EL&I, het Productschap Tuinbouw, de Rabobank en de Provincie Zuid-Holland. 

Kennispartners zijn vooral de Wageningen Universiteit en de Universiteit Leiden 

(Institute of Biology). Het bestuurslidmaatschap van PPO en van Holland Biodiversity 

zorgt voor een direct verband met de Greenport Duin- en Bollenstreek. Doel van het 

kenniscentrum is tweeledig: 

1. het verwaarden van reststromen uit de tuinbouw (voor de Bollenstreek gaat het dan 

bijvoorbeeld om de bollen uit de broeierijen) 

2. het speciaal telen van planten voor de winning van hoogwaardige stoffen ten 

behoeve van onder meer cosmetica, medicijnen, functional foods, 

voedingssupplemententen en vezels.” 

 

Aan deze opsomming van kennisspelers in de regio zijn nog PPO en NAK 

Tuinbouw toe te voegen.  

 

Twee mogelijke actielijnen 

De biobased economy staat nog aan het begin van haar ontwikkeling, zeker 

in relatie tot de Greenport Duin- en Bollenstreek. Maar er zijn al wel enkele 

interessante lijnen naar te trekken.  

 

De uitwerking van deze programmalijn is aan de betrokken 

kennisinstellingen en bedrijven. Het is daarbij zaak vanuit de Greenport 

Duin- en Bollenstreek aan te haken bij de inmiddels gestarte Werkgroep 

Biobased Economy van Holland Rijnland. Deze werkgroep - bestaand uit het 

Kenniscentrum Plantenstoffen, de Leidse Bio Science Park Foundation en de 

Kennisalliantie Zuid-Holland - komt voor de zomer van 2012 met een 

werkplan om de biobased economy in de regio verder te stimuleren. De 

Greenport Duin- en Bollenstreek kan zich inzetten voor versterking van dit 

initiatief. 

 

1. Ontwikkeling kennis en technologie om inhoudsstoffen te winnen 

De kennis en technologie om naar inhoudsstoffen te zoeken, is volop in 

ontwikkeling. Alleen al vanwege die kennisontwikkeling - en de mogelijke 

spinn-off en nieuwe markten die dat mogelijk met zich meebrengt - zou de 

Greenport Duin- en Bollenstreek een vooraanstaande rol moeten willen 

spelen. 

 

Het al genoemde Kenniscentrum Plantenstoffen stelt zich vooral ten doel 

die technologie verder te ontwikkelen, om zo vraag en aanbod op de markt 

van inhoudsstoffen nader tot elkaar te brengen. Als dat lukt, wordt de markt 

voor bloembollen en siergewassen enorm verbreed. Van een relatief smalle 

consumentenmarkt naar een breed spectrum van industrieën. 
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Over de doelen van het Kenniscentrum Plantenstoffen wordt het volgende 

vermeld:  “Het vergaren en delen van kennis over plantenstoffen is voor ons 

de sleutel tot succes. Wij richten ons daarmee zowel op de bedrijven die 

plantenstoffen willen gebruiken, als op de ondernemers in de tuinbouw die 

de planten leveren waaruit de stoffen kunnen worden gewonnen. Ook de 

technologieproviders en kennisinstellingen op het gebied van bioraffinage 

zijn een belangrijke doelgroep. Het Kenniscentrum werkt vraaggestuurd en 

preconcurrentieel. Het legt zich toe op verkennen en verbinden: het 

uitvoeren van screenings en markt- en technologiescans, verrichten van 

haalbaarheidsstudies en het stimuleren van samenwerking en innovatie.”  

(www.plantenstoffen.nl). 

 

Als het gaat om de toepassing van inhoudsstoffen uit bloembollen wordt 

vooral uitgekeken naar hoogwaardige toepassing in de 

medicijnontwikkeling. Het winnen van galanthamine uit narcissen is een 

bekend voorbeeld. Tegelijk is het nog wel het enige voorbeeld tot op heden 

(in relatie tot bloembollen) dat daadwerkelijk een toekomst lijkt te hebben. 

Er kunnen er meer komen, zoals tuliposide: een stof die gevonden wordt in 

tulpengom en zuurschimmel voorkomt. Deze tuliposide is mogelijk 

commercieel interessant  als bouwsteen voor biopolymeren,voor  fungicide, 

bactericide, insecticide etc. maar ook als toevoeging aan lithium-ion-accu’s.  

Maar de kans dat met dergelijke hoogwaardige toepassingen binnen nu en 

twintig jaar een economische positie vanuit de Greenport is op te bouwen, 

is gering.  

 

Hoewel de verwaarding het hoogst zal zijn bij de toepassing in de 

medicijnontwikkeling en farmacie, is de range van toepassingen  veel 

breder. Zo noemt Holland Biodiversity - het enige bedrijf dat op deze markt 

vanuit de Greenport Duin- en Bollenstreek al commercieel actief is - als haar 

klantgroepen bedrijven die actief zijn op het gebied van: “cosmetica, geur- 

en smaakstoffen, persoonlijke verzorging, agrochemicaliën, chemicaliën, 

biopesticiden, voeding, nutraceuticals en farmacie voor screening, 

onderzoek, productontwikkeling en grootschalige productie.” 

(www.hollandbiodiversity.com). Zo is  verwaarding voor  

voedingssupplementen relatief eenvoudig (onder andere anti-

verouderingsstoffen). Maar ook van biomassa en energietoepassingen zijn 

op kortere termijn opbrengsten te verwachten. 

 

Het huidige onderzoek naar galanthamine levert  veel kennis op over de 

inhoudsstof zelf, maar ook over het ontwikkelen van een zgn. blauwdruk 

voor nieuwe  inhoudsstoffen. Telers van bloembollen voor galanthamine 

weten inmiddels vrij precies hoe het gehalte aan inhoudsstof te 

optimaliseren: welk perceel,  oogstmoment, bemestingsschema, bewaar- en 

transportconditie (stress!) een goede opbrengst garandeert. En zo is ook 

veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de veiligheid van narcissen (via 
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aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen en giftige stoffen als 

gevolg van schimmelaantasting). Al deze kennis heeft voor telers een 

beslissingsondersteunend model opgeleverd.. 

  

Sleutel tot succes wordt inzicht en overzicht. Welke inhoudstoffen zijn er 

beschikbaar, op voldoende schaal te winnen en toepasbaar op commerciële 

basis? De technologie om tot dat inzicht en overzicht te komen is vooral een 

precompetitieve kwestie, waar de Nederlandse greenports zich goed mee 

kunnen positioneren. Het vervolgens daadwerkelijk op de markt brengen 

van stoffen is vervolgens competitief en een zaak van bedrijven. Zoals bij het 

internet alle spelers op die markt baat hebben bij een goed functionerend 

net en elkaar vervolgens beconcurreren op de markt van apps, websites en 

andere toepassingen. Het gaat om het creëren van een business platform 

dat er nu voor plantenstoffen nog niet is. De rol van investeerders zou 

eveneens onderzocht moeten worden: hoe kunnen we die erbij betrekken 

en hoe kunnen we hun meer mogelijkheden bieden? Kan risicospreiding 

plaatsvinden via fondsen en kan coaching helpen om de succeskans te 

vergroten?  

 

Het zou daarmee interessant kunnen zijn om vanuit de Greenport (met de 

andere Greenports) en de overheid collectief te investeren op de 

precompetitieve component: de technologie om een databank op te zetten 

en te beheren. De manier waarop dat moet gebeuren is nog een vraag. Een 

interessant voorbeeld uit de zaadveredeling is KeyGene, dat door vier 

commerciële aandeelhouders is gestart, die het precompetitieve deel van 

hun onderzoeksbudget bundelden en daarmee een wereldspeler creëerden 

op het gebied van moleculaire genetica. Het is niet gezegd dat het in de 

bloembollen en siergewassen ook zo werkt (het gaat om grote investeringen 

en langdurige trajecten), maar KeyGene kan wel een inspirerend voorbeeld 

van (semi)-open innovatie voor de Greenport zijn.  

 

Daarbij is nogmaals gezegd dat er landelijk al wordt ingezet op dergelijke 

ontwikkelingen. De Greenport Duin- en Bollenstreek staat nu echter niet 

vooraan de ontwikkelingen. Gezien de kennisinfrastructuur in de omgeving 

is er alle reden om daar wel te willen staan en nadrukkelijker de aansluiting 

te zoeken.  

 

2. Verwaarden van reststromen  

Het beter verwerken van reststromen is een perspectief dat in de tijd wat 

dichterbij ligt dan het commercieel uitnutten van inhoudsstoffen. Het levert 

niet alleen in de hele keten geld op, het zorgt ook voor een beter 

positionering op duurzaamheid, een factor die op de consumentenmarkt 

steeds zwaarder weegt. 

 

Bij een betere verwerking van reststromen gaat het om drie stappen: 
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 het inzamelen van verwerkbare reststromen (schoon en tegen een lage 

prijs) 

 het eventueel verwerken van reststromen tot nieuwe producten 

(valoriseren): de meer  laagwaardige inhoudsstoffen zijn geschikt als 

veevoer (ontdaan van residuen en toxines) of vezels en de restanten kunnen 

worden  ingezet als grondverbeteraar 

 het opwekken van energie uit de rest (vergisting of na bioraffinage als 

bijvoorbeeld biofoam). 

 

Ook nu wordt er via vergisting al energie gewonnen uit reststromen. Maar 

dat gaat nog zo laagwaardig dat de transportkosten nog niet opwegen tegen 

de opbrengst. Het gaat erom dat te verbeteren (er is een nieuwe generatie 

vergisters op komst die een hoger rendement halen) en een (regionale) 

keten op gang te brengen, die vanuit de logistieke stromen via Schiphol en 

Rotterdam kan worden aangevuld. Het is dan voor de Greenport Duin- en 

Bollenstreek mogelijk ook een voordeel dat de Greenport Aalsmeer om de 

hoek ligt. 

 

Het beter verwerken van reststromen opent geen nieuwe markten, maar 

het zorgt wel voor een grotere inzet op duurzaamheid en voor een 

verlengde economische keten. Nu houdt die keten op bij de verkoop van het 

product (bloem, plant of bol) en die kan dan verlengd worden met het 

verwaarden van reststromen. 

 

 

2.3 Programmalijn 2: ruimtevaarttechnologie en precisielandbouw 

 

Programmalijn 2 is kleiner en priller dan de eerste. Meer dan het aanhaken 

op al bestaande (landelijke) initiatieven, gaat het erom na te gaan of er 

interessante toepassingen van de ruimtevaarttechnologie uit het Esa-Estec- 

cluster zijn voor de Greenport. Er lijken met name in de precisielandbouw 

belangrijke kansen te liggen. Vooral omdat de Duin- en Bollenstreek veel 

verschillende (wissel)teelten kent een sterke positie heeft in de wat 

moeilijker en duurdere sierteeltgewassen biedt het vooroplopen in 

precisielandbouw mogelijk belangrijke concurrentievoordelen. De 

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft de kans een belangrijk centrum voor 

precisielandbouw te worden. Dat kan een belangrijke toevoeging zijn aan de 

productievoorwaarden, het verdienvermogen en de economische identiteit 

van de greenport.  

 

Technologisch sleutelwoord is het begrip downstreaming. Esa-Estec beheert 

een enorme database aan meet- en waarnemingsgegevens. Die zin 

afkomstig uit satellieten: downstream moet in de context van 

ruimtevaarttechnologie letterlijk worden genomen. Die database wordt 

gebruikt door grote partijen, zoals Deltares (het vroegere waterloopkundige 
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laboratorium), Wageningen University and Research, TNO, KNMI en het 

NLR. 

 

Het wachten is op een doorbraak naar kleinere gebruikers met specifieke 

toepassingen.  

 

Dat begint - geredeneerd vanuit de greenport - bij goede vragen: wat willen 

we weten over de bodem? Over de afwatering? Over micro-klimaat? 

Concrete toepassingen lijken op dit moment te liggen op het gebied van 

CO2-reductie en -gebruik (een concrete spin-off van Esa-Estec), 

meettechnieken in de precisielandbouw (plaatsspecifieke en daarmee 

efficiëntere inzet op gewasbescherming, ziekteherkenning, 

onkruidbestrijding, irrigatie, grondbewerking, oogstbepaling, bemesting), 

logistiek en verkeersmanagement (reductie vervoersbewegingen) en weer- 

en atmosfeer analyses via sensoren (registratie van fijnstof, 

microweersvoorspellingen en  data mining: managementinformatie over 

vocht, straling, geur, ventilatie et cetera. Precisielandbouw levert ook 

nieuwe instrumenten op met fantastische namen als: de ‘schoffelrobot’, de 

‘microspuit’, de ‘ziekzoekkar’ , ‘geur- en kleursensoren’ en de 

‘multispectrale bril’ waarmee zieke planten kunnen worden gedetecteerd 

aan de hand van een afwijkend kleurengamma. 

 

Het gaat om de wisselwerking tussen de individuele vraag en de regionale 

cijfers. De individuele vraag is uiteindelijk concurrentiegevoelig, maar de 

afstand tussen de database en de individuele toepassingen is nu nog te 

groot. Er is een tussenniveau nodig, waarbij regionaal levende vragen 

worden ‘opgewerkt’ tot voorstellen waarmee de database geordend kan 

worden.  

 

Zoals met alle investeringen, speelt ook hier de vraag of het areaal in de 

Greenport Duin- en Bollenstreek niet te klein is om deze investeringen 

rendabel te maken. De bollensector is relatief klein, waardoor hoge 

investeringen lastig rendabel zijn te maken; daarvoor is meer massa nodig. 

Voorgesteld wordt om in dit verband in deze fase samen te werken met 

Noord-Holland en de Flevopolder om zo eerst te achterhalen welke 

technieken wel of niet werken in de bollensector. Andere regio’s zijn soms 

verder in het onderzoek naar de mogelijke toepassingen, maar die 

beschikken over grotere R&D-budgetten. 

 

Het ontsluiten en doorvertalen van deze ‘space-informatie’ zou de komende 

tijd opgepakt kunnen worden. Want ook aan de kant van Esa-Estec speelt 

een belang: de huidige gegevens, softwarepakketten, rekenprogramma’s en 

datacompressie vragen nog om aanpassing aan kleinere gebruikers. Dus ook 

in de ICT-sector zijn investeringen  en ontwikkelingen mogelijk. Deze 

ontwikkelingen kunnen op hun beurt weer de verbetering van de 



 29 

infrastructuur stimuleren voor bijvoorbeeld datatransport in de regio 

(glasvezelkabels) en het gebruik van moderne communicatiemiddelen.  

 

Esa-Estec is zelf een voorbeeld van preconcurrentiële samenwerking. De 

deelnemende twintig landen (Canada en negentien Europese landen) delen 

hun technologie, daarna moeten de landen zelf toepassingen ontwikkelen. 

De helft van de faciliteiten van Esa-Estec staat in Noordwijk. Het complex 

heeft zich lang gedragen als een van de regio geïsoleerde bedrijvigheid, 

maar daar is nu in hoog tempo verandering in aan het komen. Er is een Esa 

Business Incubation Center opgericht, waarin nieuwe commerciële 

ondernemingen van de grond worden gebracht. Sinds de start van dat 

programma in 2005 zijn er 110 start-ups geweest, waarvan de helft in 

Noordwijk. De survival rate bedraagt tot op heden 95 procent.  

 

Het isolement is nog steeds niet geheel doorbroken. Het zijn hoogwaardige 

technologie bedrijven, die niet automatisch over veel 

ondernemerschapkennis of over regionale contacten beschikken. De regio 

kan daar in nog een slag maken. Er zijn voorbeelden van bedrijven die uit de 

regio vertrokken zijn, omdat ze te weinig binding hadden, er te weinig 

vragen uit die regio kwamen en er een aantrekkelijk alternatief voor 

vestiging bleek.    

 

Er is optimisme over de mogelijkheid om Esa-Estec veel meer in de regio te 

verankeren. Op dit moment wordt een organisatie Rijnland Space Cluster in 

de grondverf gezet, met als doel de band met de Topsector High Tech 

Systemen en Materialen aan te halen. Vanuit dit beginnend cluster wordt 

nadrukkelijk naar de greenport gekeken.  

 

Het Incubation Centre organiseert in het najaar van 2012 een bijeenkomt (in 

de reeks ‘woensdagmorgen.nl’) om te komen tot een businessplatform rond 

het thema greenport (het gaat om “een netwerkbijeenkomst met specifieke, 

actuele en aansprekende aardse toepassingen ontstaan uit 

Ruimtevaarttechnologie”, zie www.woensdagmorgen.nl). Dat kan de start 

zijn voor een stevig programma op het gebied van precisielandbouw voor de 

greenport.  

 

  

2.4 Programmalijn 3: toeristische marketing als voertuig voor integratie en 

activering  

 

In deze programmalijn gaan we een paar ogenschijnlijk heel verschillende 

begrippen bij elkaar brengen. We hebben al eerder opgemerkt dat een 

vitale greenport meer is dan alleen een vitale economische sector: het is 

ook een vorm van gebiedsontwikkeling. Zo’n blikverbreding is ook met 

toerisme aan de orde.  
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Toerisme bezien vanuit de Greenport, valt niet samen met ‘toerisme in het 

algemeen’. Er gaat nu geen verhaal volgen over het algemeen toeristisch 

beleid. Dat valt buiten het bestek van dit koersdocument en er zijn andere 

plaatsten voor om dat beleidsgesprek te voeren: de streek heeft ook een 

toeristische agenda los van de greenport. Maar wel zorgt de cross-over 

tussen tuinbouw en toerisme voor een bijzondere manier van kijken naar de 

toeristische ontwikkeling. En in die ontwikkeling staat vanuit het perspectief 

van ondernemers en kennisinstellingen in de greenport, het begrip 

‘regiomarketing’ centraal.  

 

Regiomarketing raakt niet alleen de potentiële toeristische bezoekers, het 

raakt ook de eigen inwoners, de bedrijven, de potentiële toekomstige 

bedrijven en bewoners en de partijen buiten de streek waar zaken mee 

worden gedaan, zoals het Topteam Tuinbouw, de Greenport Campus, de 

Provincie Zuid-Holland en noem maar op. Marketing is veel meer dan een 

verkoopverhaal van wat er is. Het is het ontwikkelen en uitdragen van en 

steun verwerven voor een identiteit. Die identiteit moet kloppen met de 

werkelijkheid: 

 Een regio die bezoekers wil trekken, moet echt open en gastvrij zijn 

 Een gastvrije regio moet de ‘hospitality industry’ verwelkomen en toeristisch 

ondernemerschap uitlokken (de spreekwoordelijke ‘bed+breakfast’ in een 

verbouwde bollenschuur!). 

 Een regio die een greenport koestert, moet in staat zijn om op niveau mee 

te praten over wetenschappelijke en economische ontwikkelingen in de 

tuinbouw. 

 

Laten we een voorbeeld uit het buitenland noemen: de Canadese stad 

Vancouver. Weinig steden zijn zo mooi gelegen: een oceaan, bergen, 

fjorden. Maar de boodschap waarmee de bezoeker verwelkomd wordt is 

niet: het is hier zo mooi. Dat mag die bezoeker zelf beoordelen. De 

welkomstboodschap is een identiteit: ‘the city of education, innovation, 

tolerance and general human decency’.  

Als je als stad met die waarden de wereld in kijkt en je wordt er in gesteund 

door de eigen bevolking, heb je weinig promotie meer nodig.       

 

Het pleidooi is om een stevige regiomarketing te gaan ontwikkelen. De 

streek heeft dat nodig, niet alleen om bezoekers te trekken, maar ook om 

als basis voor kennisintensieve clusters te dienen, lobbykracht op te 

brengen en ondernemerschap uit te lokken. Aanleiding voor het nu 

volgende betoog is het promoten van het toeristische aspect van de 

greenport. Maar we gaan de volgorde nu omdraaien: toeristische promotie 

is een afgeleide van regiomarketing.  

Het pleidooi is ook om de energie nu inderdaad te concentreren op het 

scheppen van een strategie en een organisatie voor regiomarketing (met de 

‘lead’ bij private partijen, zoals we zullen zien). De aandacht is tot op heden 

vaak uitgegaan naar concrete toeristische producten. Daar is niets mis mee, 
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maar de voorwaarde om die concrete producten echt tot bloei te laten 

komen, is onvoldoende vervuld. Daar moet regiomarketing in voorzien.  

 

Aanleiding: toerisme als ’selling point’   

Toerisme is een integraal onderdeel van de Greenport Duin- en 

Bollenstreek. Dat is bijzonder: andere greenports zien er in hoge mate uit als 

een productiegebied, dat voor niet-zakelijke bezoekers niet interessant is. 

Voor de Bollenstreek is dat anders. Het is ook niet ‘zomaar’ toerisme: de 

bollen vormen een icoon van het Nederlandbeeld in de hele wereld. De 

geroutineerde reiziger in de dubbeldekstreinen tussen Haarlem en Leiden 

weten precies waar ze in het voorjaar moeten gaan zitten: bovenin en aan 

de rechterkant, met uitzicht naar het westen. De Nederlandse routinier zal 

zijn plaats in die dubbeldekker welwillend afstaan aan de onwetende 

Duitsers of Fransen aan de andere kant van het gangpad, die hun gesprek 

gestaakt hebben en met hun fototoestel op zoek gaan naar de mooiste 

bollenplaatjes. 

 

De Bollenstreek is bijzonder, maar niet meer uniek. De Greenport Limburg 

heeft met de Floriade een enorme stap gezet naar het educatieve toerisme. 

Daar zal na afloop van het evenement zeker iets van overblijven, wanneer 

het Floriade terrein wordt ingericht tot landschapspark. Ook Noord-Holland-

Noord gaat werk maken van z’n toeristisch potentieel: bollenvelden plus 

een mooi kustgebied en mooie Oudhollandse steden (Hoorn, Enkhuizen, 

Alkmaar).  

 

De toeristische concurrentie aangaan in vijf opgaven 

De Bollenstreek moet, met andere woorden, gaan concurreren. De 

consument heeft een keuze en de status van gezaghebbende regio spreekt 

niet meer vanzelf. Uit jaarlijkse peilingen blijkt dat het imago van de 

bollenstreek daalt en dat de bestedingen aan toerisme blijven dalen. Er is 

dus werk aan de winkel. 

 

 Het bollentoerisme is beperkt tot de bloeitijd van de velden. Maar de 

belangstelling van de toerist strekt zich tot het hele jaar uit. Dat hebben de 

ondernemers op de Amsterdamse bloemenmarkt en in de Haarlemse 

toeristenwinkels goed begrepen. Het lijkt er op dat buiten het seizoen niet 

Lisse of Noordwijkerhout, maar Amsterdam en Haarlem de 

bollenhoofdsteden van Nederland zijn. De Bollenstreek moet iets van die 

status kunnen bevechten, ook buiten het seizoen, door openstelling van 

bedrijven, door meer informatie en educatie en meer commerciële outlets.  

 

 Er is eigenlijk het hele jaar door wel traffic in de streek: bollen, strand en 

congrestoerisme. Dat roept om een gemeenschappelijke marketing en om 

toeristische concepten die verbindingen maken tussen de drie. 
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 De omgeving van de Bollenstreek is spannend, voorlopig ook veel 

spannender dan die van concurrenten Noord-Limburg en Noord-Holland-

Noord. Amsterdam, Den Haag en de kleinere steden Haarlem en Leiden 

kennen een veelheid van bezoekersstromen, van dagjesmensen tot 

gebruikers van arrangementen, van zakelijke reizigers tot wetenschappelijke 

congresgangers en expats. De Bollenstreek is voor al deze groepen 

interessant. Het wachten is op slagkracht om echt allianties met deze 

gebieden te sluiten.  

 

 Er zijn belangrijke innovaties op komst in het toerisme. Twee voorbeelden: 

het debat over slow tourism (authenciteit, kleinschaligheid, lokaal voedsel, 

historiciteit) heeft na het begin in Italië nu ook Nederland bereikt; onder de 

paraplu van de Groene Kust worden verbindingen gezocht tussen strand, 

duurzaamheid en omgevingskwaliteit: de Oostzee ontwikkelt zich snel en 

trekt steeds harder aan de Duitse toerist. Andere gebieden in Nederland zijn 

volop aanwezig in deze conceptuele innovaties (de Wadden!). De 

Bollenstreek moet er een eigen positie in ontwikkelen, om te voorkomen 

dat er straks alleen nog maar op proposities van anderen gereageerd kan 

worden.   

 

 Het ‘Friese model’ moet in de Bollenstreek aangejaagd worden: het 

toerisme als sector voor jong en startend ondernemerschap, meedoen aan 

de Bed & Breakfast-golf die door het land gaat, toeristische 

nevenactiviteiten in het boerenbedrijf. Dat raakt het ondernemerschap, 

maar ook de ruimtelijke en vergunningenpraktijk van gemeenten (B&B in 

bollenschuren toelaten).    
 

Naar een regionale marketingstrategie  

Er is in de streek brede overeenstemming dat het toeristisch potentieel op 

dit moment niet goed wordt benut. Dan volgt de vraag wat nu een goede 

strategie is om meer ondernemerschap los te maken, meer samenwerking 

te bevorderen en meer ‘onderhandelingsmacht’ te verwerven tegenover de 

omringende regio’s met hun eigen bezoekersstromen. Als we kijken naar 

andere regio’s die voor vergelijkbare uitdagingen hebben gestaan, dan lijkt 

met name de marketing een grote rol te spelen. Een goede marketing 

inspireert ondernemers en bewoners om in beweging te komen, zorgt voor 

een ’drive’ in het economisch beleid van de gemeenten en jaagt de 

identiteitsvorming en de verbeelding aan. Met overigens een dikke streep 

onder het bijvoeglijk naamwoord ‘goede’: er is nog heel veel ‘marketing’ die 

niet verder komt dan een matig verkooppraatje. Marketing is dus een goed 

begin van een innovatiestrategie in het toerisme. Marketing valt niet samen 

met promotie, maar marketing begint wel vaak met promotie. Daarom eerst 

een opmerking over promotie. 

 

‘Samenwerking’ is een Leitmotiv in de Greenport en dat geldt ook voor het 

toerisme. De promotiefunctie is op dit moment lokaal georganiseerd. Er is 
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brede onderschrijving van het uitgangspunt dat al die net genoemde 

strategische punten alleen met een regionale aanpak gerealiseerd kunnen 

worden. Er leeft in de streek nog volop herinnering aan een eerdere poging 

tot regionalisering van de promotiefunctie. Die is uiteindelijk mislukt, 

waarop sommige gemeenten alleen zijn doorgegaan, en andere gemeenten 

de promotiefunctie hebben prijs gegeven.  

 

Er lijkt echter een behoorlijk draagvlak te zijn voor een nieuw regionaal 

initiatief. Bij zo’n nieuw initiatief gaat het niet alleen om het benodigde 

vermogen als streek zelf regie te kunnen voeren. Het gaat ook om rechtoe-

rechtaan geld verdienen. Twee toeristisch-economische overwegingen 

daarbij:  

 

 Een groot deel van de toeristische bewegingen wordt bepaald door 

arrangementen tussen de touroperators en de aanbieders van 

voorzieningen. Touroperators hebben een voorkeur om zaken te doen met 

aanbieders van een breed pakket. Wanneer ze alleen de bollentoerist 

kunnen bedienen, komen ze uit bij een te smalle doelgroep. Hoe meer 

variatie en keuzemogelijkheden binnen een pakket, hoe aantrekkelijker dat 

is voor een operator. De Bollenstreek is – zeker in de context van Schiphol, 

Amsteram, Den Haag, de kleinere steden en mogelijk het plassengebied – 

als ‘The best of Holland’ neer te zetten. Maar dan moet er wel iemand zijn 

die die variatie ontsluit, van samenhang voorziet en met de touroperators 

onderhandelt.  

 Een ander deel van het toerisme komt spontaan, uit Nederland of uit 

Duitsland. Maar ook het bedienen van die stroom is gebaat bij het 

regionaliseren van de promotie: dagjesmensen handelen op basis van 

naamsbekendheid en vindbaarheid. Daar moet permanent aan gewerkt 

worden. Maar de prijs van een campagne maakt het moeilijk om daar vanuit 

een enkele gemeente aan te gaan werken.           

 

Er is al met al om verschillende redenen - ondernemerschap uitlokken, regie 

houden, geld verdienen - veel te zeggen om opnieuw te werken aan een 

regionaal promotie-initiatief. Overigens zijn betrokkenen in de streek het er 

over eens dat dat een echt nieuw initiatief moet zijn en los moet staan van 

de eerder mislukte regionalisering.  

 

Maar het blijft niet bij promotie.   

 

We zien dat ook gebieden die geen interessant toeristisch potentieel 

hebben, toch investeren in ‘gebiedsmarketing’. Het Westland is daar een 

mooi voorbeeld van. De Greenport Westland-Oostland heeft een steeds 

groeiende behoefte aan hooggeschoold personeel: juristen, verkopers, 

onderzoekers, technici, ontwerpers. In marketingtermen: de ‘bollebozen’. 

Die bollebozen associëren het Westland nu niet met een plek waar het goed 

wonen werken is. Het Westland moet hen alsnog winnen als werkende in en 
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inwoner van de streek. Anders dan bij toeristische promotie, is deze 

marketing niet nodig voor het rendement van de toeristische sector in het 

volgende seizoen. Het gaat om de lange termijn. Wanneer de 

gebiedsmarketing niet slaagt, blijven de problemen in de 

personeelsvoorziening onopgelost en kan de greenport niet doorgroeien 

naar een hoger niveau van waardeschepping.  

 

De experts zijn het er niet altijd over eens wat het verschil is tussen 

promotie en city- of gebiedsmarketing. Het heeft iets met de doelgroep te 

maken: promotie richt zich op bezoekers, marketing kan zich ook richten op 

de eigen inwoners (vanwege het voor de streek behouden van hun 

koopkracht en vanwege de regionale identiteit en trots), op de bollebozen 

(vanwege de noodzaak innovatieve en ondernemende mensen te werven 

voor een kennisintensieve economie), op de bedrijven (om de binding 

tussen de bedrijven en het productiemilieu te versterken) en op de ‘decision 

makers’ elders in de wereld die betrokken zijn bij investeringsbeslissingen 

(zoals rijksambtenaren en politici, lobbyisten, ‘captains of industry’). Het 

verschil heeft ook iets te maken met wat je wilt bereiken: promotie moet 

aandacht scheppen, marketing moet opinie- en besluitvorming beïnvloeden. 

En het verschil heeft zeker iets met de termijn te maken. Marketing is een 

diepte-investering. Wie uit is op een succes volgende maand of volgend jaar, 

moet er niet aan beginnen. Marketing vergt ook een zekere eenheid. Het 

beeld van de regio dat naar alle doelgroepen wordt uitgezonden, moet 

consistent zijn, kloppen met de feiten en door alle doelgroepen als ‘raak’ 

worden ervaren. Maar per doelgroep zijn vervolgens verfijningen mogelijk. 

Twee landelijk bekende voorbeelden zijn Groningen en Zuid-Limburg.  

 

Voorbeelden van elders: Groningen en Zuid-Limburg 

Groningen heeft als krachtige leader al jaren ‘Er gaat niets boven 

Groningen.’ Een belangrijk onderdeel van de campagne is het werven van 

bollebozen voor concrete vacatures. De grote aanbieders van arbeid in de 

regio werven daarvoor gezamenlijk en presenteren zich dus niet als 

individueel bedrijf, maar als een omgeving met een overvloed aan kansen. 

De personeelsadvertenties hebben sidelines die toeristische evenementen 

en producten onder de aandacht brengen. Er zijn ook andere campagnes, 

voor het culinaire aanbod of voor de landhuizen in de regio. Daar werkt het 

andersom: de culinaire publicaties maken en passant ook nog melding van 

City of Talent, het wervingsprogramma van de kennisinstellingen. Daarmee 

wordt de associatie tussen bollebozen en toeristen gelegd: het gaat in 

Groningen om kwaliteit. Alle publicitaire uitingen hebben, ongeacht de 

doelgroep, een op grote afstand al herkenbare huisstijl en kleurstelling.  

 

Zuid-Limburg heeft als de ‘Je zult er maar wonen’-leader. Ook deze 

campagne begint hij de bollebozen. Er wordt alleen niet gewerkt met 

concrete vacatures, maar met korte verhalen van mensen die van buiten zijn 

gekomen en interessante dingen zijn gaan doen in de streek: een eigen 
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onderneming, cultuur, wetenschap. De campagne heeft een toeristische 

vormgeving, met foto’s van mooie plekken en verwijzingen naar een hoge 

kwaliteit van het verblijfsklimaat. Maar alweer is de associatie up market: 

het gaat om de hogere inkomens en de ondernemende bezoekers. 

 

De beide voorbeelden maken duidelijk dat city- of regiomarketing niet in de 

plaats komt van lokale marketing. Regiomarketing zorgt juist voor een 

opschalend verband tussen lokaal en landelijk. De Groningse borgen hadden 

op grond van hun geringe promotiebudgetten nooit de sprong kunnen 

maken naar de landelijke speler die ze nu door Marketing Groningen aan 

het worden zijn.              

 

Er is in den lande een hausse geweest in initiatieven voor city- en 

regiomarketing. Daarbij is zeker een beginnersfout gemaakt, namelijk het 

idee dat er alleen maar verkocht moet worden wat er al is: ‘het is hier 

prachtig, maar niemand weet dat en dus gaan we het iedereen vertellen en 

zo zetten we onze streek op de kaart’. Zo’n startpunt leidt tot het verzinnen 

van een slogan en een korte campagne, waarna het thema weer verdwijnt. 

Dat laatste is letterlijk aan de hand: er worden veel organisaties voor city- of 

regiomarketing op dit moment weer ontvlochten. Het geld is op, de ‘drive’ is 

weg. Gemeenten gaan hun eigen weg weer en VVV-taken worden weer 

gescheiden van bollebozenacquisitie. Het is wellicht een ingebakken 

teleurstelling: te snel resultaten willen bereiken, niet goed nagedacht over 

hoe je het organiseert. Groningen en Zuid-Limburg behoren tot de categorie 

die juist aan doorontwikkeling toe is: een lange adem, een commitment aan 

wat er nu precies verteld moet worden, een goede samenhang tussen de 

doelgroepen en een bevolking die er in is gaan geloven, vormen daar de 

basis voor. 

 

Naar regiomarketing van de Bollenstreek 

De Bollenstreek is niet vergelijkbaar met Groningen of Zuid-Limburg. Maar 

de Bollenstreek staat wel net als  deze gebieden voor een meervoudige 

opgave.   

 

1. Inhoudelijke actielijn: ontwikkeling strategie regiomarketing 

Inhoudelijk gaat het om zaken als: 

 toeristen blijven boeien (twaalf maanden per jaar!) 

 samenwerking tussen bestaande aanbieders op gang brengen en versterken 

 de onderhandelingspositie ten opzichte van de omringende regio’s 

versterken 

 nieuw toeristisch ondernemerschap uitlokken 

 het toeristisch potentieel van de greenport ontsluiten en verbinden met het 

strand, de steden, de congresindustrie 

 het ruimtelijk en vergunningenbeleid aanpassen aan het toeristisch 

ondernemerschap 
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 de streek als innovatiegezinde en goed georganiseerde regio presenteren, 

teneinde investeerders en decisionmakers (inclusief de andere greenports, 

de rijksoverheid) positief te beïnvloeden 

 de kwaliteit van het woon- en werkklimaat uit te dragen als aantrekkelijk 

voor de hoger opgeleiden die de greenport nodig heeft.   

 

Meer dan genoeg redenen om het niet te laten bij promotie, maar na te 

denken over een passende vorm van regiomarketing. Overigens is marketing 

niet hetzelfde als productontwikkeling. Maar ze hebben wel met elkaar te 

maken. Een regio die zichzelf als gastvrij vermarkt en ;’wereldopen’ 

vermarkt, maakt ondernemerschap in de vrijetijdseconomie los. In het 

toeristisch beleid van de zes gemeenten zit al veel productontwikkeling: 

waterrecreatie, wandelnetwerk, beplanting, camperplaatsen. In combinatie 

met private initiatieven, is dat een goede  voedingsbodem voor promotie en 

marketing.   

 

2. Actielijn organisatie en financiën 

Er zijn per regio verschillen in aanpak. In sommige gebieden wordt 

regiomarketing als een tijdelijke activiteit alweer terzijde geschoven, andere 

gebieden gaan met volle kracht verder. Met name Groningen geldt als state 

of the art. Aan de ‘front runners’ zijn verschillende succesfactoren te 

ontlenen:
1
 

 

 Leg de ‘lead’ bij private partijen. Dat zorgt voor een ‘drive’: een verbinding 

van de marketing met als authentiek ervaren belangen. 

 

 Maar leg de ‘lead’ dan wel vooral bij de grote private partijen: zij zijn in staat 

hun eigen belangen op wat langere termijn te zien. Hun belang is een 

aantrekkelijke streek, omdat ze hun personeel moeten binden. En dat 

belang hebben ze over tien jaar ook nog. 

 

 Natuurlijk moet het midden- en kleinbedrijf meedoen, maar dan vooral in 

georganiseerde, opgeschaalde vorm. Het belang om in de eerstvolgende 

kerstperiode reuring in de winkelstraat te krijgen is groot, maar het is een 

afgeleide van het lange termijn belang om koopkracht aan de streek te 

binden. Dat lange termijn belang wordt zichtbaar wanneer het kleinbedijf 

zichzelf ‘groot’ organiseert. 

 

 Laat de overheid op afstand. De gemeenten zijn geprogrammeerd om 

binnen bestuurlijke grenzen en binnen korte termijnen te denken. De 

houding van gemeenten moet er een van ‘liefdevolle verwaarlozing’ zijn: 

juist om de marketingfunctie tot bloei te brengen, houdt de gemeente 

afstand en stelt niet teveel eisen.  

 

                                                        
1
 Er gaat niets boven citymarketing, Gert-Jan Hospers, 2011. 
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 Zorg voor structurele financiering, die lange termijn planning mogelijk 

maakt.  

 

 Zorg voor een bestuur van marketingdeskundigen dat interessante 

voorstellen kan doen en het overzicht houdt. Wees terughoudend met 

belanghebbenden in het bestuur halen. Belanghebbenden maken het 

bestuur tot een ‘politiek’ orgaan. De belanghebbenden moeten bij het 

opstellen van de marketingplannen grondig gehoord worden, maar de 

uitvoering van de plannen moet in een onafhankelijke hand blijven. 

 

Dan het punt van structurele financiering. Een aantal gemeenten in de 

Bollenstreek heft toeristenbelasting: een bedrag per overnachting, te 

betalen door de toerist en te heffen en aan de gemeente af te dragen door 

de aanbieders van de accommodatie. Oorspronkelijk was de 

toeristenbelasting een algemeen dekkingsmiddel voor de 

gemeentebesturen. Achterliggend idee was dat de toerist als tijdelijke 

inwoner een appèl doet op algemene voorzieningen en dat het dus terecht 

is dat hij ook meebetaalt aan het in stand houden van die voorzieningen. 

Wanneer we kijken naar een gebied als Zuidwest-Friesland, dan is daar wel 

iets bij voor te stellen. Het gebied wordt in het seizoen bevolkt door 

honderdduizenden toeristen die voor hun eigen bed zorgen (jachten) en 

vaak ook hun eigen eten meenemen, maar wel druk leggen op openbare 

voorzieningen (bruggen, vaarwegen, afvalbehandeling, parkeren, 

enzovoort). In Leiden is dat heel anders. Daar bestaat het overgrote deel van 

de overnachtingen uit zakelijke reizigers, die in en om Leiden werken, in de 

beroepsbevolking opgaan en door hun up market bestedingen juist veel 

voor de lokale economie en voor het voorzieningenniveau betekenen. De 

Bollenstreek zit tussen deze beide uitersten in. 

 

De toeristenbelasting is impopulair, vanwege de suggestie dat alleen de 

aanbieders van accommodatie profiteren van de toerist. Andere aanbieders 

(restaurants, winkels, evenementen) betalen niet mee. Die impopulariteit 

komt vaak tot uitdrukking in een aparte vermelding op de rekening van de 

gast. Die dacht een arrangement te hebben met een bepaalde prijs en blijkt 

ter plekke toch meer te moeten betalen. Dat is een vorm van antipromotie. 

 

Nu blijkt in het land langzaam een zekere consensus te groeien, namelijk dat 

de toeristenbelasting geen fraai ding is, maar acceptabel zolang de 

opbrengst maar geheel of grotendeels besteed wordt aan promotie en 

marketing. De belasting wordt zo een instrument in de 

concurrentievaardigheid van een stad of streek. De hotels worden 

vervolgens betrokken bij de planning van de activiteiten, samen met andere 

stakeholders. De ervaring in andere regio’s wijst uit dat dat kan: veel hotels 

hechten meer aan naamsbekendheid van de streek, reputatie, veiligheid en 

een goed functionerende regio op de langere termijn dan aan een 
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kortstondig succes op de korte termijn. Ze zijn volop bereid met andere 

ondernemers tot coalities te komen.  

 

De toeristenbelasting is ook voor de Bollenstreek in beeld als structurele 

financiering van een nieuwe organisatie ‘Bollenstreek Marketing’. Dat kan 

alleen geleidelijk gebeuren: er zijn vaste geldstromen binnen gemeenten 

waar rekening mee moet worden gehouden. Bovendien geven sommige 

gemeenten meer uit aan toeristisch beleid dan ze uit de toeristenbelasting 

ontvangen, anderen weer minder. En niet elke gemeente heft 

toeristenbelasting. Maar als stip op de horizon is het goed denkbaar om een 

marketingorganisatie op te bouwen met als kernfinanciering (een deel van) 

de toeristenbelasting uit de zes gemeenten. Onder de voorwaarde dat de 

hotels en andere private partijen daadwerkelijk zeggenschap krijgen over 

het geld, zodat zich een private ‘drive’ achter de marketing ontwikkelt. 

Rondom die kern kunnen andere budgetten gegroepeerd worden, 

bijvoorbeeld budgetten van gemeenten of andere opdrachtgevers met 

specifieke wensen. 

 

In een praktisch traject naar een Bollenstreek Marketing moeten de 

bestaande promotiestichtingen zeker betrokken worden. Gehoord de 

‘honger’ in de streek naar een ‘nieuw geluid’, kan daarnaast overwogen 

worden om een regiegroep samen te stellen met private partijen: grote 

bedrijven en ‘groot’ georganiseerde kleine bedrijven. Te denken valt aan 

Esa-Estec, de grote hotels, de keukenhof, bollenkwekers, de gebiedsgerichte 

ondernemersverenigingen.  

 

Overigens is ook de suggestie gedaan om het niet te laten bij een Duin-& 

Bollenstreek Marketing, maar ook samenwerking te zoeken met andere 

partijen van net buiten de regio. Er zijn toeristische ondernemers die veel 

meer samenhang signaleren tussen de Duin- en Bollenstreek, het Leidse 

academisch complex en het plassengebied dan op dit moment bestuurlijk 

gezien ervaren wordt. Leidse studenten doen seizoenswerk in de 

toeristische voorzieningen in de Bollenstreek, inwoners van de Bollenstreek 

maken gebruik van het culturele aanbod in Leiden en watertoeristen varen 

heen en weer tussen de Kaag en de Bollenstreek. En ook buiten de 

toeristische bewegingen is er al veel economisch verkeer tussen de 

deelgebieden. Voorlopig is een ‘Marketing Holland Rijnland’ nog te complex 

en ook nog te weinig sporend met de beleving. Maar als stip op de horizon 

blijft de gedachte in stand.  

 

Het opgaan van de nu gefragmenteerde toeristische promotie in een nieuwe 

organisatie voor regiomarketing zou een stevig en ambitieus signaal zijn van 

de streek aan de ondernemers en de buitenwacht. Het spoort met de grote 

behoefte in de greenport aan meer samenhang, meer transparantie en 

meer contact met de buitenwereld.    
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3 Programmalijnen 4, 5 en 6: het huiswerk van de Bollenstreek 

 

 

 

In de inleiding van dit koersdocument hebben we al aangekondigd twee 

soorten programmalijnen voor de Greenport Duin- en Bollenstreek  te 

hanteren. In de eerste groep gaat het om programmalijnen  waarmee de 

Bollenstreek zich wil onderscheiden in het geheel van de Nederlandse 

topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het zijn de regionale bijdragen 

aan het ‘merk Nederland’.  

 

We komen nu op de drie programmalijnen die vooral in de streek zelf 

gestalte gaan krijgen. De drie hieronder beschreven programmalijnen 

vormen de noodzakelijke basis; en niet alleen voor het bijdragen aan dat 

‘merk Nederland’, maar ook voor het duurzaam veilig stellen van het 

verdienvermogen van het bedrijfsleven ter plaatse.  

 

 

3.1 Programmalijn 4: innovaties in product en productieproces 

 

Met de programmalijnen ‘biobased economy’ en ‘space’ zijn de twee 

inhoudelijke innovaties op nieuwe toepassingen benoemd waar de Duin- en 

Bollenstreek een logische plek voor is. Naast deze twee cross-overs met 

andere sectoren, zijn in de tuinbouw volop ‘reguliere’ innovaties gaande: 

innovaties gericht op onder andere kostprijsreductie, schaal- en 

marktvergroting. Meer dan de biobased economy en de cross-over met de 

ruimtevaarttechnologie bepalen deze ‘reguliere’ innovaties het 

economische succes van de streek in de komende decennia. De bollenstreek 

vervult een sectorale (landelijke en mondiale) centrumfunctie. Deze positie 

vereist van de relatief kleinschalige bedrijven snelle aanpassingen aan de 

veranderende eisen. 

 

 Kostprijs en schaalgrootte zijn in de Bollenstreek in de toekomst niet meer 

genoeg om de concurrentieslag te kunnen blijven winnen. De mate waarin 

de Greenport Duin- en Bollenstreek er in zal slagen zich te (blijven) 

positioneren als hét knooppunt en dé mondiale voorloper op het gebied van 

met name de bollen is afhankelijk van het vermogen de producten steeds 

weer aan te passen aan de wensen van de markt en daarin voorop te lopen. 

In plaats van kostenbesparingen gaat het meer en meer om het zoeken naar 

extra opbrengsten en betere kwaliteiten. Het gaat  meer dan ooit om 

productleidschap (nieuwe specialiteiten en unieke producten) en om 

nieuwe markten (en steeds weer aan te sluiten bij nieuwe doelgroepen met 

nieuwe producten bij nieuwe trends).  

 Ondernemers in de bollenstreek richten zich vooral op ‘reguliere’ product- 

en procesinnovaties: nieuwe en verbeterde bollensoorten (veredeling); 
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andere presentaties (bol op pot en bolbloemen, verpakkingen); 

aanscherping van (duurzame) productieprocessen: vermindering van milieu- 

en omgevingsbelasting door gewasbeschermingsmiddelen, mineralenbeleid 

en energie en daarmee de verbetering van de bodemkwaliteit en  

zoetwaterhydrologie in de regio; investeringen in ziektebestrijding, 

kwaliteitskeuringen en, certificeringsprocessen,  verbetering van  

bewaarbaarheid en opslag van bollen (tailorizing, verlenging van het 

uitleverseizoen, minder zuurstof, rekening houden met microklimaat et 

cetera), logistiek (onder andere door de introductie van een uniform 

systeem van uitwisselbare transportfusten onder de naam Utilysys), en 

reductie van transportbewegingen; in de toepassing van automatisering en 

digitalisering, mede vanwege de groeiende nadruk op een uniform tracking 

& tracingsysteem.  

Er is een algemene tendens naar steeds meer ketenintegratie binnen de 

bedrijven of binnen samenwerkingsverbanden van bedrijven. Daardoor is de 

controle van de bollenkwaliteit meer gewaarborgd en kunnen kwekers 

zichzelf beter  beschermen door het kwekersrecht. Daarnaast gaat het om 

innovaties in ondernemerschapsvaardigheden, zoals de weg weten naar 

exportbevorderaars en naar nieuwe markten, versterken van de band met 

de consument en scheppen van aandacht van de consument voor het 

productieproces, promotiecampagnes, enzovoort. Een goede illustratie van 

het belang van die ‘sociale ‘ innovatie is de stijgende vraag naar 

commercieel geschoold personeel met exportervaring.  Dergelijke 

innovaties zijn in de eerste plaats - maar niet alleen - het domein van de 

individuele ondernemer.  

 

Speerpunten in innovaties 

Maar er liggen tal van high-tech-innovaties  ‘op de plank’  te wachten op 

gezamenlijke investeringen; op precompetitieve samenwerking tussen 

ondernemers. Simpelweg ook omdat er nog veel vragen beantwoord 

moeten worden: wat werkt wel en niet in de bollensector, en vooral: wat is 

wel of niet rendabel? Onderzoeksinstituten staat klaar om deze 

onderzoeken – die elders in andere sectoren al gaande zijn – ook in de 

bollensector uit te voeren. Bollenondernemers hebben zelf al eerder 

aangegeven dat ze het belang zien van deze onderzoeken. Gezamenlijke 

investeringen zijn nodig. Dat kan in de Greenport Duin- en Bollenstreek nog 

veel beter worden ontwikkeld, zoals in andere tuinbouwgebieden 

(bijvoorbeeld Seed Valley, Westland, Betuwse Bloem, Venlo, Boskoop) al 

meer het geval is.  

 

De speerpunten van toekomstige product- en procesinnovaties hebben 

betrekking op de hele productieketen: 

 

 Bodemverbetering:  er wordt gezocht naar alternatieve manieren om de 

bodem gezond en vooral  weerbaar te maken, onder andere door organisch 

stofbeheer. Door de nieuwe mineralenwetgeving blijkt dat kwaliteit van de 
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hyacintgrond onder druk staat. Het zoeken is naar indicatoren die de 

gezondheid van de bodem aangeven en kunnen voorspellen.  

 Efficiënter telen en bewerken  gericht op opbrengstverhoging: 

optimaliseren van plantdichtheid,  de toepassing van precisietechnieken: 

onkruiddetectie en gewasbescherming door 3d-camera’s en ziektesensoren 

(visiontechniek). Teelt los van de grond (op plastic zeilen) met als mogelijk 

voordeel een snellere vruchtwisseling (met mogelijk 1 jaar winst), 

emissiereductie, recirculatie van water, minder ziektes 

 Ziektearm en virusarm produceren: het zoeken is naar methoden om de 

kwaliteit van de bollen gedurende het hele teelt en verwerk- en 

bewaarproces te monitoren. Daarvoor kunnen voor de bollenteelt 

specifieke detectietechnieken ontwikkeld worden. Negentig procent van de 

bollen is bestemd voor de export en heeft met hoge kwaliteitsnormen te 

maken. Ziekte- en virusarm produceren is dus van groot belang. Innovatie in 

de productie van ziektevrij uitgangsmateriaal zijn nodig. Maar ook door 

vroegtijdig latent zwakke plekken in de bollen op te speuren kunnen ziektes 

voorkomen worden.  

 Innovatie in verwerking en bewaring:  met een onnauwkeurige behandeling 

van bollen (door stoten, laten vallen, vuile bakken) tijdens sorteren en 

opslag kunnen ziektes ontstaan. Robotisering kan hier een bijdrage leveren. 

Door verwerkingssystemen te ontwikkelen die minder beschadigingen en 

dus verspreiding van ziekteverwekkers en fijnstof veroorzaken. En ook  

betere detectie- en selectiemethodes (röntgen en imaging et cetera) 

opleveren. Daarnaast zijn innovaties in het ontsmettingsproces  nodig en 

kennis van een optimaal bewaarklimaat.  

 Duurzamere teelt en bewerking: vergeleken met vijftien jaar geleden is er in 

de bollensector sprake van 75 procent reductie in energieverbruik. Reductie 

van water speelt minder in de bollenstreek dankzij de kwaliteit van de 

grond. Waterschaarste komt zelfs in droge periodes niet voor. Toch valt er 

met betrekking tot duurzaamheid nog winst te halen: er kan nog veel 

geleerd worden uit bijvoorbeeld de vliegtuigbouw: met 

luchtstroommodellen kan het bewaarproces in koelcellen verder 

geoptimaliseerd  worden. Een zogenaamde ecologische footprint van het 

teelt-, droog- , bewaar en transportproces kan veel informatie opleveren. 

 Innovaties in ketens en logistiek: alles is gericht op het behoud en het 

verlengen van de kwaliteit van de bollen. Belangrijk is monitoring en 

tracking& tracingsysteem te ontwikkelen om de kwaliteit van de bollen door 

de hele keten heen te kunnen volgen en meten, aan de hand van goede 

kwaliteitsindicatoren (zoals plantenhormonen).  Daarnaast zijn innovatie 

mogelijk voor betere verpakkingen en containervervoer met langer 

kwaliteitsbehoud. Vraaggestuurde productie vraagt om meer informatie 

over de eigenschappen en kwaliteit van de bollen die geleverd worden. Zelfs 

het klonen van bollen voor identieke bloemen wordt als reële mogelijkheid 
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genoemd. In dit kader past ook de broeierij van de toekomst: waarin je in 

een soort van laboratorium ‘ tailormade’ kunt produceren. Het gaat hier om 

gesloten productiesystemen waar je met alle productiefactoren kunt spelen 

om een optimaal gewenst (klant)resultaat te krijgen. 

Innovatie stimuleren en organiseren 

Onderzoek, experimenten en innovaties gericht op deze speerpunten gaat 

gepaard met investeringen in veel en dure technologie (zoals 

precisielandbouwtechnieken en satellietdata). Voor veel individuele 

ondernemers zal de aanschaf daarvan te kostbaar zijn. Bovendien moet je 

het wel weten: hoe maak je kennis toegankelijk en zorg je dat de praktijk in 

de bollensector aansluit bij kennisontwikkeling binnen de 

onderzoeksinstituten? Waar kunnen ondernemers in de streek terecht met 

hun praktijkvragen? Hoe stimuleer je dat zij contact zoeken met andere 

ondernemers (buiten de eigen samenwerkingsverbanden).  

 

De vraagstelling in de ‘reguliere’ innovatie lijkt zeer op die in de twee 

thematische programmalijnen ‘biobased economy’ en ‘space’: het gaat niet 

zozeer om het bedenken van slimme concepten of productvernieuwingen. 

Het gaat vooral om het mobiliseren (kennis naar de streek toehalen) en 

organiseren (samenwerken om kennis te delen en investeringen mogelijk te 

maken) van de marktpartijen.   

 

Kortom: hoe organiseer je de kennis- en innovatie-infrastructuur? 

Natuurlijk werken de ondernemers in de greenport al veel samen, in 

studieclubs en ondernemersverenigingen. Maar de infrastructuur voor die 

samenwerking lijkt een ontwikkelslag nodig te hebben om berekend te zijn 

op het tijdig ‘naar binnen halen’ van innovaties. Niet alleen als het gaat om 

het binnenhalen van kennis, maar ook als het gaat om de goede vragen 

stellen. Een praktisch voorbeeld gaat de ontwikkeling van het Flower Science 

Park worden. Bij een ‘gewoon’ gemengd bedrijventerrein gaat ‘up to date’ 

tegenwoordig over ontsluiting, parkmanagement (gezamenlijk beheer van 

de openbare ruimte, beveiliging, gezamenlijke services), verblijfskwaliteit en 

een zoveel mogelijk gesloten energie- en waterhuishouding.       

 

Op een thematisch geclusterd terrein als het Flower Science Park kunnen 

daar nog veel andere zaken bijkomen: denk daarbij aan kostenbesparende 

ict-toepassingen maar bijvoorbeeld ook de realisatievan een incubator. Een 

incubator ondersteunt de ontwikkelslag voor het binnenhalen en 

ontwikkelen van nieuwe innovatieve bedrijven door het aanbieden van een 

geïntegreerd pakket diensten zoals werkruimte, faciliteiten, coaching, 

netwerk maar soms ook financiering. Het thematisch geclusterd vestigen op 

een bedrijventerrein vergroot de mogelijkheden tot kennis-uitwisseling 

tussen producenten en gebruikers maar ook tussen publiek en privaat 

onderwijs. 
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 Welke richting het uiteindelijk zal opgaan, hangt af van de discussie of de nu 

liggende scenario’s. Zelfs het vaststellen van het ambitieniveau - laat staan 

de realisatie - vergt al een nieuwe vorm van precompetitieve samenwerking.   

 

Opleidingen en onderzoekscentra: voorwaarden voor innovatieve groei 

Een voorwaarde voor een goede vraagarticulatie (waar zitten we op te 

wachten? wat kunnen we aan?) en vervolgens tijdige adoptie van innovaties 

is een stijging van het  opleidingsniveau in de greenport. Er is nu al een 

stijgende behoefte aan commercieel personeel met handelservaring, bij 

voorkeur internationaal; aan slim middenkader dat in staat is 

productiepersoneel aan te sturen, aan hoger ict-kader, aan deskundigheid in 

innovatieve (bio-)technieken en aan bedrijfseconomen. Veel ondernemers 

in de greenport geven aan niet meer te kunnen overleven zonder voldoende 

hbo- en universitaire presentie in hun bedrijf. Ondernemers geven aan dat 

kennis van de markt maar ook van moderne bedrijfsvoering  en 

management onmisbaar is.  

 

Het onderwijs in de Greenport Duin- en Bollenstreek is vertegenwoordigd in 

de Bollenacademie. Hierin zijn  betrokken partijen (KAVB, Anthos, onderwijs  

en onderzoek (PPO))  actief op de terrein van vernieuwing en versterking 

van het regulier bollenonderwijs in relatie tot de arbeidsmarkt. Er wordt 

met enige nostalgie teruggedacht aan de tijd van de Middelbare 

Tuinbouwschool in Lisse. In de Duin- en Bollenstreek is nu één  mbo-

opleiding: het Wellant College  in Rijnsburg/Katwijk, met een sterke 

samenwerking met  het Clusius College  in Noord-Holland. Na de mbo-

opleiding van niveau 4 of havo kunnen leerlingen een hbo-opleiding volgen, 

onder andere aan de HAS Den Bosch, Van Hall-Larenstein en CAH Dronten. 

Ook worden  cursussen aangeboden voor het bedrijfsleven en is er een 

kennisnet: Groenweb Bloembollen, dat in een snelle informatievoorziening 

wil voorzien. De greenport is vrij klein en een nieuwe sterke infrastructuur 

is,  zeker in de tijd dat de vraag naar (hoog) geschoold tuinbouwpersoneel 

toeneemt, broodnodig. Het soortelijk gewicht van het onderwijs is klein en 

op  dit moment is van de vier o’s die van onderwijs het minste 

vertegenwoordigt in de Greenport Duin- en Bollenstreek. En toch moet er 

iets gebeuren: de vraag naar hoger geschoold personeel stijgt wel degelijk 

en het naar binnen halen van alle kennis die nodig is voor innovaties, vergt 

een goede organisatie van educatieve activiteiten. 

 

Er is daarom alle reden om vanuit de Bollenstreek met buitengewone 

belangstelling te kijken naar enkele bovenregionale ontwikkelingen op het 

terrein van niet regulier, innovatief onderwijs: 

 

 Er komt een Greenport Campus. De Campus is een initiatief van WUR, TNO, 

GreenQ Improvement Centre, de Kennisalliantie Zuid-Holland, 

Demokwekerij Westland, Hogeschool InHolland, Haagse Hogeschool en TU 

Delft. De Campus ondersteunt ondernemers in het articuleren van hun 
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vragen via  contactpersonen (‘de man op de brommer’) en via het virtueel 

en fysiek ‘loket’ en zorgt voor een verbinding met relevante kenniscentra. 

De Campus is in het Westland begonnen, maar stelt zich nadrukkelijk open 

voor samenwerking met de andere greenports. 

 Er worden ‘valorisatiecentra’ en ‘Innovatie- en Demonstratiecentra’ 

ingericht, waar de specifieke kennis en innovaties in de Duin- en 

Bollenstreek  zichtbaar worden gemaakt. Het tot stand komen van zo’n 

centrum is de definitieve doorbraak naar een modern cluster: in plaats van 

kennis als bedrijfskapitaal te beschouwen, wordt kennis gedemonstreerd en 

geëtaleerd. De echte concurrentiefactor is niet meer het hebben van kennis, 

maar een goede cherrypicking uit het aanbod en het toepassen daarvan in 

het eigen bedrijf. PPO in Lisse lijkt de aangewezen partij om een centrale rol 

te spelen: huidige proefvelden kunnen uitgebreid worden naar een  

compleet leer- en proefcentrum, waar praktijkonderzoek, onderwijs en 

kennisontwikkeling plaatsvindt.  De landelijke valorisatiecentra kunnen 

functioneren als een loket waar samenwerkende ondernemers hun vraag 

kunnen neerleggen en  waar vragen ook weer doorgespeeld kunnen worden 

naar een beschikbaar kennisnetwerk van 7.500 agro-experts van 

kennisinstituten en universiteiten. Een vraag naar de gevolgen van het 

mestbeleid voor de kwalitatief goede hyacintgronden (de kwaliteit blijkt in 

de praktijk af te nemen), kan dan bij zo’n centrum onderzocht worden.  

Het  gaat om plekken waar kennis kan worden verkregen en gedeeld en 

waar ondersteuning is te vinden voor het innovatieproces.  Om deze 

innovatie- en demonstratiecentra heen wordt kennis besproken en gedeeld 

via kenniskringen, denktanks, incubators en startersplekken. Sommige van 

deze initiatieven hebben al hun weg gevonden binnen de Duin- en 

Bollenstreek : het Greenportcafé en  het Esa Business Incabation Center in 

Noordwijk. Maar deze initiatieven vragen om nog meer inbedding in een 

kennis- en innovatie-infrastructuur met een aaneenschakeling van 

onderwijs- en kennisinstituten binnen de regio en van de regio naar het 

nationaal niveau. Zo hou je kennis zichtbaar in het cluster.  

Voor een enkele ondernemer mag het nog verder gaan: juist in de Duin- en 

Bollenstreek  kun je deze centra maken tot toeristische attracties en 

showtuinen; tot een thema -amusementspark waarin – anders dan in het 

Keukenhof – de bollensector zich in alle moderne, zo niet futuristische, 

innovatieve productie- en toepassingaspecten presenteert. Onderzoek, 

onderwijs en toerisme komen samen, bijvoorbeeld in een thema als 

duurzaamheid & water. Zo’n park kan zelfs bijdragen  aan 

‘clustermarketing’; het legitimeert en versterkt het bestaansrecht van de 

Duin- en Bollenstreek .  Een aantrekkelijke sector is goed voor het 

aantrekken van nieuw en goed opgeleid personeel. 
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Twee actielijnen 

Voor het op gang brengen van de ‘reguliere’ innovaties in zowel het fysieke 

productieproces als in ondernemerschapsvaardigheden staan de streek dus 

twee dingen te doen: 

 

A. Het ondersteunen van de greenport in het zoeken en werven van 

middelbaar en hoger geschoold personeel met een technische en 

commerciële achtergrond. 

B. Het goed volgen van de landelijke ontwikkeling op het gebied van 

kennisdiffusie (campus en valorisatiecentra) en het optimaal uitnodigen van 

ondernemers in de streek om gebruik te maken van die mogelijkheden.  

 

3.2 Programmalijn 5: grondzaken 

 

De ondernemers in de streek weten dat er een sanering en (ruimtelijke) 

schaalvergroting gaande is. Het onderscheid tussen ‘blijvers’ en ‘wijkers’ 

leeft sterk. Er moet snel tekening in dat proces komen. Zonder helderheid 

over de fysieke toekomst van je bedrijf, staan de oren niet naar innovatie.  

Het beleidskader is met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport wel 

helder, het gaat er nu om dat de marktwerking op gang komt. Dat is de 

hoofdtoon in deze programmalijn.   

 

 

Voorgeschiedenis 

Grond is de oudste productiefactor in de economie en voor de Greenport 

Duin- en Bollenstreek  een unique selling point. Dat heeft te maken met de 

bijzondere klimatologische en bodemkundige omstandigheden. Met name 

de hyacint vindt het geweldig op de geestgrond achter de duinen. Tulpen en 

andere bolgewassen zijn minder kritisch en laten zich goed verbouwen 

buiten de biotoop van de streek, maar de hyacint niet. Die 

streekgebondenheid van de hyacint heeft geleid tot een beleidsfeit. Het 

hyacintenareaal is vastgesteld op 525 hectare. Omdat de hyacint alleen 

gedijt in een vijfjaarlijkse wisselteelt, is er voor 525 hectare hyacint een 

areaal nodig van 2.625 hectare. Dat is het ruimtelijke minimum dat in de 

beleidsafspraken tussen de diverse partijen (gemeenten, provincie, 

bedrijven) is afgesproken. 

 

De productiearealen elders in het land - noordelijk Noord-Holland en de 

Noordoostpolder - hebben een veelvoud van die 2.625 hectare. De Duin- en 

Bollenstreek  zelf heeft niet meer dan acht tot tien procent van het 

teeltoppervlak. Omdat de duurdere gewassen relatief veel uit de streek zelf 

komen, is de waarde van dit kleine volume een stuk hoger (naar schatting 

25 procent van de productie) en als we naar de logistiek kijken wordt het 

beeld nog weer anders: naar schatting keert zeventig procent van de 

productie ‘terug’ naar de Duin- en Bollenstreek  voor bewassing, sortering of 
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een andere bewerking. Iedereen is het er wel over eens dat regievoering en 

waardetoevoeging in ene tuinbouwcluster niet mogelijk zijn zonder enige 

primaire productie in de directe omgeving. Zonder de hands-on acties van 

zaaien en oogsten wordt het moeilijk om kennis en handel te ontwikkelen. 

In de Duin- en Bollenstreek  is het noodzakelijke areaal voor de primaire 

productie dus gefixeerd op 2625 hectares. Minder mag het niet worden.  

 

Dat ‘fixeren’ is niet vanzelf gegaan. Anders dan de productie-arealen in 

Noord-Holland, de Noordoostpolder, Zeeland en elders, ligt de Duin- en 

Bollenstreek  in het dichtstbevolkte deel van het land en is de 

verstedelijkingsdruk zeer groot. Een aantal jaren geleden is er een nationaal 

debat geweest over de oplossing van die druk. Aan de orde was toen de 

vraag of er een nationale bouwopgave in de Duin- en Bollenstreek  terecht 

zou komen, de zogenaamde Bollenstad. Was die er gekomen, dan had dat 

het einde kunnen betekenen van het cluster. Er zijn, vooruitlopend op 

mogelijke verstedelijking, grondaankopen gedaan die hebben gezorgd voor 

een opwaartse prijsdruk.  Nog steeds is de prijsstructuur in de streek niet 

goed.  

 

Maar de besluitvorming over de ruimtelijke toekomst is anders gegaan. De 

verstedelijkingsopgave wordt elders gerealiseerd, in de Haarlemmermeer en 

in Almere. De streek heeft daar een hard gevecht voor geleverd. Het ging 

daarbij niet alleen om het productieareaal voor de bollen. Het ging ook om 

het behoud van de identiteit. De vereenzelviging van bevolking, bestuur en 

bedrijfsleven met het bollencluster maakt het zonder meer mogelijk om dat 

grote woord ‘identiteit’ te gebruiken.      

 

Laten we kijken waar die identiteit in cijfers over het grondgebruik in de zes 

Duin- en Bollenstreek gemeenten op neer komt (tabel 3.1).  

 

Tabel 3.1 Verdeling landbouwgrond per gemeente in 2010 

 Tuinbouw 

open 

grond 

Tuinbouw 

onder 

glas 

Akkerbouw Grasland* Totaal 

aantal 

hectare 

Nederland 5 % 1 % 29 % 43 % 1.872.444 

Hillegom 76 % 1 % 4 % 15 % 715 

Katwijk 9 % 18 % 2 % 72 % 429 

Lisse 47 % 1 % 2 % 49 % 673 

Noordwijk 69 % 3 % 5 % 20 % 426 

Noordwijkerhout 87 % 1 % 3 % 9 % 1.611 

Teylingen 35 % 1 % 5 % 56 % 1.321 

Bron: CBS Statline * blijvend en tijdelijk grasland 

 

We zien dat het aandeel ‘tuinbouw in open grond’ (waaronder de bollen) tot 

87 procent van de cultuurgrond inneemt (gemeente Noordwijkerhout). Het 

is moeilijk om in de Duin- en Bollenstreek  over open land te kijken zonder 
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een bollenveld te treffen. Alleen Katwijk zit een stuk lager, maar dat is 

eigenlijk pas na de fusie met Rijnsburg een bollengemeente geworden.  

 

Dan de ruimteverdeling per greenport (tabel 3.2).    

 

Tabel 3.2 Areaal in gebruik per teelt en per greenport in hectares, 2008 

 Westland

- 

Oostland 

Aalsmeer Boskoop Duin- & 

Bollenstreek  

Venlo Noord-

Holland-

Noord 

Glastuinbouw  4.148 444 91 149 1.028 2.000 

Boomkwekerij  32 159 1.037 201 2.052 -- 

Bloembollen  58 170 3 2.753 721 12.000 

Totaal 4.238 773 1.131 3.103 3.801 14.000 

Bron: Indicatoren voor de kracht van de greenports Zuid-Holland (2009) en  

factsheet Agriboard regio Noord-Holland Noord (2011) 

 

We zien dat de greenports Westland-Oostland, Boskoop en Duin- en 

Bollenstreek  extreem gespecialiseerd grondgebruik vertonen. Aalsmeer en 

vooral Limburg zijn iets meer ‘greenports in algemene dienst’.  En dat geldt 

zeker ook voor de nieuwe, zesde greenport, die in Noord-Holland Noord 

(waar naast glastuinbouw en bloembollen, het areaal ook nog gebruikt 

wordt voor vollegrondsgroenten, fruitteelt en pootgoedaardappelen).  

 

Vastgesteld beleid 

We kunnen, ondanks alle ruimtelijke beperkingen, de streek nog steeds met 

recht ‘de Bollenstreek’ noemen.  En we zien hoe het feitelijk voor bollen 

gebruikte areaal van 2.753 hectare het politiek gefixeerde minimum van 

2.625 hectare dicht nadert. Het regionale akkoord uit 1996 over de blijvende 

functionaliteit van het bollencluster tegen de verstedelijkingsdruk in, heeft 

de naam Pact van Teylingen gekregen. Dit regionaal-politiek akkoord en het 

onderhandelingsproces dat ervoor nodig was zijn alweer enigszins in de 

vergetelheid geraakt doordat iedereen aan het eindresultaat gewend is 

geraakt. Het Pact van Teylingen was vooral een hard ’nee’ tegen alles wat 

niet-bollen was en had daarmee een defensief karakter. Het Pact heeft 

echter ontwikkelingsgerichte opvolger gekregen in de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport (ISG) en in een uitvoeringsorganisatie, de 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).  

 

Kern van de ISG is de visie dat het buitengebied in de streek een 

verrommelde aanblik biedt. Het is inefficiënt produceren op versnipperde 

grond. Maar dat niet alleen: de aantrekkelijkheid als woon- en 

verblijfsgebied kan versterkt worden door verrommeld glas op te ruimen, 

snippers grond samen te voegen en te herbestemmen, schuren te slopen en 

ander onderhoud te verrichten.  
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De bij de GOM neergelegde strategie bestaat uit het ontwikkelen van 

bouwlocatie voor 600 luxe woningen in het buitengebied. Deze 

‘greenportwoningen’ krijgen een landgoedachtige kwaliteitsstandaard. Het 

financiële surplus van deze projecten wordt ingezet voor de compensatie 

van herbestemd bollenareaal, voor herverkaveling en voor andere acties die 

de streek aan een buitenruimte helpen waarin rationele productie mogelijk 

is maar die ook een prettig verblijfsgebied voor bewoners en toeristen is. In 

beginsel kan elke grondeigenaar het initiatief nemen voor een bouwplan. 

Plannen worden getoetst volgens het reguliere instrumentarium. Bij goede 

projecten kan dat leiden tot wijziging van het bestemmingsplan.  

 

De 600 greenportwoningen hebben een hoogwaardige context nodig, 

anders gaat het concept van exclusiviteit niet werken. De woningen vormen 

dus een aansporing om het buitengebied mooi te maken. En ze zijn ook een 

aansporing om de kwaliteit en het voorzieningenniveau in de dorpen op een 

hoog peil te houden. De 600 zijn maar een fractie van de 

nieuwbouwproductie in de komende twintig jaar. Het overgrote deel van de 

nieuwbouw zal binnen de contouren in de dorpen plaats vinden.  

Met de 600 woningen komt er een mechanisme op gang met tientallen 

kleinere projecten. Daarnaast gaat het op dit moment om drie grotere 

projecten: 

 Het terrein Trappenberg-Kloosterschuur (bij Rijnsburg) wordt de 

verzamelplaats voor de glastuinbouw onder de naam Greenhouse Park. Het 

‘losse’ glas verdwijnt uit de streek. Dat is niet alleen landschappelijk 

interessant. De concentratie maakt het ook mogelijk om ‘state of the art’ 

glastechnologie te ontwikkelen en efficiënt te produceren. Kloosterschuur 

wordt een klein Westland. 

 Aan de Delfweg in Noordwijkerhout ligt een nu wat verrommeld terrein van 

omstreeks tien hectare.  De ambitie is om met dat terrein een 

kwaliteitssprong te maken en handels- en exportbedrijven voor de 

bollenteelt (agrarisch niet-grondgebonden bedrijven) aan te trekken. De 

greenport heeft op dit moment twee fysieke zwaartepunten: de veiling in 

Rijnsburg en de Keukenhof in Lisse. De Delfweg ligt op een goede plek om 

zich tot derde fysieke centrum te ontwikkelen. De kwaliteitssprong van het 

terrein wordt ondersteund met een landschappelijke inpassingszone en de 

reeds aanwezige golfbaan. 

 Voor het gebied in de vorm van een hoefijzer ten zuiden van Lisse 

(waaronder bedrijventerrein Dever) is door Holland Rijnland en de 

gemeente Lisse de ambitie uitgesproken om er een Flower Science Park te 

creëren. Het FSP is een omgeving waarin wetenschappelijk onderzoek en 

onderzoek van private partijen samenwerken om betere en nieuwe 

producten en diensten te ontwikkelen en deze toegankelijk te maken voor 

bestaande en nieuwe markten. Binnen deze omgeving vindt 

kennisuitwisseling tussen producenten en gebruikers van deze nieuwe 

producten en diensten. Tevens vindt kennisuitwisseling plaats over 

bestaande en nieuwe ontwikkelingen binnen het Bloembollenvak. in de 



 49 

vorm van publiek en privaat onderwijs vanuit publieke kennisinstellingen 

(MBO, HBO, WO) en private experts uit het bollen vak. Op deze manier 

wordt jong talent opgeleid om te kunnen omgaan met de nieuwste 

ontwikkelingen binnen het Bollenvak. Daarnaast worden binnen deze 

omgeving faciliteiten aangeboden voor het oprichten van nieuwe bedrijfjes 

die nieuwe diensten en producten aanbieden voor de bloembollensector 

(door bijvoorbeeld de realisatie van een incubator).  

 

Het FSP zal op deze wijze nieuwe kennisintensieve bedrijven tot 

ontwikkeling brengen en nieuwe kennisintensieve bedrijven uit binnen- en 

buitenland aantrekken om zich in dit gebied te vestigen.  

   

De herinrichting van de streek gaat wellicht nog de komende twintig jaar 

duren, maar er zullen jaarlijks vorderingen te signaleren zijn. Het eindbeeld 

is een streek waar efficiënt geproduceerd kan worden. De omvang van het 

areaal is geijkt op wat de hyacint nodig heeft. Maar het leven gaat verder: 

over twintig jaar zijn wellicht andere teelten in beeld, vaste planten, 

heesters of eetbare bollen. Punt is dat de streek tegen die tijd weer 

aantrekkelijk is geworden voor investeerders en vernieuwers, omdat er 

renderend geproduceerd kan worden. Bovendien is er dan een woonmilieu 

ontstaan dat niet alleen cachet geeft aan de greenport, maar ook de nabije 

technologische clusters van Esa-Estec in Noordwijk en het Bio Science Park 

in Leiden kan ondersteunen.   

 

De reactie van de markt 

Terwijl het ruimtelijk kader vast staat, gebeurt er bedrijfseconomisch van 

alles. Er is een breed gedragen inzicht dat de productiestructuur van de 

streek verouderd is en dat een sanering onvermijdelijk is. Er zal een flinke 

schaalvergroting optreden. De verwachting is dat van de huidige omstreeks 

tweehonderd kwekers er uiteindelijk dertig tot 35 zullen overblijven. In de 

rest van de keten is het niet anders. Zo zal het aantal verpakkers (nu nog 

tien) mogelijk halveren. Het gesprek in de streek gaat over het verschil 

tussen de ‘blijvers’ en de ‘wijkers’. Er is op dit moment nog geen sprake van 

een congruentie van belangen: 

 

 De wijkers laten grond en opstallen achter. Er zijn genoeg gegadigden voor 

de grond, maar de prijsverwachting bij verkoop is nog mede gestoeld op de 

afgeblazen verstedelijking. De gewenning aan een lager (normaler) 

prijsniveau vertraagt de verkoopbereidheid. De grondprijs is gezakt van € 20 

tot € 12. Daarom verhuren de wijkers de grond omdat ze hun verlies 

onacceptabel vinden, maar verhuur speelt verloedering  juist in de kaart en 

de ‘blijvers’  kunnen niet deze verhuurde grond niet kopen. Veel van de 

opstallen moeten in het kader van het gevecht tegen de verrommeling 

eigenlijk gesloopt worden. Natuurlijk staat daar de druk tegenover om de 

opstallen nog aan een restwaarde te helpen door ze als auto- of 

caravanopslag te gebruiken. 
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 De blijvers willen uitbreiden en daar hoort modernisering en uitbreiding van 

de opstallen bij. Gezien de concentratie en kwaliteitseisen die de ISG stelt, 

kunnen vrij simpele marktbewegingen - land erbij en een nieuwe hal - jaren 

kosten.  

 Het weghalen van productieareaal uit de streek is voor veel bedrijven geen 

oplossing. Het aanwezige personeel, de beschikbare vakkennis en 

ervaringsdeskundigheid en andere bedrijven uit de keten houden de streek 

interessant voor kwekers en handelaars. En het is ook de uniek kwaliteit van 

de grond zelf. Er zijn zelfs ‘terugkeerbewegingen’: kwekers die spijt hebben 

van hun Noord-Hollands avontuur en weer grond in de oorspronkelijke 

Duin- en Bollenstreek  willen kopen. “We hebben bollengrond in heel 

Nederland en ook in België”, merkt een ondernemer op. “Deze ervaring 

heeft ons geleerd dat de grond hier het beste is. Hier is geen beregening 

nodig. De grond kan niet verzuipen, zoals in Groningen, of verdrogen, zoals 

in Drenthe. De structuur is hier het beste, ook voor kwaliteitsbollen”. De 

druk op de grond blijft dus groot. Terzijde: de vaak gedane vaststelling dat 

er niets boven de oorspronkelijke bollengrond gaat, moet toch vroeg of laat 

leiden tot een ‘branding’ van de bollen als ‘Bulb of Origin Bollenstreek’ of 

iets dergelijks…       

 Mede vanwege de vruchtwisseling, komt er veel verspreid bezit voor onder 

kwekers en handelaren. Een bedrijf heeft bijgevolg in alle plannenmakerij 

vaak te maken met twee, drie of zelfs vier gemeenten. Die gemeenten zijn 

gecommitteerd aan de ISG, maar de ISG is een beleidsstuk. Na vaststelling 

van het beleid, doemen weer interpretatieverschillen tussen gemeenten, tot 

in de details van bouwvoorschriften. Met veel overleg is dat allemaal nog 

wel te overwinnen, maar het nodigt niet uit om tempo te maken. 

 Tenslotte is een complicerende factor dat er in veel bedrijven gewoon 

weinig geld is. De crisis heeft de vermogensposities aangetast. Dat brengt 

veel bedrijven eerder in de ‘we zingen het wel uit’-stand dan in een 

bereidheid tot investeren en moderniseren.    

Het resultaat van deze nog ontbrekende belangenconvergentie is dat veel 

ondernemers de kaarten tegen de borst houden, afwachten en 

investeringen uitstellen.  

 

Wat te doen? 

 

Op gang brengen van de transformatie 

De mogelijkheden van overheidszijde om de markt weer in beweging en de 

herinrichting van de streek aan te jagen, zijn beperkt. Maar ze zijn er wel. 

We kunnen aanknopen bij de metafoor van de particuliere 

stadsvernieuwing.  We stellen ons een mooie, maar haveloze en vergrijsde 

jaren dertig wijk voor. Volop potentieel, maar als er niets gebeurt, kan over 

vijftien jaar toch de slopershamer er in. De kunst is om tijdig een stel 

bewoners te vinden - meestal jongeren - die door het grijs heen kijken en 

het potentieel van de wijk zien. Bewoners die het aandurven om een 

vlikobak buiten te zetten en hun huis onder handen te nemen. Na zo’n start 
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met een paar enkelingen kan het hard gaan. Er zijn voorbeelden uit de 

steden dat binnen twee jaar de hele straat vol vlikobakken staat.  

 

Zo’n vliko-strategie begint bij de voorlopers. Voorlopers zijn in de context 

van de greenport ondernemers die: 

 de moraal achter de ISG onderschrijven, zoals het tegengaan van 

verrommeling, het open houden van het landschap en gebouwde 

concentratie 

 die geïnteresseerd zijn om over nieuwe proposities mee te denken, zoals 

Trappenberg-Koosterschuur, Delfweg en Dever 

 die bereid zijn om naar precompetitieve samenwerking te kijken, 

bijvoorbeeld door gezamenlijke investeringen in state-of-the art hallen met 

klimaatbeheersing en tailorizing van voorraadbeheer en facilty sharing te 

plegen om leegstand van de hallen buiten het seizoen tegen te gaan. 

Deze voorlopers - de pioniers bij de herstructurering van de sector - mogen 

gedegen ondersteuning van de GOM verwachten en een snelle, eenduidige 

behandeling door de gemeentebesturen. Een georganiseerde - brede - 

sector zal zich sterker op kunnen stellen als gesprekspartner van GOM maar 

ook van Greenport.  

 

En overigens is het zaak om de herstructurering van de streek zonder 

dogmatiek in te gaan. Een greenport-in-beweging biedt niet alleen 

perspectief aan blijvers en wijkers, maar kan ook geheel nieuw talent 

aanboren. Uit andere topsectoren weten we hoe jonge start-ups de markt 

kunnen verrassen en tot grote innovatieve prestaties kunnen brengen. In de 

tuinbouw - waar ervaringsdeskundigheid zo’n grote rol speelt - zal dat 

wellicht wat minder hard gaan, maar de greenport moet zeker open staan 

voor de briljante outsider. Daar ben je topsector voor.      

 

 

3.3 Programmalijn 6: een nieuwe governance structuur 

 

Dit koersdocument gaat uit van de vooronderstelling dat het in de 

Bollenstreek niet zomaar om veelzijdige tuinbouw of anderszins een 

‘gewone’ economische sector gaat. Het gaat om een economisch cluster in 

de zin van Michael Porter.  

 

Bij een ‘gewone’ sector – denk aan de zakelijke dienstverlening, ‘de 

‘gemengde bedrijvigheid’ zoals die zich op de bedrijventerreinen 

manifesteert en de detailhandel in de woonkernen – ligt de rolverdeling wel 

ongeveer vast. De overheid houdt zich bezig met de randvoorwaarden 

(ruimte en infrastructuur) en vergunningverlening, de bedrijven zoeken 

onderling al dan niet samenwerking en richten daarvoor een 

ondernemersvereniging op. Vervolgens komen de overheid en vereniging 

elkaar periodiek tegen en plegen overleg. De agenda van wethouders 
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ruimtelijke ordening en economische zaken staat vol met dit soort 

overleggen. 

 

In een cluster is die rolverdeling veel vloeiender. Inhoudelijk gaat het niet 

alleen om randvoorwaarden, maar ook om de ‘core business’ van een 

cluster: innovatieve en zich snel ontwikkelende economische bedrijvigheid 

met een groeiende kennisintensiteit en met de belofte van een hoge 

toegevoegde waarde. De actieve rollen lopen veel meer door elkaar. Het is 

pragmatisme troef; niet de grootste partij bepaalt het speelveld, maar de 

meest beweeglijke en meest innovatieve. Dat varieert van jaar tot jaar: soms 

is het een academische werkplaats of een professor, dan weer een cluster 

van kleine bedrijven en ook de overheid zelf of een grote onderneming kan 

als trekker en gezicht van een cluster optreden. Bij ‘governance’ van een 

cluster bedoelen we het geheel van organisaties, ontmoetingspunten, 

business platforms, overlegrelaties en spelregels waarmee ontwikkeling en 

beheer hun beslag krijgen. 

 

 Huidige appreciatie voor de governance 

Een paar signalementen: 

 Het gaat over een geografisch geconcentreerd cluster van activiteiten. Je 

kan er doorheen rijden. Weliswaar is de lokale clusterkwaliteit niet meer het 

enige: clusters worden steeds meer ketens van activiteiten door het land 

heen, of een verbindingsstructuur tussen eilanden. De zes greenports in 

Nederland kijken steeds meer naar elkaar en naar Greenport Holland. Maar 

de lokale basis is nog steeds belangrijk. Op die basis kan de connectivity met 

de omgeving vorm krijgen. Je hebt een regionale organisatievorm nodig. In 

het geval van de greenport kun je dus niet volstaan met regionale 

afdelingen van sectorale organisaties: er moet een regionaal dwarsverband 

zijn. En er moet een ‘outlet’ zijn voor nieuwkomers (zowel ondernemingen 

als andere instellingen) die niet bij sectororganisaties zijn aangesloten.  

 Die regionale structuur staat dus open voor nieuwkomers maar is ook 

intersectoraal van karakter. Je weet niet hoe een cluster zich ontwikkelt, 

‘business proposals’ en innovaties moeten niet van te voren in een 

organisatorisch stramien worden opgesloten. In het geval van de Greenport 

Bollenstreek: niet alleen KAVB/LTO en Anthos (sectororganisaties), Flora 

Holland (grote onderneming) zijn in een governance structuur in beeld, 

maar ook ‘nieuwe’ sectoren als space en toerisme , algemene bedrijvigheid 

(Kamer van Koophandel, Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek) en 

instellingen als de WUR en Leiden universiteit.   

 Aan een governance structuur zitten drie kanten: een publieke kant, een 

private kant en een pubiek-private kant. Aan publieke kant gaat het om het 

vermogen om als overheid snel te schakelen en de taken en bevoegdheden 

van de drie betrokken overheidslagen (gemeenten, provincie, rijk) snel op 

elkaar af te stemmen. Aan private kant gaat het om een soort rotonde voor 

vragen, innovaties, probleemstellingen, informatie en 

samenwerkingsinitiatieven. De gezamenlijke, publiek-private inzet is vaak 
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een werkstichting, waarin ‘handjes en voetjes’ aan de slagkracht van zowel 

publieke als private kant gegeven worden. 

 Sleutelwoord in een governance structuur is ‘precompetitieve 

samenwerking’.  Uiteindelijk zijn ondernemingen elkaars concurrent, maar 

alvorens ze elkaar op de vrije markt ontmoeten, is er eerst een aantal 

gezamenlijke belangen aan te pakken dat de (financiële) draagkracht van 

een individueel bedrijf te boven gaat: research&development, contacten 

met het onderwijs, politieke belangenbehartiging, exploratie van nieuwe 

markten, introductie van nieuwe technologie, management van terreinen 

en gebieden, personeelsvoorziening.   

 

Voorbeeld van een effectief clustermanagement 

Laten we ter inspiratie kijken naar het nabije cluster van de life sciences in 

Leiden. Dat is een compleet cluster: er zijn veel commerciële bedrijven, 

maar er is ook een stevige presentie van het onderwijs en de drie 

overheden. En er is veel onderzoek, zowel in dedicated vorm (instellingen 

die alleen onderzoek doen) als in diversified vorm (instellingen die naast 

onderzoek ook andere dingen doen). De governancestructuur is in beginsel 

eenvoudig. 

 

De basis is een ondernemersvereniging. Daar zijn zo goed als alle bedrijven 

en instellingen - groot en klein, profit en non-profit - lid van. De vereniging 

heeft een structurele financiële grondslag via het Leidse ondernemersfonds. 

De vereniging houdt zich bezig met parkmanagement, belangenbehartiging, 

deskundigheidsbevordering en alle taken die maar kunnen voorkomen. 

De publieke kant bestaat lokaal uit het College van B en W (handelend via 

een wethouder), ondersteund door accountmanagers: ambtenaren die 

geheel zijn vrijgespeeld voor het ondersteunen van het cluster. Verder uit 

een verankering van het cluster in de beleidsvorming op provinciaal en 

landelijk niveau. In het geval van Leiden is aan die verankering al zo lang 

gewerkt, dat de drie overheidlagen elkaar snel weten te vinden.  

 

Er is een expertisestichting waarin de vereniging en enkele grote 

stakeholders (universiteit, gemeente) samenwerken. Zij financieren de 

stichting gezamenlijk. De stichting houdt zich bezig met marketing – 

nationaal en internationaal, arbeidsmarkt, contacten met de overheid, 

informatievoorziening, internationale contacten, enzovoort. 

 

De betrekkelijke eenvoud van deze governance structuur wordt mogelijk 

gemaakt doordat het gros van de bedrijven bij elkaar zit, met een enkel 

gemeentebestuur te maken heeft en met het ondernemersfonds al over een 

financiële positie beschikt.  Alle ondernemingen van zeven tot zevenduizend 

werknemers hebben toegang tot dezelfde tafels.  

 

Het ondernemersfonds wordt betaald door de ondernemers zelf. Zoals 

overal, ligt dat meebetalen ook in de Bollenstreek gevoelig. Maar in Leiden 
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blijkt de private medefinanciering een goed renderende investering. De 

expertisestichting bestaat nu zes jaar, kost de ondernemers een ton per jaar 

(de rest wordt door andere partijen opgebracht) en heeft inmiddels voor 8 

miljoen aan investeringen aangetrokken die anders aan het cluster voorbij 

zouden zijn gegaan.    

 

Stip op de horizon: publiek 

Als we dit voorbeeld op de Greenport Bollenstreek zouden leggen, dan zou 

het volgende beeld ontstaan. 

 

Eerst de publieke kant.  

 

Een goed functionerende governance aan publieke kant betekent een open 

en snelle communicatie tussen de drie overheidslagen gemeente, provincie 

en rijk, inclusief een eenduidige stimulerende benadering van de greenport 

in alle facetten. Zoals het er nu voor staat, is de versnippering in het lokaal 

bestuur de grootste complicatie in het bereiken van die eenduidigheid. Het 

is voor ondernemers, kennisinstellingen, provincie en rijk onduidelijk wie ze 

waarvoor moeten aanspreken. Het is zaak die complicatie op een praktische 

manier op te lossen.  

 

De wethouders van de bollenzes onderkennen dat probleem en hebben de 

intentie uitgesproken om tot een gezamenlijk overleg te komen. De vraag is 

hoe dat overleg er uit moet zien. Er zijn twee benaderingen: een ruimtelijke 

en een economisch-toeristische. Dat zijn twee verschillende zaken: op 

ruimtelijk gebied is de gemeente bevoegd gezag en uitvoerder van 

wettelijke taken. Op economisch-toeristisch gebied heeft de gemeente 

(vrijwel) geen wettelijke taken en kan een vrije, stimulerende rol spelen.  

 

Over de ruimtelijke kant is bij de programmalijn ruimte in dit 

koersdocument het nodige gezegd. Samengevat: met de Intergemeentelijke 

Structuurvisie Greenport (ISG) hebben de zes gemeenten hun 

beleidsvorming voor alle greenport gerelateerde ruimte al geharmoniseerd. 

De gezamenlijke regie gaat voor de individuele autonomie. In de praktijk 

blijkt die samenwerking op beleidsmatig gebied niet genoeg te zijn. Er zijn 

toch weer interpretatieverschillen, verschillen in bouwverordeningen, 

verschillen in tempo en aanpak van gemeentelijke organisaties. Wat in de 

ene gemeente niet kan, kan een kilometer verderop wel. Deze 

omstandigheid schept nieuwe onzekerheid, terwijl de bedrijven in hun 

ruimtelijke investeringen juist optimale duidelijkheid nodig hebben. Het gaat 

niet alleen om percelen waar een gemeentegrens doorheen loopt, het gaat 

ook om ondernemers met percelen in meer dan een gemeente. Dankzij de 

wisselteelt, is dat een veel voorkomend fenomeen. Er is met name bij de 

grondgebonden ondernemingen grote behoefte aan een enkel 

aanspreekpunt. Beleidsmatig spreken de bollenzes al als waren zij één 
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gemeente. Het is nu zaak er voor te zorgen dat zij dat ook doen als het om 

de uitvoering gaat.  

 

Dat zou de vorm kunnen krijgen van een bestuurscommissie: een 

vergadering van de portefeuillehouders uit de bollenzes met een mandaat 

om bindende uitspraken te doen in uitvoeringskwesties.  

 

Er is geopperd om die taak aan de GOM te laten. Maar dat is uitgesloten: de 

GOM is een uitvoeringsorganisatie, een regionaal grondbedrijf en in de zin 

van de wet een private onderneming, die geen ‘publieke’ uitspraken kan 

doen. Hoe gedetailleerd de uitvoeringskwesties ook zijn – dakhoogtes, 

zichtlijn, inlevertermijn of welke stap ook maar – ze horen thuis bij de 

publieke kant, bij de vergunningverlenende overheid; en daar hoort de 

mogelijkheid bij dat er politiek over gesproken wordt. Dat kan in de GOM 

niet en in een bestuurscommissie wel. Er zou hooguit overwogen kunnen 

worden om de aandeelhoudersvergadering (waar de zes gemeenten in 

zitten) personeel en operationeel te laten samenvallen met een 

portefeuillehoudersoverleg, maar ook dat is niet wenselijk: juist in alle 

grondgebonden zaken horen publieke en private taken naar behoren 

gescheiden te zijn.   

 

Een voor de ISG-uitvoering gemandateerde bestuurscommissie zou een 

goede prikkel zijn aan de ondernemers om de herstructurering van de 

streek versneld aan te pakken. Voor de economisch-toeristische agenda in 

engere zin is dat niet nodig: de overheid heeft op dat punt geen monopolie, 

maar is ‘marktpartij’. Voor het economisch beleid kan volstaan worden met 

een portefeuillehoudersoverleg, waar plannen van individuele gemeenten 

worden uitgewisseld en gezamenlijke plannen worden gemaakt. De 

behoefte aan private kant aan zo’n bestuurlijk overleg is groot: een 

‘Alleingang’ van gemeenten wordt niet begrepen en wordt soms als storend 

ervaren. Het gaat daarnaast om aanspreekpunt zijn voor Holland Rijnland, 

de Provincie Zuid-Holland en Greenport Holland; om beleidsmatige 

afstemming en bewaking van de economische agenda, inclusief de 

voortgang van dit koersdocument; aanjagen van een 

communicatiestructuur; enzovoort. Maar de bundeling van het economisch 

discours veronderstelt geen gemandateerde bestuurscommissie: er kan 

worden volstaan met een portefeuillehoudersoverleg. Natuurlijk kunnen 

bestuurscommissie en portefeuillehoudersoverleg in personele zin 

gecombineerd worden. Het is aan de Colleges van B en W om te besluiten 

wie zij naar dat gecombineerde overleg afvaardigen. Het zou in de praktijk 

toe kunnen gaan naar een situatie waarin de Colleges een 

portefeuillehouder Greenportzaken aanwijzen.    

 

De bestuurscommissie krijgt een eigen ambtelijke ondersteuning. Deze 

ondersteuning is samengesteld uit formaties van de bollenzes en 

onderhoudt uitstekende relaties met de overige ambtelijke organisatie, 
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maar staat wel primair in dienst van de bestuurscommissie. Deze staf speelt 

de rol van  ‘account manager’ voor alle greenportgerelateerde zaken 

namens de bollenzes. In het eindbeeld merken de ondernemers niet meer 

dat er zes gemeenten in de streek zijn: ze kunnen hun zaken doen alsof er 

slechts een is. De staf functioneert als de ‘afdeling Greenport’ van de 

bollenzes.  

 

Stip op de horizon: privaat 

Dan de private kant.  

 

Basis voor de private kant van de governance zou een Vereniging 

Ondernemers Greenport kunnen zijn. Die vereniging komt in de plaats van 

de huidige Stichting Bedrijfsleven Greenport. Die stichting heeft in het 

verleden goed werk gedaan, maar lijkt thans aan het einde van z’n 

effectiviteit te zijn. De deelnemende partijen zijn amper meer bereid om er 

nog in te investeren, noch in menskracht en geld, noch in prestatiedruk of 

informatie, noch in vraagstellingen.  De stichting bestaat uit 

vertegenwoordigers van de standsorganisaties. Die structuur wordt in 

toenemende mate ervaren als een drempel voor ‘nieuw bloed’ en voor de 

articulatie van het ‘echte ondernemersgeluid. De opvolging zou niet moeten 

bestaan uit een nieuwe stichting, maar uit een vereniging, zodat ook 

individuele ondernemers direct aan tafel kunnen. Naar de analogie van 

Leiden, zouden dat ook ondernemers moeten zijn die niet aan het primair 

proces van de greenport deelnemen, zoals de toeristische sector, het 

spacecluster, zakelijke dienstverleners en anderen. De standsorganisaties 

kunnen eveneens lid worden van die nieuwe vereniging. Er zijn goede 

voorbeelden in het land van gebiedsgerichte verenigingen waar zowel 

individuele bedrijven als sectorale of andere functionele verenigingen lid 

van zijn. Dat laat zich in termen van statuten en werkplan wel uitwerken.     

 

Het verdient stellig de voorkeur dat die vereniging een eigen en structurele 

financiële positie verwerft. Een vereniging die van ‘dubbeltjes en kwartjes’ 

moet leven, blijft een kwestie van vrijblijvendheid. Ondergefinancierde 

verenigingen zijn vaak veel energie kwijt zijn aan interne verhoudingen, 

zoals het bestuursfunctioneren en de hoogte van de contributie. Pas met 

een structurele financiële grondslag komt er energie voor een externe 

oriëntatie, voor echte belangenbehartiging  en voor professionalisering. De 

vereniging op het Leidse Science Park ontleent z’n financiële positie aan het 

ondernemersfonds: een deel van de ozb-afdracht van de bedrijven op het 

terrein komt weer bij hen terug en zij kunnen daar zelf de zeggenschap over 

voeren. De financiële positie moet omvangrijk genoeg zijn om zelf een 

kwartiermaker of projectleider te financieren, die een eigen agenda van de 

ondernemers kan bewaken.  De huidige financiering van de Stichting 

Bedrijfsleven Greenport  (omstreeks 20.000 euro per jaar) is daar voor te 

beperkt. Het verwerven van een financiële positie ligt gevoelig in de 

greenport. Dat is begrijpelijk, maar de ervaring uit andere clusters is dat een 
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houtje-touwtje-financiering met beperkte vrijwillige bijdragen van ene 

beperkt aantal bedrijven alleen als voorlopigheid werkt. 

 

Het publiek-private stuk wordt dan een werkstichting-greenport. De 

analogie is de Bio Science Park Foundation in Leiden. Deze stichting is een 

co-financiering van de ondernemers met overheid en kennisinstellingen. De 

stichting functioneert als uitvoeringsclub voor alle taken en werkzaamheden 

die in gezamenlijkheid verricht moeten worden, verleent verder hand- en 

spandiensten aan de ondernemersvereniging en functioneert als brievenbus 

van het cluster.  

 

Tot zover een ‘stip op de horizon’ voor een nieuwe governance. Hoe staan 

de private stakeholders in de Greenport Duin- en Bollenstreek in deze 

kwestie?  

 

Van publieke kant is, zoals eerder in dit koersdocument al betoogd, de 

gecoördineerde inspanning als het gaat om de greenport na het vaststellen 

van de ISG wat tot stilstand gekomen. Met dit koersdocument – hart van de 

economische agenda voor de greenport van de bollenzes – maken de 

gemeenten een inhaalslag. En met de komst van een bestuurscommissie 

gaat de publieke kant van de governance een gezicht krijgen. Vanuit het 

bedrijfsleven kwamen veel klachten over de afwezigheid van gestructureerd 

coverleg met de overheid. Met de komst van de bestuurscommissie is daar 

in voorzien: het ‘gesprekspartnerschap’ van het lokaal bestuur is dan weer 

belegd. 

 

Nog geen eindbeeld, wel een routeplan 

Maar wie gaat dan vanaf private zijde dat gesprek aan? En wie runt de 

verdere private kant van de governance?  

Bij de voorbereiding van dit koersdocument is de private kant van de 

governance langs verschillend wegen onderzocht: 

 

 Individuele bedrijven en instellingen zijn bevraagd. Daarbij bleek dat de 

vertegenwoordigende rol van de sectorale organisaties maar matig 

gesteund wordt, tenminste wanneer het gaat om de regionale governance. 

Er was ook geen gedeeld beeld van wat precompetitief is en wat onder de 

termen van gewone concurrentie valt; waar, met andere woorden, op wordt 

samengewerkt en wat ieder voor zich doet. In de beleving van de bedrijven 

is er geen centrum van de greenport, geen rotonde waar alle vragen en 

problemen ter tafel komen en verdeeld worden naar behandelende 

organisaties. Iedereen vindt zelf zo’n beetje z’n weg. De fragmentatie is 

groot. Naar geen enkel instituut, vereniging of centrum gaat een generiek 

vertrouwen uit, in de zin dat er gezag en centraal woordvoerderschap aan 

wordt toegekend.  
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 De vertegenwoordigende partijen zijn bevraagd, voor een deel in het 

verband van het bestuur van de Stichting Bedrijfsleven Greenport Duin- en 

Bollenstreek. In formele zin is de Stichting Greenport de bundeling van de 

private partijen. De stichting heeft echter weinig draagvlak en een deel van 

de nu nog deelnemende partijen wil er mee stoppen, ook zonder dat een 

alternatief in zicht is. De meeste deelnemende partijen geven aan allemaal 

over hun eigen contacten met Greenport Holland en andere landelijke 

organisaties te beschikken en niet perse een regionale governance nodig te 

hebben ter versterking van de onderhandelingspositie. 

 

 Van gemeentezijde wordt de gebrekkige samenhang tussen de private 

organisaties en het gegeven dat sommigen daarvan elkaar uitsluiten en 

samenwerking schuwen, met enige aversie bekeken. Er is behoefte aan 

nieuwe en flexibele allianties. En in dat nieuwe gaat de vraag met name uit 

naar het tot articulatie brengen van vragen en geluiden van individuele 

ondernemers. Er wordt – overigens niet alleen aan gemeentelijke kant, 

maar ook ondernemers – een te grote bestuurlijke dichtheid aan de private 

kant ervaren. Iets nauwkeuriger gezegd: de praktijk, de hitte en de 

innovatiedruk van de bedrijfsvloer worden weggedrukt door ‘drukte’ in de 

bovenbouw. De ondernemers zelf komen niet meer toe aan woordvoering 

en ze worden er ook niet meer toe uitgedaagd.      

 

 Er is op verzoek van de gemeenten een afzonderlijk beraad geweest van 

ongebonden ondernemers, al is ‘ongebonden’ een relatief begrip in een 

hecht georganiseerde sector als de tuinbouw waar bijna iedereen wel meer 

verantwoordelijkheden heeft. In dat beraad bleek dat de voornaamste zorg 

die de ondernemers met de overheid willen delen, de 

vervoersinfrastructuur is. In dat opzicht bestaat er een parallelliteit van 

belangen van de greenport met de niet-bollengerelateerde bedrijvigheid. 

Het eigenlijke huiswerk voor de governance van de greenport is met name 

gelegen in innovatie: het zichtbaar maken van de Bollenstreek in het 

Topsectorenbeleid, het deelnemen aan landelijke en sectorale innovaties, 

het gezamenlijk benutten van innovatieregelingen, het organiseren van 

regionale business proposals. De nieuwe governance wordt in deze visie 

maar beperkt een zaak van dialoog tussen bedrijven en overheid. Het gaat 

evenzeer om een dialoog tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en 

kennisinfrastructuur. De voorkeur is uitgesproken om een nieuwe 

governance van onderop te laten ontstaan, rondom projecten.  In het 

‘ongebonden’ beraad bestond een zeker vertrouwen dat vanuit de 

inmiddels ontstane dynamiek vanzelf een kwartiermaker op zal staan die 

met inhoudelijke projecten aan de gang gaat. Vanuit de inhoud, kan zich na 

verloop van tijd een nieuwe governance structuur aftekenen.      

 

 

We verbinden aan dit korte overzicht enkele conclusies. 
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Ten eerste: de komst van een gezamenlijke bestuurscommissie van de 

bollenzes met een eigen ondersteunende staf lijkt een begaanbare invulling 

van de publieke kant van de governance. Aan private kant klinkt een roep 

om tot een gemeentelijke fusie te komen in de streek, maar met een 

bestuurscommissie die als eenduidig woordvoerder voor greenportzaken 

kan optreden, is de vraag naar de toekomst van het lokaal bestuur voor het 

bedrijfsleven in de greenport niet zo relevant meer.      

 

Ten tweede: de noodzaak voor een nieuwe governance aan private kant 

wordt alom onderschreven, maar er is nog geen convergentie gaande over 

hoe die structuur er moet zien. De belangstelling voor een ‘stip aan de 

horizon’  - al dan niet geïnspireerd door voorbelden van elders – is nog 

beperkt. Vanuit overheidsperspectief is het reëel om zelf de inrichting van 

de bestuurscommissie ter hand te nemen en een overgangstijd te nemen 

tot dat de private kant z’n eigen beeldvorming klaar heeft. In een periode 

van anderhalf jaar – tot januari 2014 – moet dat te doen zijn. Dat betekent 

dat er tot januari 2014 met een ‘provisorium’ gewerkt wordt: een los-vast 

netwerk. 

 

Ten derde: de situatie dienst zich aan dat de lokale overheid voorlopig aan 

projecten trekt en ook aan het gesprek over de private kant van de 

governance deelneemt, maar dat het echte ‘business platform’ toch echt op 

privaat initiatief van de grond moet komen. Onder ondernemers is de 

verwachting uitgesproken dat het breed gedeelde gevoel van urgentie, de 

programmalijnen en de innovatieve projecten gezamenlijk zullen zorgen 

voor een verbetering van het samenwerkingsklimaat, waarin vanzelf een 

nieuwe samenhang zichtbaar kan worden. Daarnaast kan de overheid in 

gesprek blijven met organisaties en met ongebonden ondernemers. Het zal 

daarbij gaan om woordvoerders die met een ‘open mind’ naar de 

governance kunnen kijken, zonder voorbeslag of uitsluitingen op voorhand.  

 

We tekenen daarbij aan dat clustermanagement niet een zaak is van een 

sterke man of vrouw, van een innovatieve kwartiermaker of van het 

aanwijzen van een koepel als DE representant van de greenport. De 

zoektocht naar een ‘sterke man’ kan zelfs averechts werken, door de ruimte 

voor betrokkenheid bij het cluster van nieuwkomers en individuele 

ondernemers in het algemeen in de weg te zitten. Het gaat in 

clustermanagement om continuïteit, uitvoeringscapaciteit, aanspreekbare 

en goed geïnformeerde ondersteuners, ruimte voor nieuw talent en per 

situatie passend woordvoerderschap. Leiderschap is welkom, maar 

uiteindelijk is clustermanagement ‘gewoon’ werk. Dat moet georganiseerd 

worden. In die zin moet de zoektocht naar nieuw initiatief (ook van 

bestaande partijen) in de tijd wel beperkt blijven. De discussie over 

governance is mede-bepalend voor de vraag of de Bollenstreek over een 

aantal jaren nog een greenport is, of gewoon een gebied met veelzijdige 

tuinbouw.   
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4 Naar een werkagenda 

 

 

 

4.1 Programmalijn Biobased Economy 

Het gaat bij biobased economy om twee lijnen: 

1. Specifieke teelt van waardevolle inhoudstoffen uit planten op het gebied 

van energiewinning, voedingssupplementen, medicijnen, cosmetische 

producten, verpakkingsmateriaal en andere producten op plantkundige 

basis (oftewel groene biotechnologie).  

2. De verwaarding van reststoffen uit de tuinbouw: het beter verwerken van 

reststromen opent geen nieuwe markten, maar het zorgt wel voor een 

grotere inzet op duurzaamheid en voor een verlengde economische keten. 

Nu houdt die keten op bij de verkoop van het product (bloem, plant of bol) 

en die kan dan verlengd worden met het verwaarden van reststromen. 

 

Activiteiten  

a. Databank inhoudsstoffen 

 Het gaat om het creëren van een business platform dat er nu voor 

plantenstoffen nog niet is. De Greenport investeert (samen met andere 

Greenports) en de overheid collectief op de precompetitieve component: de 

technologie om een databank op te zetten en te beheren. De rol van 

investeerders zou eveneens onderzocht moeten worden: hoe kunnen we 

die erbij betrekken en hoe kunnen we hun meer mogelijkheden bieden? Kan 

risicospreiding plaatsvinden via fondsen en kan coaching helpen om de 

succeskans te vergroten? Sleutel tot succes wordt inzicht en overzicht van 

de inhoudsstoffen. Welke inhoudstoffen zijn er beschikbaar, op voldoende 

schaal te winnen en toepasbaar op commerciële basis?  

 Ontwikkelen beslissingsondersteunend model voor ondernemers via het 

ontwikkelen van een zgn. blauwdruk voor nieuwe  inhoudsstoffen. 

 Professionalisering van de veredeling en verbreding van het aantal 

variëteiten en soorten. 

 

b. Verwaarden van reststromen  

Het beter verwerken van reststromen is een perspectief dat in de tijd wat 

dichterbij ligt dan het co mmercieel toepassen van inhoudsstoffen. 

Bij een betere verwerking van reststromen gaat het om drie stappen: 

 het inzamelen van verwerkbare reststromen (schoon en tegen een lage prijs) 

 het eventueel verwerken van reststromen tot nieuwe producten (valoriseren): de 

meer  laagwaardige inhoudsstoffen zijn geschikt als veevoer (ontdaan van residuen en 

toxines) of vezels en de restanten kunnen worden  ingezet als grondverbeteraar 

 het opwekken van energie uit de rest (vergisting of na bioraffinage als bijv. 

biofoam). 
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Door wie 

Werkgroep Biobased Economy van Holland Rijnland, stakeholders en 

investeerders. Deze werkgroep - bestaand uit het Kenniscentrum 

Plantenstoffen, de Leidse Bio Science Park Foundation en de Kennisalliantie 

Zuid-Holland - komt voor de zomer van 2012 met een werkplan om de 

biobased economy in de regio verder te stimuleren.  

 

Betrokken partijen  

PPO, WUR Kenniscentrum Plantenstoffen en NAK Tuinbouw, Leiden: Institute of 

Biology (Universiteit Leiden) met deelname aan het Technologisch Topinstituut 

(TTI) Groene Genetica en aan het Netherlands Genomics Initiative (NGI), het 

National Centrum Biodiversiteit (met Museum Naturalis en het Herbarium), 

Genencor en spin-off bedrijven, zoals Fytagoras, Add2x Biosciences en Holland 

Biodiversity, Bio Science Park. 

 

 

4.2 Programmalijn : Ruimtevaarttechnologie en Precisielandbouw 

Het gaat er in deze programmalijn om na te gaan of er interessante 

toepassingen van de ruimtevaarttechnologie uit het Esa-Estec-cluster zijn 

voor de Greenport. Er lijken met name in de precisielandbouw belangrijke 

kansen te liggen. Vooral omdat de Duin- en Bollenstreek veel verschillende 

(wissel)teelten kent een sterke positie heeft in de wat moeilijker en 

duurdere sierteeltgewassen biedt het vooroplopen in precisielandbouw 

mogelijk belangrijke concurrentievoordelen. De Greenport Duin- en 

Bollenstreek heeft de kans een belangrijk centrum voor precisielandbouw te 

worden. De bollensector is klein in zowel omvang als volume waardoor hoge 

investeringen lastig rendabel zijn te maken; daarvoor is meer massa nodig. 

Misschien moet samenwerking gezocht worden met andere regio’s in de 

sierteeltsector(Noord-Holland en de Flevopolder). 

 

Activiteiten 

 Esa-Estec beheert een enorme database aan meet- en 

waarnemingsgegevens. Het gaat er nu om om deze ‘space-informatie’ te 

ontsluiten en door te vertalen voor de sierteeltsector. Er is een tussenniveau 

nodig, waarbij regionaal levende vragen worden ‘opgewerkt’ tot voorstellen 

waarmee de database geordend kan worden. 

 Nagaan welke precisietechnieken en -methoden wel of niet werken in de 

sierteeltsector en nieuwe technieken en methoden te ontwikkelen en/of 

aan te passen.  

 Geschikt maken van software en hardware en infrastructuur 

(glasvezelkabels) voor kleinere gebruikers ten behoeve van datatransport 

(ICT-investeringen).  

 

Door wie  

Werkgroep Rijnland Space Cluster, stakeholders en investeerders.  
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Deze werkgroep heeft als primair doel de band met de Topsector High Tech 

Systemen en Materialen aan te halen. Vanuit dit beginnend cluster wordt 

nadrukkelijk naar de greenport gekeken. Naast het ontsluiten van ‘space-

informatie’gaat het ook om het ontwikkelen en geschikt maken van 

instrumenten en robots. 

 

Betrokken partijen  

Estec-Esa, Incubator Centre, Holland Rijnland, Rabobank, Kamer van 

Koophandel, lokale overheden uit Leiden, Delft en Ministerie van EL&I, 

spacebedrijven uit Delft en Leiden, kennisinstellingen (TNO), univesiteit Leiden, 

Netherlands Space Organisation (NSO), PPO/WUR. 

 

 

4.3 Programmalijn Regiomarketing van de Bollenstreek 

Het opgaan van de nu gefragmenteerde toeristische promotie in een 

nieuwe organisatie voor regiomarketing is een stevig en ambitieus signaal 

van de streek aan de ondernemers en de buitenwacht. Het spoort met de 

grote behoefte in de greenport aan meer samenhang, meer transparantie 

en meer contact met de buitenwereld. In de toekomst kan zelfs 

toegewerkt worden naar een Holland Rijnland Marketing, maar dat is 

voorlopig nog een brug te ver. 

 

Activiteiten  

a. Positionering Bollenstreek 

 De  samenwerking tussen bestaande aanbieders stimuleren en versterken. 

 De onderhandelingspositie ten opzichte van de omringende regio’s versterken. 

 Nieuw toeristisch ondernemerschap versterken. 

 Toeristisch potentieel van de greenport ontsluiten en  op unieke en 

geloofwaardige manier verbinden met het strand, de steden, de 

congresindustrie. 

 Het ruimtelijk- en vergunningenbeleid aanpassen aan het toeristisch 

ondernemerschap. 

 De streek als innovatiegezinde en goed georganiseerde regio presenteren, 

teneinde investeerders en decisionmakers (inclusief de andere greenports, 

de rijksoverheid) positief te beïnvloeden. 

 De kwaliteit van het woon- en werkklimaat uitdragen als aantrekkelijk voor 

de hoger opgeleiden die de greenport nodig heeft.   

 

b. Organisatie en financiën  

 Een structurele financiering zoeken die lange termijn planning mogelijk 

maakt.  

 Onderzoeken of (een deel van) de toeristenbelasting ook voor de 

Bollenstreek in beeld is als structurele financiering van een nieuwe 

organisatie ‘Bollenstreek Marketing’. 

 Onderzoek de mogelijkheden om toeristenbelasting te besteden aan 

promotie en marketing. 
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 Daarnaast kan gekeken worden of deze kernfinanciering aangevuld kan 

worden meter ander budgetten bijvoorbeeld budgetten van gemeenten of 

andere opdrachtgevers met specifieke wensen.  

 Onderzoeken hoe (coalities van) stakeholders bij de planning van 

activiteiten betrokken kunnen worden.  

 Samenstellen van  een bestuur van onafhankelijke marketingdeskundigen 

(zonder direct belanghebbenden).  

 

Door wie  

Een nieuwe organisatie: ‘Bollenstreek Marketing’: Rabobank, (grote of 

opgeschaalde) private partijen en (opgeschaald) midden- en kleinbedrijf. 

 

Betrokken partijen 

Een regiegroep: samengesteld uit private partijen: grote bedrijven en ‘groot’ 

georganiseerde kleine bedrijven (bijv. Esa-Estec, de grote hotels, de keukenhof, 

bollenkwekers, de gebiedsgerichte ondernemersverenigingen), lokale overheden 

(ambtenaren toerisme). 

 

 

4.4 Programmalijn proces- en productinnovaties 

Kostprijs en schaalgrootte zijn in de Bollenstreek in de toekomst niet meer 

genoeg om de concurrentieslag te kunnen blijven winnen. De mate waarin 

de Greenport Duin- en Bollenstreek er in zal slagen zich te (blijven) 

positioneren als hét knooppunt en dé mondiale voorloper op het gebied van 

met name de bollen is afhankelijk van het vermogen de producten  steeds 

weer aan te passen aan de wensen van de markt en daarin voorop te lopen. 

Het zal steeds meer gaan om het zoeken naar extra opbrengsten en betere 

kwaliteiten. Naast de meer ‘reguliere’ innovaties is de tijd rijp om te 

investeren in intelligente en ‘high-tech’-innovaties. Onderzoek, 

experimenten en Innovaties gaan gepaard met investeringen in veel en dure 

technologie (zoals precisielandbouw-technieken en satellietdata). Voor veel 

individuele ondernemers zal de aanschaf daarvan te kostbaar zijn. 

Precompetitieve samenwerking is dus ook hier nodig. 

 

Activiteiten 

 Opstellen van een werkplan met de speerpunten van product- en 

procesinnovaties (zoals bodemverbetering, opbrengstverhoging, ziektevrij 

produceren, de rol van robotisering bij onder andere drogen en bewaren en 

kwaliteitsbewaking en –beïnvloeding via intelligente systemen et cetera). 

 Onderzoeken op welke wijze de innovaties rendabel te maken zijn binnen 

de (relatief kleine) Greenport en/of samenwerking nodig is binnen de 

gehele sierteeltsector. 

 Toegankelijk maken van kennisontwikkeling binnen de onderzoeksinstituten 

en organiseren van een ‘loket’ waar ondernemers in de streek terecht 

kunnen met hun praktijkvragenen het optimaal uitnodigen van 

ondernemers in de streek om gebruik te maken van die mogelijkheden. 
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 Organiseren en inrichten van Valorisatiecentra in samenwerking met 

Greenport Campus. 

 Zoeken en werven van middelbaar en hoger geschoold personeel met een 

technische en commerciële achtergrond en het regulier onderwijs 

afstemmen op deze (high-tech)ontwikkelingen in de Greenport. 

 

Door wie 

Een nieuwe werkgroep onder leiding van PPO.  

 

Betrokken partijen 

PPO/WUR, Greenport Campus, Kennisalliantie, Holland Rijnland, 

stakeholders, investeerders, onderwijs, onderzoek, overheid (ambtenaren 

economie). 

  

 

4.5 Programmalijn Grondzaken en Herstructurering 

Het ruimtelijk beleidskader is met de Intergemeentelijke Structuurvisie 

Greenport helder. Het gaat in deze programmalijn om het versnellen en 

intensiveren van de ruimtelijke agenda en het op gang brengen van de 

marktwerking. De mogelijkheden van overheidszijde om de markt weer in 

beweging en de herinrichting van de streek aan te jagen, zijn beperkt.  Er is 

een breed gedragen inzicht dat de productiestructuur van de streek 

verouderd is en dat een sanering onvermijdelijk is. Er zal een flinke 

schaalvergroting optreden. De verwachting is dat van de huidige omstreeks 

tweehonderd kwekers er uiteindelijk 30 tot 35 zullen overblijven De 

ondernemers in de streek weten dat er een sanering en (ruimtelijke) 

schaalvergroting gaande is. Het onderscheid tussen ‘blijvers’ en ‘wijkers’ 

leeft sterk. Het is belangrijk dat er meer congruentie van belangen tussen 

deze groepen ondernemers komt en dat de transformatie op gang komt. 

Het eindbeeld is een streek waar efficiënt geproduceerd kan worden met 

een aantrekkelijk woonmilieu.  

 

Activiteiten 

 Een groep ondernemers aanspreken – de voorlopers  – die meedenkt met  

de herinrichtingsvoorstellen: Trappenberg-Koosterschuur (Greenhouse 

Park), Delfweg (handels- en exportbedrijventerrein) en Dever (Flower 

Science Park). 

 Ondernemers stimuleren tot precompetitieve samenwerking bijvoorbeeld 

door gezamenlijke investeringen in state-of-the art hallen met 

klimaatbeheersing en tailorizing van voorraadbeheer en facilty sharing te 

plegen om leegstand van de hallen buiten het seizoen tegen te gaan.  

 Deze voorlopers - de pioniers bij de herstructurering van de sector – 

ondersteunen o.a. met  een eenduidige  en snelle behandeling door de 

verschillende gemeentebesturen bij bouwplannen etc.  

 Jonge start-ups bij deze ontwikkelingen betrekken. 
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Door wie 

Afhankelijk van voorstellen over de governance structuur (m.n. organisatie 

private partijen). 

 

Betrokken partijen 

Lokale overheden (portefeuillehouders gemeenten), GOM, stakeholders. 

 

 

4.6 Programmalijn governance 

De greenport is een economisch cluster in een topsector. Dat stelt 

bijzondere eisen aan de governance. In een ‘gewone’ sector is de 

taakverdeling dat de overheid zorgt voor de randvoorwaarden en de 

bedrijven zelf voor het functioneren van de markt, ondersteund door hun 

eigen verenigingen en andere organisaties (landelijk, lokaal of sectoraal). In 

een topsector is een meer specifieke vorm van clustermanagement nodig. 

Het gaat om het scheppen van een speelveld waarin de ‘vier o’s’ elkaar snel 

kunnen vinden en effectief kunnen beoordelen wat op een gezamenlijke 

agenda hoort en wat een verantwoordelijkheid van elke partij en elke bedrijf 

apart is: de ondernemingen (individuele bedrijven, sectororganisaties en 

lokale samenwerkingsverbanden), overheden (lokaal, regionaal, provinciaal 

en nationaal), het onderwijs (voor een deel ter plekke aanwezig, voor een 

ander deel op afstand) en onderzoek (de kennisinstellingen, zowel de 

instellingen in de regio aanwezig als hun netwerkrelaties op afstand). 

Uitgangspunt is dat het clustermanagement niet alleen een netwerk is maar 

ook een fysieke gedaante heeft: een adres of organisatie waar informatie bij 

elkaar komt en waar binnenkomende vragen en initiatieven ondersteund en 

doorgeleid worden. Op dit moment zitten er drie gaten in de governance 

van de greenport: de bollenzes (gemeenten) hebben nog geen voorziening 

getroffen voor eenduidige communicatie en besluitvorming naar de andere 

partijen in de greenport en naar partners elders in het land; er is geen brede 

en goed gelegitimeerde vertegenwoordiging van ondernemers in de 

greenport; en het ontbreekt nog aan een ondersteunende organisatie of 

centrale brievenbus. Een redelijke planhorizon is 1 januari 2014: dat laat 

voldoende tijd om substantiële stappen te zetten in het ontwikkelen van 

een passende governance.          

 

Activiteiten aan publieke kant 

 Inrichting van een bestuurlijk overleg vanuit de bollenzes. Regelen van de 

status van bestuurscommissie met een mandaat om interpretatieverschillen 

in de uitvoering van de ISG op te lossen. Voor andere onderwerpen 

(economie en greenport-gerelateerd toerisme) regelen van de status van 

portefeuillehoudersoverleg. 

 Inrichten van een intergemeentelijke ambtelijke afdeling greenport, met als 

taken ondersteuning van de bestuurscommissie/portefeuillehoudersoverleg 

en voorportaal voor alle overheidsgebonden taken in de greenport. 

Geschatte omvang 3 fte’s beleidscapaciteit. 
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Door wie 

Is een gehele publieke taak na verkrijging van bestuurlijk commitment voor 

deze hoofdlijn kan de ambtelijke organisatie een voorstel uitwerken, met 

steun van de reeds bestaande stuurgroep. 

  

Activiteiten aan private kant 

 Uitlokken van spontaan initiatief voor een kwartiermakerschap en voor 

begeleiding van voorbeeldprojecten (uit de programmalijnen). 

 Vorming van een visie op en een implementatieplan voor een permanent 

businessplatform voor alle greenportgerelateerde bedrijvigheid na 1 januari 

2014, inclusief een mogelijke financiële positie en uitvoeringscapaciteit.  

 

Door wie 

Het gaat ten principale om een private taak: de niet-overheidspartijen 

moeten hun eigen deel van de governance vormgeven. Het onderzoek van 

begin-2012 heeft echter niet geleid tot een rolverdeling of tot een duidelijk 

trekkerschap. Voorts zijn in het onderzoek eindbeelden of ‘stippen aan de 

horizon’ gepresenteerd, die niet tot convergentie van meningen en 

voorkeuren ebben geleid. De trend is op dit momnet om van private kant 

enige tijd te nemen om te bezien waar de thans ontstane dynamiek toe leidt 

en welke personen, bedrijven en partijen alsnog op een geloofwaardige 

manier in beweging komen.      

 

Betrokken partijen 

De bal om te komen tot een greenportbreed businessplatform met toegang 

voor alle bedrijven, inclusief nieuwkomers en cross-overs, ligt op dit 

moment bij zowel de sectorale organisaties (w.o. KAVB/LTO, Anthos) en de 

bestaande lokale verenigingen en organisaties (VBDB, Kamer van 

Koophandel) als grotere bedrijven en instellingen (Flora Holland, PPO en 

anderen) en bovendien bij nieuwe coalities van personen en individuele 

bedrijven. Er wordt ondernemerschap en organisatievermogen gezocht.   

 

De gemeentebesturen (stuurgroep) heeft aangegeven de private partners te 

willen ondersteunen. Dat kan door, ten eerste, gesprekspartner te zijn bij elk 

geloofwaardig initiatief, en, ten tweede door zelf periodiek overleg te 

voeren met partijen die in beweging zijn gekomen op het punt van de 

governance.   

 

 

 

4.7 Slotsom: overzicht van de agenda voor de komende twee jaar 

In het voorgaande is betoogd dat er geen ideaal ‘zo-hoort-het-model’ 

bestaat voor aansturing en ontwikkeling van de greenport. De kunst is om 

een werkstructuur te hanteren die dynamiek toevoegt aan het cluster. Zo’n 

structuur kan per cluster anders zijn en kan ook in de tijd veranderen. Het 
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moet zeker niet gaan om een ‘governmentlike’ construct: het cluster is een 

marktfenomeen, geen overheidstaak. Maar het wel een geleide markt, in de 

zin dat er veel zaken zijn die in pre-concurrentiële samenwerking worden 

opgepakt en dus een vorm van aansturing vergen. 

 

We hebben een governance structuur gesuggereerd aan de hand van de 

casus van het life science park in Leiden, intussen een stabiel en door alle 

betrokkenen als vruchtbaar ervaren situatie. Maar we hebben ook 

vastgesteld dat het klimaat in de Bollenstreek een dergelijk construct nog 

niet toelaat. Er moet eerst een ‘launching platform’ komen met veel 

concrete activiteiten. Na een overgangstijd van een jaar of twee kan dan een 

meer definitieve aanpak komen.  

 

In het navolgende schema zetten we de acties voor de komende twee jaar 

op een rijtje.  

 

Programmalijn Wat moet er gebeuren Wie heeft de ‘lead’  Wie doen er mee 

Biobased 

economy 

Platform maken voor 

ontwikkeling Keygene 

voor de bollen. Daartoe 

aansluiten bij 

werkgroep van Leiden 

Bioscience Park 

Foundation en 

Kennisalliantie 

Kenniscentrum 

Plantstoffen 

Zelfmelders onder de 

bedrijven 

Space Businessplatform voor 

cross-over bulbs-space 

maken, als spin-off van 

space cluster 

Holland Rijnland, 

Kamer van 

Koophandel 

Incubator van Esa-

Estec, financiers, 

zelfmelders onder 

bedrijven 

Toerisme en 

marketing 

Werkgroep 

regiomarketing maken 

van grote private 

stakeholders en 

toerisme-overstijgend 

plan laten maken 

Rabobank en 

andere grote 

private partijen 

Ambtelijke 

ondersteuning door 

medewerkers 

toerisme en 

economie van 

gemeenten 

Reguliere 

innovatie 

Toeleidingsnetwerk 

naar Greenport campus 

en Groenweb 

ontwikkelen 

Greenport 

Foundation, 

ambtenaren 

economie en 

communicatie van 

gemeenten 

Kennisalliantie, 

zelfmelders onder 

bedrijven 

Grondzaken Frontrunners onder 

bedrijven uitnodigen 

voor versnelling 

herstructurering 

GOM en 

medewerkers r.o. 

en economie van 

gemeenten  

 

Governance Bestuurscommissie Portefeuillehouders  
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inrichten; regionale 

counterpart uitnodigen; 

Greenport Foundation 

inrichten; toewerken 

naar voorstel co-

financiering 

gemeenten, 

gemeenten, VBDB 

en andere private 

stakeholders 

 

 

Alle in dit schema genoemde partijen staan tot op zekere hoogte klaar om aan 

de slag te gaan. Het succes van dit werkplan staat of valt in hoge mate met: 

 de mogelijkheid van de gemeentebesturen om met spoed 

uitvoeringscapaciteit te scheppen in een Greenport Foundation 

 de bereidheid van bedrijven om te gaan participeren op de genoemde 

plekken (de zelfmelders). 
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Bijlage: respondenten en bronnen 

 

 

 

Respondenten Koersdocument 

In de periode maart en april 2012 is gesproken met: 

 

Annemieke de Haan, Annemiekes Pluktuin 

Henk Westerhof, Anthos 

Herman van Amsterdam, Beleef de Bollenstreek - Paspoort Bollenstreek 

Flip Kromhout, Camping Noordduinen/Zuidduinen 

Frans van de Geer, Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale 

Toon Buddingh’, Esa Business Incabation Center 

Peter Meijer, Kamer van Koophandel 

Coen Meijeraan, Flora Holland 

Jaap-Jan Uittenbogaard, Jac. Uittenbogaard & Zonen BV 

Onno Zwart, GOM 

Gerard Heemskerk, Gerard Heemskerk B.V. 

Jan-Willem Donkers, Greenport Campus 

Peter Reffeltrath, Greenport Campus 

Wim Haaster, Haastert 

Sam van Egmond, Hobaho 

Ruud Berbee, Holland Biodiversity        

Simon Bremmer, Holland Rijnland 

Godelieve Mars, Holland Rijnland 

Jaap Liethof, Hotels van Oranje Noordwijk 

Bert Meeuwenoord, Meeuwenoord Groep - recycling 

Herman Molenaar, Molenaar & Ginhoven 

Leon Mur, Kenniscentrum Plantenstoffen 

Nico van Buuren, Kennisalliantie Zuid-Holland 

Theo Noordman, Kennisalliantie Zuid-Holland 

Marcel van Vliet, Kwekerij  Esmeralda 

Patrick Kerkvliet, Olympia Charters 

Wim Jan Paauw, Paauwlilies 

Richard van de Merwe, Rabobank 

Peter Mathot, Rabobank  

Fred Moolenaar, VanderSchoot  

Arend Krikke, PPO 

Bert Pinxterhuis, PPO 

Nadja van den Heuvel, Provincie Zuid-Holland 

Simon Ruigrok, Ruigrok 

Arie Meerburg, Stichting Bedrijfsleven Duin & Bollenstreek 

Jan van Vliet, Stichting Beleef de Bollenstreek 

John Boot, Tuberbulb/ CS Wijers 

Simon Pennings, WAMPennings 

Lars Flinkerbusch, Vereniging Bedrijfsleven Duin & Bollenstreek 
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Jurriaan Veth, Vereniging Bedrijfsleven Duin & Bollenstreek 

Arjan Slobbe, Verhoff 

Carla Kieft, VVV Lisse 

Victor Salman, Vereniging Bedrijfsleven Duin & Bollenstreek 

Martien van Zandwijk, KAVB/Noordwijk 

Ruud Warmerdam, Warmerdam 

Jaap de Mol, Kring Bedrijven Bloembollenstreek 

Arie Balkenende, Vereniging Bedrijfsleven Duin & Bollenstreek 

Cor de Vos, Vereniging Bedrijfsleven Duin & Bollenstreek 

 

PPO 

PPO werkte in mei 2012 mee aan de aanscherping en afronding van het rapport. 

 

Naar een Economische Agenda voor de Greenport Bollenstreek 

In de eerste onderzoeksperiode (9 november – 20 december 2011) zijn voor het 

vooronderzoek (Naar een Economische Agenda voor de Greenport Bollenstreek, 21 

december 2011) bilaterale gesprekken gevoerd met de volgende personen: 

 Coen Meijeraan, Flora Holland 

 Asje van Dijk, oud-gedeputeerde Provincie Zuid-Holland 

 Arend Krikke, PPO 

 Henk Westerhof, Anthos 

 Gert Engbers, Wellant College 

 Ineke de Haan, Gemeente Hillegom 

 Jan van Aartrijk, KAVB 

 Nicolas van Geelen, Provincie Zuid-Holland 

 Onno Zwart, GOM 

 Peter Meijer, Kamer van Koophandel Den Haag 

 

Op 12 december 2011 vond bestuurlijk beraad plaats over de eerste versie van de 

rapportage. Daaraan namen deel: 

 Leo van der Zon, wethouder Teylingen 

 Bas Brekelmans, wethouder Lisse 

 Wil van Aken, wethouder Hilegom 

 Hans Knapp, wethouder Noordwijkerhout 

 Leendert de lange, wethouder Noordwijk 

 Gerard Mostert, wethouder Katwijk 

 Jos Wienen, burgemeester Katwijk, dagelijks bestuur Holland Rijnland 

 

Voorts heeft op 15 december beraad plaats gevonden van het bestuur van de 

Stichting Bedrijfsleven Greenport Duin- en Bollenstreek, waaraan – behalve enkele 

eerder genoemden - deelnamen: 

 Arie Meerburg, voorzitter 

 Aad Vollebregt, Nederlandse Bond van Boomkwekers 

 Sam van Egmond, Hobaho 

 Martien Zandwijk, LTO Noordwijk  
 

Tenslotte heeft op 14 juni 2012 een aparte ‘broeisessie’ plaats gevonden van 

‘ongebonden’ deskundigen over de governance structuur van de Duin- en 

Bollenstreek waaraan deelnamen: 
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 Wim van Haastert 

 Jaap Leenen 

 Arie Balkenende 

 John Boot 

 Richard van de Merwe 

 Ruud Warmerdam 

 Laura van Klink 

 Onno Zwart 

 Roelof van Netten 

 Leon Mur 

 Marcel van Vliet 

 John van der Slot 

 Jacques Teelen 

 Martien Zandwijk 
 
 

Bronnen 

 Bron voor Groene Economie, Wereldoplossingen voor werelduitdagingen, 

Topsectoradvies Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, juni 2011 

 Uitvoeringsagenda 2012-2016, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 

december 2011 

 Focus op kansen, Naar een structureel betere positie van de handel in bloembollen, 

Productschap Tuinbouw, Berenschot , Anthos, juli 2009 

 Quick scan Topsectoren en Holland Rijnland, januari 2012 

 Naar een economische agenda voor de Greenport Duin- en Bollenstreek , december 

2011 

 Greenports gewogen, Op zoek naar de afwegingen bij vragen naar ruimte in en nabij 

de greenports vanuit ondernemersperspectief, NovioConsult, december 2009 

 Strategische agenda mainport 2010-2013, denken en doen, Greenport Nederland, 

juni 2010 

 Naar de top: het bedrijvenbeleid in actie(s), kabinetsbrief topsectorenbeleid, Ministerie van EL&I, 13 

september 2011 

 Meer chemie tussen groen en groei, De kansen en dilemma’s van een biobased 

economy, SER-advies, december 2010 

 Er gaat niets boven citymarketing, Gert-Jan Hospers, 2011 

 In perspectief: over de toekomst van de Nederlandse agrosector, LEI Wageningen UR, 

november 2011 

 Factsheet Agriboard Noord-Holland Noord, KvK , november 2012 

 www.greenportholland.com 

 www.greenportcampus.nl 

 www.biosolarcells.nl 

 www.kvk.nl 

 

Begeleidingscommissie 

Leo van der Zon, gemeente Teylingen 

Fred Wulp, gemeente Teylingen 

Marieke van den Oever, gemeente Teylingen 

Robert van der Poel, gemeente Katwijk 

Jan Kreuger, gemeente Katwijk 
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Blaauwberg 

Aart van Bochove 

Jeroen Bos 

Mariet Ewalts 

Silvia van den Heuvel 

Pien Crispijn 

Redouan Boussaid 

 

 
 

 

 


