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1  Agenda van kwesties en richting voor vervolg 
 

Stakeholders uit het Westland zetten onlangs vijf brandende kwesties op de agenda 

om het Westland in de komende jaren sterk en toonaangevend te houden. Tijdens een 

ontmoetingsdag van de provincie met ondernemers en organisaties uit het Westland 

bleek groot enthousiasme bij deze partijen om niet alleen te praten, maar ook om 

samen hiervoor de mouwen op te stropen. Voor het vervolgtraject zou voor het 

Westland (maar mede in relatie tot de omliggende steden en gebieden) de nadruk 

gelegd moeten worden op het gezamenlijk door het bedrijfsleven, maatschappelijke 

organisaties, gemeente(n) en provincie onderzoeken en uitwerken van een aantal 

concrete business cases. 

 

De provincie wil samen met organisaties en ondernemers uit het gebied keuzes maken 

voor de bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied en 

de opgaven gezamenlijk oppakken. Belangrijke notie hierbij is dat we in de verkenning 

aanhaken aan zaken die al in gang zijn gezet of gereed zijn.  Via interviews en de 

ontmoetingsdag is een eerste inventarisatie gemaakt van huidige en toekomstige 

opgaven en kansen. Dit mondde uit in een agenda van vijf topkwesties voor het 

Westland.  

 

1. Kringlopen maken voor water en energie (groen) 

Dat wil zeggen: voorop lopen in het combineren van economie, klimaatverandering en 

duurzame ontwikkeling. Slim en schoon geld verdienen en besparen. Voorbeelden zijn 

het aanleggen van een regionale centrale verwarming, het benutten van havenwarmte 

en het voorkomen van natte voeten. Denk aan een pompstation met biobrandstoffen, 

meer gebruik van geothermie en het opzetten van een Westlands warmtenet.  

 

2. Interactie van onderwijs, kennis en innovatie (blauw) 

Het Westland is al vaak koploper met innovatie. Het kan nog beter wanneer de experts 

van de kennisinstellingen in Wageningen, Delft, Rotterdam en Leiden zich verbinden met 

de praktijk van de Greenport. Ook moeten de leerdoelen beter aansluiten op die van de 

praktijk, er zou een internationaal voedingscentrum moeten komen, een betere 

educatie op basisscholen en meer gerichte acties om jongeren te enthousiasmeren.  

 

3. Behoud van een fijne leef- en verblijfsomgeving (rood) 

Het Westland is een sociale en veilige omgeving. Er zijn vragen rond het al dan niet 

scheiden van wonen en productie (wonen in de tuin, supermarkt in de tuin), behoud van 

de sfeer van de dorpen en oude en nieuwe cultuur. De wensen van de bewoners 

moeten centraal staan als het gaat om leefbaarheid, mobiliteit, kunst, recreatie, werk, 

wonen en zorg. De ruimtelijke kwaliteit van het Westland moet zoveel mogelijk 

aansluiten bij de wensen van de bewoners, ondernemers en bezoekers. Ondernemers, 

overheid en instellingen (kennis, zorg, politie, verenigingen) kunnen hiertoe hun 

agenda’s koppelen; belemmeringen voor particulier initiatief zouden kunnen worden 

weggenomen door het aanpassen van beleid en regelgeving en het flexibeler en 

eenvoudiger maken van herverkaveling. 
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4. Betere promotie van het Westland als merk (geel) 

Het Westland heeft veel meer in huis dan de buitenwereld weet, maar moet dat beter 

als internationaal merk laten zien. Denk aan Silicon Valley. Dat is van belang voor 

klanten en bedrijven, maar ook voor (vakantie)bezoekers en (hoogopgeleide) 

kenniswerkers. Stap 1 is dat het Westland voor de hele wereld zichtbaar wordt als 

etalage van hoogwaardige productie, innovatieve techniek en mooie moderne kassen. 

Gebruik daarvoor YouTube, Discovery Channel, QR codes op kassen, mediatraining voor 

telers, een voorbeeldkas op Schiphol en architecten van naam en faam. 

 

5. Slimme en efficiënte bereikbaarheid, handel en  logistiek (grijs) 

De Greenport en Mainport vormen één logistiek geheel. Het Oostland hoort hier ook bij. 

Dat betekent: een centrale as en veilingroute  met voldoende capaciteit, goede 

verbindingen met de buren, een fijnmazig netwerk voor daghandel en retail en een 

hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Den Haag en Rotterdam via 

Naaldwijk. Bestaand beleid voor verkeersveiligheid en de doorstroming op hoofdwegen 

moet doorgaan. Er kunnen meer vrijliggende fietspaden komen, meer ongelijkvloerse 

kruisingen en ook interregionale snelfietsroutes. Ook is er ruimte nodig voor de verdere 

opmars van (koel)containers.  

 

Synergie en de volgende stap om samen aan de slag te gaan  

Er is tijdens de ontmoetingsdag een eerste poging gedaan om de thema’s uit te werken. 

De algemeen gedeelde opvatting is  dat thema’s en onderdelen gekoppeld moeten 

worden (cross-overs) zodat de synergie tussen sectoren en partijen optimaal benut 

wordt.  Hierbij denkt men aan de koppeling tussen verschillende soorten infrastructuur , 

de leefkwaliteit, optimalisering en herontwikkeling van de ruimte en vraagstukken rond 

energie, klimaat en water. Daarmee rijg je de voor het Westland relevant thema’s en 

opgaven aan elkaar.  

 

Zo kan een moderne Greenport niet zonder goede  weginfrastructuur als basisfaciliteit 

maar dient ook de infrastructuur van alternatieve  logistieke stromen (water, kades, 

overslag, spoor en lucht) op orde te zijn. Dit geldt ook voor de infrastructuur voor het 

transport van energie, CO2 en kennis/data(glasvezel). Met investeringen in de 

infrastructuur kan het vestigingsmilieu van het economisch cluster in het Westland 

versterkt worden en wordt tegelijkertijd ook de leefomgeving aantrekkelijker. Het 

vestigingsmilieu en leefomgeving zijn ook afhankelijk van waterveiligheid 

(zeespiegelstijging), wateroverlast (meer neerslag in korte tijd), watertekort (droge 

perioden) en waterkwaliteit (zoet water). Deze aspecten vragen om meer ruimte en/of 

slimmere technische oplossingen.  

 

Belangrijke potentiële projecten zijn de zogenaamde Centrale As (en verbreding 

Veilingroute)  en een HOV-verbinding (zonder fossiele brandstoffen) tussen Naaldwijk, 

Den Haag, Delft en Rotterdam door het Westland heen. Omdat de ruimte intensief 

wordt gebruikt moet beter en slimmer om worden gegaan  met het bestaande.  
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Het idee is om vervolgens in een participatief proces via een aantal stappen en 

bijeenkomsten samen te zoeken naar concrete mogelijkheden en nieuwe combinaties 

van een optimale bereikbaarheid, een goed vestigingsklimaat om te ondernemen en een 

aangename leefkwaliteit in het Westland. Het doel is om allianties te sluiten tussen 

partijen die  gezamenlijk aan de slag willen. Daarbij is de energie van partijen om actief 

bij te dragen leidend.  

 

De rol van de provincie is daarbij gelaagd en kan zijn het faciliteren van proces (bij elkaar 

brengen), verbinden van belangrijke opgaven en het oppakken van opgaven waar zij 

bevoegd gezag voor is. De voorbereiding vindt plaats via  een integraal projectteam 

binnen PZH (vertegenwoordigers vanuit EZ, Mobiliteit, Ruimte, Groen en Water) in 

samenwerking met gemeente Westland en Stadsgewest Haaglanden.  

Figuur 1: overzicht van mogelijk te koppelen onderdelen 
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2 Cruciale keuzes voor het Westland 
 

Op oude of nieuwe voet verder? 

Het Westland als leefgebied van 100.000 inwoners en schoonste industriegebied van 

Europa op het gebied van voeding, planten en bloemen staat spreekwoordelijk op een 

kruispunt. Dat kruispunt wordt gemarkeerd door de keuze of de belanghebbenden in en 

bij het gebied op de oude voet doorgaan of dat zij gaan onderzoeken of een nieuwe 

koers mogelijk en wenselijk is.  

 

De oude voet staat voor een toekomst, waarin de nadruk ligt op ieder voor zich, op het 

stapelen van deelbelangen en veelal op sectorale interventies. Doorgaan op de oude 

voet is bekend en vertrouwd. Het risico op conflict en desinvestering op termijn is echter 

waarschijnlijk en de uitkomst kan een Westland zijn zoals niemand dat gewild heeft.  

 

De nieuwe koers staat voor samenwerking, maatschappelijk rendement en besparing op 

termijn door belangen te koppelen en te werken aan integrale gebiedsontwikkeling. Die 

koers mikt op een uitkomst van 1+1=3. De signalen van diverse stakeholders in de nu 

afgeronde eerste fase van de gebiedsverkenning “Op weg met het Westland” wijzen in 

de richting van de nieuwe koers, waarbij met name de overheden (provincie, gemeente 

Westland en Stadsgewest Haaglanden) worden aangekeken om processen te faciliteren 

en om partner te zijn in nieuwe vormen van samenwerking om die koers gestalte te 

geven. Dit blijkt ook uit de al ingezette processen rondom de Greenport en de 

Structuurvisie van de gemeente Westland: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 

De weg daarnaartoe is echter onzeker en wordt gekenmerkt door samen leren,  samen 

ontdekken en samen doen. De uitkomst zal zoveel mogelijk respecteren wat iedereen 

voorheeft met het Westland.   

 

Korte termijn of toekomstbestendige keuzes maken? 

De aanleiding voor de gebiedsverkenning is dat de provincie Zuid-Holland samen met 

organisaties en ondernemers uit het gebied keuzes wil maken voor de toekomstige 

gewenste bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid van het Westland. 

Die keuzes zouden beperkt kunnen blijven tot het oplossen van actuele 

verkeersknelpunten. Daar is op zich niks mis mee. De kans is echter groot dat dan een 

slag gemist wordt om met behulp van moderne infrastructurele voorzieningen de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling  en kwaliteit van het Westland als Greenport 

Holland een toekomstbestendige impuls en een groot concurrentievoordeel te geven. Of 

er wordt een slag gemist om een kwaliteitssprong te maken in het 

openbaarvervoernetwerk, dat het Westland optimaal met de omliggende steden zou 

verbinden. Zo’n netwerk zou de moderne, 21e eeuwse kenniswerker snel en gemakkelijk 

de gelegenheid bieden om er te werken of de student om er te studeren aan een 

hoogwaardige Greenport Horticampus. Ook zou het investeren in verkeers- en logistieke 

netwerken misschien gekoppeld kunnen worden aan de ontwikkeling van nieuwe 

vervoersconcepten, netwerken voor duurzame energievoorziening en duurzame 

oplossingen voor de waterproblematiek. Er zou dan een betere balans gevonden kunnen 

worden tussen wonen, leefbaarheid, de recreatie en het werken.   
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Steun voor verbreding en cocreatie 

De resultaten van de eerste fase van de verkenning Op weg met het Westland bieden 

voldoende handreiking aan de provincie om samen met stakeholders in het gebied een 

sectorale aanpak van (verkeers-) vraagstukken te verbreden naar een meer integrale, 

gebiedsgerichte aanpak. Bovendien wijst het enthousiasme van de deelnemers op 

kansen voor cocreatie met hen.  

 

In een verbrede aanpak kan gezocht worden naar de koppeling tussen verschillende 

wezenlijke  thema’s, die door de deelnemers aan de Ontmoetingsdag van de verkenning 

zijn benoemd. Die thema’s gaan over water, energie en klimaat, over onderwijs, kennis 

en innovatie, over de leefbaarheid, over de bereikbaarheid en de logistiek en over hun 

grote behoefte aan een nieuw en beter imago voor het Westland als zichtbare etalage 

van gezondheid, smaak, welzijn en voedselveiligheid. Ook kunnen bestaande initiatieven 

en lopende processen aan elkaar gekoppeld worden.  
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3. Opzet van de Preverkenning  
 

Ambitie 

De start van de verkenning Op weg met het Westland ligt in het najaar van 2013. De 

provincie ambieert een integrale en toekomstgerichte gebiedsverkenning voor het 

Westland. De insteek is om samen met ondernemers, gemeente(n) en maatschappelijke 

organisaties aan de slag te gaan met de toekomst van het Westland. De inhoudelijke 

aanvliegroute van het project is de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied in 

relatie tot wat de mensen, die het aangaat, verwachten als het gaat om de economie en 

leefkwaliteit van het Westland. Het proces is gebaseerd op het samen 

verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het gebied. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij is om eerst te kijken naar wat er al is en wat beter benut of 

opgewaardeerd kan worden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de ondergrond of het 

zoeken naar nieuwe functiecombinaties. 

 

Opzet van de verkenning 

De opzet van de verkenning bestaat uit drie stappen.  

Eerste stap is een beknopte analyse van de problematiek van het Westland en van 

bestaande initiatieven en beleidsdocumenten, zoals de Gereedschapskist Instrumenten 

van de Initiatiefgroep Modernisering Teeltareaal van Greenport Holland, de Roadmap 

naar een Greenport Holland Mainport Netwerk, de resultaten van verkeersonderzoek, 

de nieuwe structuurvisie van gemeente Westland en de nieuwe structuurvisie Ruimte en 

Mobiliteit van de provincie zelf.  

 

Tweede stap is een aantal interviews met stakeholders uit het Westland. Gesproken is 

met Frank Hordijk en Bart van Os van Tuinbouw Jongeren Westland, Coen Meijeraan van 

Flora Holland, Herwi Rijsdijk van ABC Westland, Willem Baljeu van Best Fresh Group, 

Wilfred van Luijk van Passe-partout Westland en Vakantiepark Vlugtenburg, Wiesje 

Hofstede en Frans Pijls van de gemeente Westland, Peter de Bruin van de Rabobank, 

Rien van den Anker, publicist, Jeroen Filius van het Hoogheemraadschap Delfland, 

Desiree Curfs van Patijnenburg/Werkplein Westland, Petrouchka den Dunnen van de 

afdeling Milieu en Mobiliteit van de provincie, Paul van Delft en Pieter Eenhoorn van 

VNO-NCW West en Rob Baan van Koppert Cress. Ook is een werkbezoek gebracht aan 

Sion Orchids, Flora Holland, Stena Line en ABC Westland. De impressies van de 

gesprekken zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit document.  

  

Derde stap is een Ontmoetingsdag van stakeholders op 29 januari 2014. Voor een 

overzicht van de deelnemers zie bijlage 2.   

 

Uitvoering en begeleiding van de verkenning 

De verkenning Op weg met het Westland is in opdracht van de provincie Zuid-Holland 

uitgevoerd door Peter Heerema (Locus) in samenwerking met Mariette Stolk (Reos 

Partners). 

 

De koers van het project is regelmatig intern in een begeleidingsgroep van de provincie 

besproken met experts van verschillende beleidsterreinen, i.c. Maarten Weers en 

Wieger Zwikstra (allebei interne projectleiders van de verkenning) en Gerard Wesselink 
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van  Mobiliteit, Marije Groen en Etwin Grootscholten van Economie, Hans Grotenhuis 

van Groen, Francisco Colombo van Ruimte, Marco Stekelenburg van Energie/Milieu, 

Donald Broekhuizen van Projecten en Programma’s en Anne-Jet Plat van Bestuur. Ook is 

er bilateraal gesproken met Marco Steijn en Mirza Milosevic/Jonne Klaver van de Dienst 

Beheer Infrastructuur. Daarnaast is het project en de aanpak besproken in het 

teamoverleg van het cluster Mobiliteit en Milieu en in het overleg van het 

Managementteam van de Directie Ruimte en Mobiliteit.    
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4. Oogst van de Ontmoetingsdag: opgaven, dromen 
 en samen doen  
 

Op 29 januari 2014 vindt in Naaldwijk de Ontmoetingsdag van stakeholders plaats. Het is 

de kick off met zo’n veertig deelnemers uit het gebied om met elkaar te praten over de 

opgaven en wensen voor de toekomst. In drie rondes is met elkaar gedeeld wat de 

opgaven in het Westland zijn, wat de dromen voor de toekomst over zo’n twintig jaar 

zijn en wie of wat nodig is om deze dromen te verwezenlijken. In deze paragraaf staan 

hun belangrijkste signalen. De cursieve tekstpassages komen uit de Startnotitie voor de 

Ontmoetingsdag en zijn gebaseerd op de individuele gesprekken met stakeholders.    

 

Huidige situatie en opgaven 

Als er één ding die dag duidelijk wordt, is dat het Westland veel meer in huis heeft dan 

menig buitenstaander vaak denkt. Als toonaangevend food&flower cluster van 

productie, handel, toelevering en logistieke dienstverlening is het Westland een 

moderne wereldspeler van formaat. Hightech, innovatief en hoogwaardig en daardoor 

het schoonste industriegebied van Europa. De opgaven liggen nu vooral op het vlak van 

uitbouw van dit cluster. Het is bijvoorbeeld van groot belang om de voorsprong in kennis 

te versterken en in het buitenland te vermarkten. Er is nu echter geen wetenschappelijk 

instituut en er is onvoldoende afstemming tussen het onderwijs aan Westlandse 

jongeren en de vraag van de tuinbouwsector. De Greenport Horticampus kan hierin een 

grote rol spelen.  

 

 Het Westland staat als Glazen Stad nog steeds bekend als productiegebied. 

 Voorheen werden door kleinschalige familiebedrijven tomaten, komkommers en 

 bloemen geteeld. Dat gebeurt nog steeds, maar de activiteiten aan de bron van 

 de productie (zoals zaadveredeling) en aan de afzetkant (zoals handel en 

 logistiek) zijn veel belangrijker geworden. Bovendien is  de teelt veel 

 gevarieerder, kennisintensiever en grootschaliger dan toen. Professionele 

 ondernemers werken voor een wereldmarkt met behulp van geautomatiseerde 

 productiesystemen en  nieuwe productconcepten om de consument te 

 ontzorgen. De handel zorgt voor frequente on demand delivery aan het 

 grootwinkelbedrijf dankzij uitgekiende multimodale logistieke ketens en 

 crossdocking, het zogenaamde ompakken van goederen in kant en klare 

 pakketten voor afnemers. De veiling – ooit opgericht vanuit de belangen van 

 telers – verandert van schakel naar dienstverlener in de keten en 

 consolidatiepunt voor honderden handelsbedrijven. De virtuele klok ("veilen via 

 internet") en directe leveringen  worden steeds belangrijker, net zoals de import 

 uit nieuwe productiegebieden elders op de wereld, waardoor (met de beweging 

 van de seizoenen mee) verse producten 24 uur per dag  het gehele jaar door in 

 de boodschappentas van de consument mee naar huis kunnen. 
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Naast modern economisch cluster is het Westland voor zijn inwoners ook een prettige 

plek om te wonen en te werken. De gemeenschap is hecht, alle voorzieningen zijn 

aanwezig (inclusief een eigen strand) en de steden Delft, Rotterdam en Den Haag zijn 

dichtbij. Dit beeld van het Westland strookt al lang niet meer met het oude, maar nog 

steeds bestaande imago van glazen stad met goedkope arbeidskrachten en eenvoudig 

werk. 

 

 Gesignaleerd wordt dat het karakter, de ruimtelijke kwaliteit en de identiteit van 

 het Westland steeds meer onder druk zullen komen te staan naarmate de 

 verstedelijking verder voortschrijdt. Ook zal naar verwachting de verscheidenheid 

 tussen de dorpen op termijn gaan verdwijnen, wat betreurd wordt. Zorgen 

 bestaan er ook met betrekking tot de match tussen vraag en aanbod op de 

 arbeidsmarkt, de ontwikkelingen in de zorgsector en de groeiende discrepantie 

 tussen professionele ondernemers en de krimpende groep van traditionele en 

 relatief kleinschalige familiebedrijven. Greenport Horticampus zal een 

 belangrijke functie kunnen vervullen om jongeren in het Westland op te leiden en 

 te behouden voor de regio.  

 

Niet alleen met de uitbouw van het cluster, maar ook op het vlak van duurzame energie 

(geothermie, zon en hergebruik van warmte) kan het Westland nog een flinke slag 

maken. Daarvoor zijn interne verbindingen nodig, maar ook verbindingen met andere 

gebieden, zoals met de haven van Rotterdam.  

 

Bij deze opgaven kan het thema water (veiligheid, overlast, tekort en kwaliteit) integraal 

worden meegenomen. Ook in ruimtelijk opzicht kan nog het nodige worden verbeterd. 

Verkavelingen passen soms niet meer bij deze tijd, de traditionele kavelinrichting van 

het wonen bij de tuin kan plaatselijk verbeterd worden en er zouden nieuwe woon-

werkvormen kunnen worden geïntroduceerd. 

Figuur 2: Ontmoetingsdag 29 januari 2014 
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 Op het gebied van energie liggen grote kansen op synergie door uitwisseling van 

 reststromen, zoals warmte, als gevolg van de unieke nabijheid van industrieën in 

 de Rotterdamse haven en de warmtevragende Greenport. Met een warmtenet 

 zou de benutting van bestaande restwarmte gecombineerd kunnen worden met 

 de grote potentie van aardwarmte in de provincie. Waterveiligheid 

 (zeespiegelstijging), wateroverlast (meer neerslag in korte tijd), tekort aan water 

 (droge perioden) en waterkwaliteit (zoet water) vragen om meer ruimte en/of 

 slimmere technische oplossingen. Water is immers ook een productiefactor van 

 belang en kan goed gecombineerd worden met verbeteringen in de kwaliteit van 

 de woonomgeving. 

 

De derde belangrijke slag voor het cluster is de verruiming van het blikveld. Dat geldt 

voor de product placement in termen van gezondheid, welzijn en voedselveiligheid, voor 

de samenwerking binnen Greenport Holland (zoals de combi van Westland met 

Oostland en Barendrecht) en de relatie met de omliggende metropolitane omgeving.  

Een betere en veilige doorstroming en bereikbaarheid zijn daarvoor belangrijke 

voorwaarden. Dat geldt voor de multimodale logistiek en voor het verkeer van 

werknemers, inwoners en bezoekers met fiets, auto of openbaar vervoer. De 

belangrijkste opgaven zijn de ontvlechting van verkeersstromen, het gebruik van de 

ondergrond voor goederenvervoer en het gebruik van geconditioneerd transport van 

versproducten per container.  

 

 De draaischijf voor deze wereldhandel is het Westland. Een robuust en 

 multimodaal logistiek netwerk is daarvoor van wezenlijk belang. Met zo'n 

 (inter)nationaal netwerk kan de groei van de handel worden gefaciliteerd en kan 

 het vervoer binnen en naar de handelsgebieden efficiënter worden 

 georganiseerd. Door de containerisatie en de toename van de import zal 

 de mainport Rotterdam daarin steeds belangrijker worden. Hoewel het 

 wegvervoer en dus het wegennet belangrijk blijft , gaat het ook over nieuwe 

 reefer vervoersconcepten en netwerken  via spoor, short sea  en binnenvaart. De 

 nog te realiseren containerterminal bij de Stena Line in Hoek van Holland zal een 

 belangrijke rol gaan spelen in de overslag van import reefer containers voor het 

 Westland. 

 

Figuur 3: Ontmoetingsdag 29 januari 2014 
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Dromen 

Belangrijke vraag is waar het Westland zelf over pakweg twintig jaar wil staan. De 

meningen daarover van de deelnemers aan de Ontmoetingsdag lopen niet ver uiteen, 

de uitwerking in details soms wel. Rode draad is om ook over twintig jaar fijn, duurzaam, 

vitaal en veilig te kunnen leven, werken en wonen in de dorpen van het Westland met 

de grote steden binnen handbereik, verbonden door een netwerk van gescheiden 

verkeersstelsels (met onder andere snelfietspaden) en hoogwaardig openbaar vervoer 

tussen Den Haag, Naaldwijk en Rotterdam. Ook is de positie van het Westland als spin in 

het mondiale web van voeding, welzijn en gezondheid dan verder versterkt. Het 

Westland is (samen met Oostland en Barendrecht) dé tuinbouwetalage van de wereld 

en er wordt ook veel geld verdiend met kennisexport.  

 

Er is (met cofinanciering door ondernemers) een academisch instituut voor groengrijze 

kennisinnovatie gevestigd. De bestaande functionele complexiteit van teelt, handel en 

logistiek bestaat ook dan nog. Daar zit de kracht van het Westland. Grootschalige teelt 

(volumes tegen lage prijzen) vindt wel steeds vaker elders plaats; het meerlaagse 

glasareaal wordt vooral gebruikt voor de teelt van een diversiteit aan nieuwe producten 

met hoge meerwaarde per vierkante meter (zoals voor farmaceutische doeleinden) en 

voor de groeiende local for local vraag naar gezonde voeding in de omgeving.  

 

 Om de sterke positie van het tuinbouwcluster ook in de toekomst te behouden, 

 zal ingezet moeten worden op samenwerking en verdere professionalisering, 

 hoogwaardige ketenlogistiek, niches van luxe groenten, fruit en 

 sierteeltproducten, duurzame energie, nieuwe maatschappelijke vraagstukken 

 rond gezondheid, farmacie en voedselveiligheid en herkenbare, op de consument 

 gerichte formules op het vlak van emotie, smaak en welbevinden. De opgave 

 voor zo'n volwassen cluster als de glastuinbouw is om te vernieuwen en te 

 verduurzamen. 

 

Kringlopen van duurzame energie zijn op regionale schaal georganiseerd. De ondergrond 

wordt intensief gebruikt voor transport van goederen, vrachtauto’s zijn dan passé. En er 

zijn gesloten kringlopen voor afval (C2C), (hemel-, drink- en giet-)water, (rest- en aard-

)warmte en elektriciteit (zon, wind). De regio functioneert energie- en klimaatneutraal, 

fossiele brandstoffen worden nauwelijks meer gebruikt. Slimme herverkaveling van de 

ruimte heeft geleid tot meer groene, recreatieve ruimte in de vorm van een Central 

Park. Er is dan een goede balans gevonden tussen wonen, leefbaarheid, recreatie en het 

werken. Kassen zijn dan zo gedesigned dat het net lijkt of je in een buitengebied bent en 

er zijn bijzondere mengvormen ontstaan van wonen in de tuin, de tuin op het dak en 

retail in de tuin. Samenwerking in combinatie met gezamenlijke marketing op de 

beleving van producten en productie heeft ertoe geleid dat de naam van het Westland 

in hoofdletters wordt geschreven. 

 

 Vraag is wel wat de toekomstige economie gaat betekenen voor gebruik en 

 beleving van het gebied, zoals het nu is. Is het straks één grootschalig 

 werklandschap (waar op sommige plekken misschien ook gewoond wordt), 

 wordt het Westland een soort groen tuinbouwpark met aantrekkelijke woon- en 

 werkmilieus voor kleinschalige innovatieve bedrijven in niches of ontwikkelt het 
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 gebied zich verder als modern, duurzaam agribusiness gebied met 

 ketengerichte samenwerking tussen teelt, handel en retail?   

 

Wat nodig is om de dromen te realiseren 

Tot slot is door de deelnemers aan de Ontmoetingsdag gesproken over wat of wie er 

nodig is om zo’n toekomst werkelijkheid te laten worden. De overheid (gemeente, 

provincie en rijk) wordt hierbij vooral aangekeken als het gaat om aanpassing en 

flexibilisering van regelgeving (zoals bestemmingsplannen), om processen te faciliteren 

en om partner te zijn in nieuwe vormen van samenwerking.  

 

Door de deelnemers zijn vijf cruciale kwesties benoemd (zie pagina 1). Voorbeelden zijn 

de ontwikkeling en invoering van initiatieven voor duurzame energie (geothermie, 

warmtenet), het samen met ondernemers opstellen en uitvoeren van een Agenda 

Leefbaarheid en diverse bereikbaarheidsprojecten. Dat gaat onder meer over het 

(samen met banken, de vastgoedsector en pensioenfondsen) ontwikkelen en 

cofinancieren van een Centrale As, het verdubbelen van de Veilingroute, de aanleg van 

een HOV-verbinding Den Haag-Naaldwijk-Rotterdam, de aanleg van snelfietsroutes, de 

scheiding van fiets- en vrachtverkeer, de aanleg en uitbreiding van Cool Port West en 

het investeren in de kwaliteit van kruisingen.  

 

Initiatieven op het vlak van onderwijs en kennis zouden met name geïnitieerd moeten 

worden door universiteiten en topbedrijven. De marketing van het Westland als gebied 

dat leefbaar, innovatief, duurzaam en sexy is zou tot slot vooral in goede handen zijn bij 

ondernemers en bewoners. De ideeën daarvoor gaan van een educatief Tv-programma, 

kijkgaten in kassen, een architectuurprijsvraag voor dé design-kas, een kas als etalage 

van het Westland in de ontvangsthal van Schiphol tot mediatraining voor telers, een QR 

code bij de kas en het oprichten van een Innovation Center. 

 

 Westlanders staan bekend als harde werkers, vindingrijk en ondernemend. 

 Eigenzinnig , maar ook bereid tot kennisdelen en samenwerking als dat nieuwe 

 kansen biedt. Vele inwoners hebben direct of via familie of vrienden wel een of 

 andere vorm van binding met de tuinbouw. Ook is er een specifieke vorm van 

 dorpse saamhorigheid in combinatie met een mondiaal functionerend 

 tuinbouwcluster. De trots op de eigen regio mag echter wel wat actiever worden 

 uitgedragen, bijvoorbeeld rond de thema's van welbevinden, gezondheid en 

 voedselveiligheid. Per slot van rekening draagt de regio daar in belangrijke mate 

 en op innovatieve wijze aan bij. Een beter imago en een bredere 

 naamsbekendheid van het Westland zullen ook de economie goed doen. Het 

 beeld van een relatief gesloten agrarisch gebied (wat veel mensen van buiten 

 denken over het Westland) moet kantelen naar het beeld van een open, high 

 tech regio (wat het Westland in werkelijkheid is) in combinatie met het 

 benadrukken van typisch Westlandse waarden zoals vakmanschap, passie en 

 nuchterheid. 
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Figuur 4: Ontmoetingsdag 29 januari 2014 
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5. Vervolg 
 

Voor het vervolgtraject zou voor het Westland (maar mede in relatie tot de omliggende 

steden en gebieden) de nadruk gelegd moeten worden op het gezamenlijk door het 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, gemeente en provincie onderzoeken en 

uitwerken van een aantal concrete business cases. Om de synergie  tussen sectoren en 

partijen optimaal tot stand te brengen zou elke business case een verbinding moeten 

leggen tussen verkeersinfrastructuur, de leefkwaliteit van het gebied, optimalisering en 

herontwikkeling van het gebruik van de ruimte en de aanpak van vraagstukken rond 

energie, klimaat en water. Daarmee zou een rijgdraad door verschillende en voor het 

Westland relevante thema’s kunnen worden gemaakt.  

 

Een moderne Greenport kan niet zonder goede infrastructuur als basisfaciliteit. Niet 

alleen het fysieke wegennet is daarvoor van belang, ook de infrastructuur van 

alternatieve  logistieke stromen dient op orde te zijn, zoals de waterwegen, kades, 

overslagfaciliteiten, het spoor en de intercontinentale luchtvaart. Dit geldt ook voor de 

infrastructuur voor het transport van energie, CO2 en kennis/data(glasvezel). Met 

investeringen in de infrastructuur kan het vestigingsmilieu van het economisch cluster in 

het Westland versterkt worden en wordt tegelijkertijd ook de leefomgeving 

aantrekkelijker. Belangrijke potentiële projecten zijn de zogenaamde Centrale As (en 

verbreding Veilingroute)  en het verbeteren van het openbaar vervoer in het Westland 

in de vorm van een HOV-verbinding tussen Naaldwijk, Den Haag, Delft en Rotterdam 

door het Westland heen. Door bovendien het openbaar vervoer volledig vrij te maken 

van fossiele brandstoffen, wordt de transitie naar een energie-efficiënte samenleving 

bevorderd. Omdat het Westland geen leeg schaakbord is en de ruimte intensief wordt 

gebruikt (en de mogelijkheden voor ruimtelijke verschuivingen in het gebied beperkt) 

betekent dit dat we ook moeten leren om beter en slimmer om te gaan met het 

bestaande. Dat is goedkoper en des te meer nodig vanwege de noodzaak van een meer 

duurzame energievoorziening en om oplossingen te bedenken voor de 

waterproblematiek.  
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Bijlage 1: verslagen van de stakeholderinterviews 
 
Stakeholderinterview Provincie Zuid-Holland 
Datum: 24 september 2013 
Deelnemers: Petrouchka den Dunnen, Maarten Weers en Wieger Zwikstra (provincie); 
Mariëtte Stolk en Peter Heerema (interviewers) 
  
De behoefte aan een gebiedsverkenning Westland is ontstaan bij de afdeling Mobiliteit 
en Milieu van de provincie Zuid-Holland, bureau Verkeer, Beleid en Strategie. De rol van 
de provincie ten aanzien van de ontwikkeling van het Westland is dat zij wegbeheerder 
is én regisseur van de totale ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. In de uitoefening 
van die rol wil de provincie graag samen met belanghebbenden, zoals de ondernemers 
en bewoners in het Westland, de juiste toekomstbestendige keuzes maken.  
 
De insteek van de gebiedsverkenning zijn de thema's bereikbaarheid, economie en 
ruimte. De ervaren bereikbaarheid in het Westland over de weg wordt steeds 
problematischer. Het is druk en veel verschillende soorten verkeer maken gebruik van 
hetzelfde wegennet, waarvoor de provincie verantwoordelijk is. De provincie wil dan 
ook de verkeersknelpunten wegnemen. Voor het functioneren van het Westland als 
Greenport is echter niet alleen nu, maar ook in de toekomst een goede en veilige 
ontsluiting nodig. De provincie heeft daarom behoefte aan een scherper beeld van hoe 
het Westland zich op langere termijn zal ontwikkelen. Dat betreft vooral de toekomst 
van de bedrijvigheid in het Westland, maar ook de toekomst van het wonen, water, 
duurzame energievoorziening en recreatie. Al deze maatschappelijke ontwikkelingen 
beïnvloeden het verkeersbeeld en het ruimtegebruik in het Westland en daarmee ook 
de kwaliteit van het vestigingsklimaat en van het leefklimaat.  
 
De provincie ziet in de toekomst veel veranderen in het Westland. De verwachting is 
onder meer dat distributiecentra en kantoren voor de handel en logistiek zich meer 
zullen clusteren in de buurt van de snelweg, dat de tuinbouw van karakter zal 
veranderen (meer variatie op minder grond, minder kleine kassen, meer 
kennisontwikkeling) en dat nieuwe woningbouw vanwege de prijs van de grond beperkt 
zal blijven tot hergebruik van enkele vrijkomende bedrijfslocaties. Het genre de vie van 
het Westland zal naar verwachting van de provincie niet noemenswaardig veranderen. 
De Westlander is en blijft een harde, nuchtere werker, die plekgebonden is. Ook de 
familierelaties zijn erg belangrijk. De arbeidsmarkt zou weleens kunnen veranderen 
vanwege een groeiende behoefte aan hoger opgeleid personeel. Voor de toekomst vindt 
de provincie het vooral van belang dat er in het Westland meer economische initiatieven 
ontstaan en dat die sneller van de grond komen. Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigings- en leefklimaat nodigt daartoe uit. Dat trekt nieuwe ondernemers aan, houdt 
ondernemers vast, lokt geschikt personeel en maakt het ook voor bewoners 
aantrekkelijk om in het Westland te blijven.  
 
De provincie wil graag samen met stakeholders nieuwe economische initiatieven in het 
Westland stimuleren en daartoe investeren in de bereikbaarheid. Maar de provincie kan 
en wil dat niet alleen. Mochten stakeholders een ander toekomstscenario voor ogen 
hebben, dan is dat voor de provincie prima, maar het is geen situatie van 'u vraagt, wij 
draaien' omdat de provincie ook eigen belangen en ambities heeft. Ook hebben 
stakeholders de provincie nodig voor medebekostiging van bereikbaarheidsverbetering, 
ruimtelijke ontwikkeling en bestuurlijk draagvlak. Het liefst ziet de provincie dan ook dat 
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het beeld van de toekomst van het Westland samen wordt gemaakt. Belemmeringen 
hiervoor ziet de provincie vooral op het vlak van mogelijke cultuurverschillen tussen 
provinciale beleidsmakers en de belangen in het Westland in de praktijk. Om dat te 
ondervangen moet intern ook de ambitie voor cocreatie gedeeld worden en moet het 
management worden meegenomen. Een belemmering kan ook zijn een gebrek aan lef 
bij stakeholders (w.o. de provincie) om verantwoordelijkheid te nemen voor 
verandering. De tijd waarin wij nu leven vereist initiatief en de verantwoordelijkheid van 
stakeholders in de regio om samen oplossingen te realiseren, waarbij de overheid 
faciliteert en initiatieven afgestemd zijn met gebiedsopgaven op het gebied van water, 
woningbouw, ruimtelijke kwaliteit en duurzame energie. Dan kan een beweging 
ontstaan waarbij economische kansen worden verzilverd.        
 
Stakeholderinterview Tuinbouw Jongeren Westland 
Datum: 24 oktober 2013  
Deelnemers: Frank Hordijk en Bart van Os (bestuursleden Tuinbouw Jongeren 
Westland); Peter Heerema (interviewer) 
 
Beide zijn Westlander. Frank werkt op een advocatenkantoor in Naaldwijk, Bart is 
tuinderszoon uit De Lier (rozen). Zijn droom is om in de toekomst ook rozen te kunnen 
telen. De tuinbouwsector is echter niet zonder zorgen. Door schaalvergroting neemt het 
aantal ondernemers af. Voor de telers staan prijzen en marges onder druk. Het aantal 
faillissementen groeit, financiering is een groot probleem, rendementen dalen. Ook is de 
energieprijs te hoog. De grond in het Westland is schaars, wat in principe vanwege 
andere ruimteclaims een prijsverhogende effect heeft. De opheffing van het 
Productschap voor de tuinbouw leidt tot het verdwijnen van een collectief verband 
waardoor de marktmacht van tuinders ondermijnd wordt en steeds meer versnipperd 
raakt in kleinere productcollectieven, die geen vuist kunnen maken. Dat versterkt een 
neerwaartse druk op de omzet van telers. Anderzijds moet de sector wel voortdurend 
innoveren. Alleen hard werken is niet meer voldoende, leren en innoveren wordt steeds 
belangrijker en de vraag naar hoger opgeleiden stijgt. De setting daarvoor is echter niet 
onverdeeld gunstig: de mismatch tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt 
neemt toe, de binding aan en kennis van de glastuinbouw vermindert, het animo onder 
jonge hoger opgeleiden om te blijven of na de opleiding terug te keren in het Westland 
neemt af, het imago van het Westland zorgt niet voor een instroom van buiten en veel 
ondernemers stellen hun eigen bedrijfsvoering te centraal, willen voor zichzelf 
("behoorlijk eigenwijs") oplossingen bedenken in een wereld waarin "glocalisering" de 
toon zet.   
 
De toekomst is volgens hen aan meer samenwerking, een nieuwe invulling van de 
logistieke keten en het "ontzorgen". Dat betekent dat in een collectief verband van 
telers stappen in de keten moeten kunnen worden overgeslagen, terug naar de handel 
en een meer directe band met groothandel en (in het geval van de rozen) met 
bloemisten. "Local for local" als concept (meer afzetten op de regionale markt) is 
twijfelachtig, hoewel de thuiswinkels vaak wel goed lopen. De schaal voor "local for 
local" en ook voor webwinkels zou eigenlijk Nederland moeten zijn, maar dat geeft weer 
grote logistieke problemen (versproductie) en verhoogt het risico dat de tuinders zich 
uit de markt prijzen omdat de consument niet bereid is die hogere prijs te betalen voor 
een boeketje rozen. Dus is het zaak om nieuwe productconcepten en 
marketingstrategieën te ontwikkelen, die aanhaken aan de behoefte van de consument 
aan "ontzorging".  Dat betekent oplossingen bedenken voor problemen van de 
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consument, bijvoorbeeld op het vlak van houdbaarheid. Wat je als teler levert, is dan 
meer dan een bos rozen alleen. Daarop is misschien wel rendement te behalen. Daarbij 
past het ook om te zoeken naar nieuwe financieringsarrangementen, bijvoorbeeld het 
leasen van kassen en de ontwikkeling van een Green Label.   
 
Ook de toekomst van de bereikbaarheid en beschikbare ruimte draait in deze sector om 
productie, snelheid en geld. De transportketen (geconditioneerd vervoer) moet werken 
als een goed geoliede machine. Containerisatie is prima, maar dan moet zo'n container 
niet een dag ergens op een distributiepark stilstaan. Er is ook te weinig ruimte in het 
Westland om de infrastructuur te blijven uitbreiden. Dat gaat ten koste van grond voor 
productie en zonder productie is er geen innovatie. Glas hoort nu eenmaal bij het 
Westland. Zij maken zich wel zorgen dat het Westland steeds stedelijker wordt. Het wij-
gevoel en het dorpse karakter dreigt steeds meer te verdwijnen, o.m. als gevolg van 
annexatie door Den Haag en woningbouw voor de Haagse woningmarkt (vgl. de VINEX-
locatie Wateringseveld, dat ooit tuinbouwgebied was).  
 
Samenvattend vinden zij zich in een toekomstbeeld: 
 waarin het karakter en de identiteit van het Westland behouden blijft: behoud 

van de Glazen Stad, maar geen verdere uitbreiding van verstedelijking (eerder 
inbreiden dan uitbreiden); 

 waarin het Westland er in slaagt om zichzelf als gebied positiever over het 
voetlicht te brengen; 

 waarin logistieke processen verschuiven naar de knopen in de infrastructuur aan 
de randen van het Westland en richting Maasvlakte, waardoor ruimte vrijkomt 
voor uitbreiding van het productieareaal in het Westland zelf; 

 waarin innovatie wordt voortgezet met betere links met kennisinstellingen in het 
land en door in te zetten op niches en hoogwaardiger productie. De bulk zal 
steeds meer uit het buitenland zal komen. Mocht de productie echter steeds 
meer uit het Westland verdwijnen, dan verdwijnt ook de rationale voor 
toeleveranciers en handelsbedrijven om in het Westland gevestigd te blijven;    

 waarin ingezet wordt op de ontwikkeling van eigen energieproductie en een eigen 
energienetwerk (vgl. de situatie in de kop van Noord-Holland) en 

 waarin geplande woningbouwlocaties (die waarschijnlijk niet ontwikkeld gaan 
worden) herbestemd en herontwikkeld worden ten behoeve van het 
productieareaal voor de glastuinbouw. 

Tot slot doen zij de suggestie om ook met het Hoogheemraadschap Rijnland te gaan 
praten over de spanning tussen het benodigde productieareaal en de noodzaak van 
ruimte voor waterberging. 
 
Stakeholderinterview Flora Holland 
Datum: 24 oktober 2013 
Deelnemers: Coen Meijeraan (Flora Holland); Maarten Weers en Peter Heerema 
(interviewers) 
 
Flora Holland is een coöperatie van zo'n 5000 telers. Het is een faciliterend bedrijf, 
gericht op het verzorgen en de bundeling van de afzet van de producten van de telers. 
Het kan dat beter doen dan elke teler voor zichzelf. De bereikbaarheid van het Westland 
ziet Coen op twee schaalniveaus: de bereikbaarheid van het achterland en het interne 
verkeerssysteem  van het Westland. Aan verbetering wordt nu hard gewerkt. In 
toenemende mate zal de veilingklok een virtuele klok worden. Groei van de afzet wordt 
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meer en meer bereikt door de invoer en doorvoer van productie uit het buitenland 
(Afrika, Israel, Colombia en Equador). Transport door de lucht zal meer en meer 
vervangen worden door zeecontainers, omdat die 30% goedkoper zijn en 30% schoner. 
De druk op het interne verkeersnetwerk zal afnemen door verbetering van de externe 
ontsluiting van het Westland. 
 
In de toekomst zal de glastuinbouwsector en ook de positie van Flora Holland 
veranderen als gevolg van doorgaande processen van internationalisering, 
schaalvergroting, virtualisering en individualisering (minder collectieve van kleine 
kwekers). De kweker en teler worden echte ondernemers en gaan meer en meer ook 
zelfstandig hun afzet organiseren en minder via Flora Holland. De stroom via Flora 
Holland zal teruglopen tot zo'n 50% van de afzet. De positie van FH zal verschuiven naar 
het bieden van passieve bemiddeling, de ondersteuning van nieuwe collectieven en het 
bieden van financiële zekerheid. In plaats van vaste schakel in de logistieke keten, wordt 
FH meer en meer een keuzeschakel (het zgn. cafetariamodel) vanwege schaalvergroting 
en toenemend individueel ondernemerschap. Kwekers zullen zich gaan organiseren in 
zelfgekozen collectieven met eigen vormen van branding (vgl. het collectief van "Ficus 
Forever"). Voor Flora Holland wordt ook de functie van cross docking belangrijker omdat 
met name de detailhandel dat wil. Gezamenlijke inkoop (monopolisten zoals Albert 
Heijn, Tesco en dergelijke) is machtig en stelt steeds hogere eisen, bijvoorbeeld levering 
van een mix aan producten 3 keer per dag in plaats van een lading monoprodukten 1 
keer per dag. Deze crossdockingfunctie zal ook in het buitenland geïntroduceerd 
worden.  
 
"Ontzorgen" is richting toekomst een sleutelwoord. Dat wordt ondersteund door 
toenemende automatisering van de productie en van de afzet. Dat versnelt de logistieke 
processen. De opslag zal feitelijk steeds meer verdwijnen: de productie wordt zo 
georganiseerd dat alles op het juiste moment van groei of bloei "vanaf de tuin" geveild 
kan worden. De glastuinbouw wordt in dat opzicht eigenlijk steeds meer een industrie, 
waarin de concurrentie toeneemt (grotere ondernemingen, minder onderlinge 
samenwerking). De toegevoegde waarde per vierkante meter stijgt en de 
kennisontwikkeling zal steeds vaker worden afgeschermd (innovatie blijft binnen de 
onderneming en wordt niet langer gedeeld met collega's). De marketing zal daarbij 
steeds vaker afgestemd worden op het type product. Geen slogan "Koop bloemen", 
maar "Koop chrysanten". Het imago van producten uit het Westland zal steeds meer 
moeten worden getoonzet als producten die bijdragen aan emotie en welbevinden, 
gezondheid en voedselveiligheid. Het spel wordt daardoor wel steeds meer 
onvoorspelbaar.  
 
Vraag is of door de toenemende industrialisering van de glastuinbouw in combinatie 
met de groeiende ruimtedruk in het Westland (o.m. vanwege groei van de bevolking, 
ruimte nodig voor waterveiligheid vanwege klimaatverandering) de wal het schip zal 
keren. Leidt dat tot meerlaagse teelt? Wordt een overloopgebied zoals Oostland dan 
belangrijker of juist een nieuw gebied zoals Voorne-Putten? Kan de Greenport 
functioneel worden gemoderniseerd, bijvoorbeeld met bezoekerscentra en kan er meer 
ruimte komen voor agrologistieke centra? Een andere zorg is dat het aantal oude spelers 
op het speelveld groot is, er zijn nauwelijks nieuwe start-ups, jong talent wordt niet 
gescand noch financieel ondersteund. Er zal meer aandacht moeten komen voor het 
lokken en vasthouden van talent. Ook zou richting toekomst de duurzaamheid op het 
schaalniveau van het Westland als geheel moeten worden gestimuleerd.  
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Tot slot noemt Coen LTO (Leonie Klaassen of Henk de Ruiter) en Carla Peijs nog als 
interessante gesprekspartners voor de verkenning.     
 
Stakeholderinterview ABC Westland/Best Fresh Group 
Datum: 28 oktober 2013 
Deelnemers: Herwi Rijsdijk (ABC Westland Beheer) en Willem Baljeu (Best Fresh Group);  
Gerard Wesselink en Peter Heerema (interviewers) 
 
ABC Westland is een agrologistieke dienstverlener voor de gehele keten van groente en 
fruit, waar op het terrein 85 bedrijven gevestigd zijn, 1750 mensen werken en waar elke 
dag circa 1700 vrachtauto's het terrein bezoeken. Vanuit dat perspectief is behalve een 
goede bereikbaarheid van de mainports (A4), ook de centrale as in het Westland (N213) 
belangrijk voor het interne logistieke verkeer in het Westland. Dat geldt zowel voor het 
verkeer tussen de verschillende agrologistieke centra, als voor het verkeer van tuin naar 
logistiek centrum. Verder is in de toekomst een Westlandse haven in de buurt van Hoek 
van Holland van belang (Cool Port, toename van het aantal koelhuizen en containers) en 
de link met de haven van Rotterdam via de Blankenburgtunnel, want op dit moment zijn 
Westlandse bedrijven al de grootste afnemer van import uit de haven van Rotterdam 
(meer dan 25%). 
 
Een belangrijke ontwikkeling in de markt is de globalisering, wat in dit geval wil zeggen 
dat het aanbod aan versproducten verschuift met de wisseling van de seizoenen mee. 
Inmiddels bestaat zo'n 50 % van de omzet uit import. Die ontwikkeling wordt gedreven 
door de behoefte van detailhandel en consument en de timing van levering, afgestemd 
op o.m. het groeitempo van producten. Binnen de logistieke centra vindt ook steeds 
vaker crossdocking plaats en samenwerking tussen dienstverleners. De concurrentie zit 
nu meer op de functie van het Westland als mondiale draaischijf in combinatie met 
optimale logistieke kwaliteit, dan op de prijs van het product. Toegevoegde waarde kan 
gerealiseerd worden door crossdocking, maar met name ook door steeds meer 
aandacht voor convenience richting klant. 
 
Het beeld van de toekomst van het Westland is dat de teelt zal blijven (voor handel is 
productie nodig) en dat nicheproductie in belang zal toenemen. ABC Westland heeft 
plannen voor een Food Center op het terrein. De gedachte hierbij is dat de urban farmer 
in het Westland zit en niet op daken van gebouwen in de stad. Een nieuwe ontwikkeling 
is de opkomst van de tuin van allochtonen, zoals van Turkse en Syrische ondernemers. 
Zij produceren lokaal voor de vraag naar specifieke producten van hun landgenoten. De 
komst van een Food Center zal ook voor hen van belang zijn als accelerator. Nu gaan zij 
produceren voor de regio (local for local), maar op termijn zou dat ook voor de export 
kunnen zijn. 
 
Als suggestie voor een potentiele gesprekspartner voor de verkenning noemen zij Aad 
van Dalen. 
 
Stakeholderinterview Vluchtenburg/Passe-partout Westland 
Datum: 29 oktober 2013 
Deelnemers: Wilfred van Luijk (Vakantiepark Vlugtenburg, Passepartout Westland); 
Maarten Weers en Peter Heerema (interviewers) 
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Vakantiepark Vlugtenburg (dat al lang bestaat) is zo'n twaalf jaar geleden een nieuwe 
koers ingeslagen. In plaats van een park met huisjes van particulieren uit de regio, is het 
daarna voor 100% gericht op toeristische bungalowverhuur. Er zijn nu 130 huisjes en 
gemikt wordt op een doorgroei tot 200. De schaal van het verzorgingsgebied is gegroeid 
van 30 naar 300 kilometer. Het aantal overnachtingen per jaar is 80.000. In 
vakantieperiodes zijn er veel Duitsers, in de weekends veel Nederlanders.  
 
De aantrekkingskracht van het park berust vooral op de combinatie van strand+zee, 
nabijgelegen steden en het specifieke karakter van het Westland. Dat maakt Park 
Vlugtenburg bijzonder en anders dan de talloze vakantieparken langs de Nederlandse 
kust. Het bedrijf denkt dan ook systematisch na over hoe de link met het Westland 
versterkt kan worden, bijv. rond thema's als smaak en geur. De doelgroep van het park 
is de categorie van mensen die een persoonlijke benadering (ontzorgen) en iets extra's 
waarderen, zoals een bos gerbera's bij aankomst. Die doelgroep onderscheidt zich van 
anderen categorieën van recreanten en is met 30% op de markt de grootste groep.  
 
De stichting Passepartout Westland is opgericht om het imago van het Westland te 
verbeteren, o.m. met evenementen (zoals op de fiets Dwars door de Kas) en verbetering 
van het gebruik van de waterverbindingen met behulp van een netwerk van 
vaarknooppunten. De deelnemers hieraan blijken erg enthousiast te zijn. Het voordeel 
voor het Westland is imagowinst. Trots zijn op je eigen product, is iets wat de 
Westlanders nog wel moeten leren. Dat geldt voor de grootste chrysantenkweker als 
voor een kleine druivenkas. Als vervolg op het project Dwars door de Kas is nu ook een 
markt met lokale producten op Park Vlugtenburg georganiseerd samen met Westland 
Experience (een initiatief van 2 studenten van de Haagse hogeschool). De provincie zou 
dergelijke pogingen om de identiteit van het Westland te versterken en op de kaart te 
zetten meer mogen ondersteunen. Opvallend is dat van Luijk als ondernemer niet op de 
eerste plaats naar het strand als asset kijkt (hoewel hij er wel een paar Pipowagens zou 
willen plaatsen), maar naar letterlijk zijn buren en achterland (Schatkamer Westland).  
 
De bereikbaarheid van Park Vlugtenburg is niet optimaal, maar heeft ook zijn charme. Er 
is gelukkig een nieuw fietspad aan de zeekant langs de kust gekomen. Ook zou de aanleg 
van een spoorlijn langs de kust van Hoek van Holland naar De Uithof (bijvoorbeeld langs 
de N211) een goede zaak zijn. Daarmee wordt het regionale net van openbaar vervoer 
kortgesloten. Zo'n betere ontsluiting is ook goed voor de arbeidsmarkt en voor de 
toeristisch-recreatieve bedrijvigheid, zonder op massatoerisme te gaan mikken, maar 
wel om het merk Westland beter in de markt te zetten. De kracht zit juist in de eigen 
identiteit. Daarbij passen nieuwe initiatieven, zoals de Pluktuin (pluk je eigen maaltijd bij 
elkaar) en de Watertuin (ingericht als Japanse tuin, waar je onbeperkt mag eten). Van 
Luijk zou graag combinatiearrangementen gaan ontwikkelen met de andere 
ondernemers in het Westland die iets te bieden hebben. Nu is het aanbod nog erg 
versnipperd. Meerwaarde is te halen uit combi's, waarbij mensen een attractie 
vastknopen aan blijven slapen, een etentje e.d. Dat brengt voor meer ondernemers geld 
in het laatje en alleen lukt dat ze vaak niet. De provincie zou zoiets kunnen 
ondersteunen. Het Westland zou een van de speerpunten van de provincie moeten 
worden. Ook aan de regels die recreatief medegebruik beperken zou wat gedaan 
moeten worden. Die regels zijn bedacht vanuit beperkingen (denk aan nachtelijke 
lichthinder van kassen), terwijl je juist zou moeten denken vanuit kansen (avontuurlijke 
nachtelijke feeërieke boottochtjes door een schaars verlicht kassenlandschap).  
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Als suggestie voor een interview noemt Van Luijk de naam van Rien van de Anker uit 
Naaldwijk, die vaak geschreven heeft over de Westlanders. 
 
Stakeholderinterview Gemeente Westland 
Datum: 29 oktober 2013 
Deelnemers: Wiesje Hofstede en Frans Pijls (gemeente Westland); Peter Heerema 
(interviewer) 
 
De gemeente heeft pas een concept uitgebracht van een nieuwe structuurvisie, die op 
de toekomst van het gebied is gericht. Dat document geeft dus al in brede zin weer hoe 
naar de toekomst wordt gekeken. Speerpunten zijn het verbeteren van de 
bereikbaarheid en het versterken en bij elkaar houden van het cluster van de 
glastuinbouw. Op termijn kan dat meer en meer op gespannen voet komen te staan met 
de schaarste aan ruimte in het Westland. Je ziet dan ook al dat bedrijven 
satellietbedrijven oprichten in bijvoorbeeld de kop van Noord-Holland en ook zijn er al 
ondernemers gevestigd in de belangrijke gebieden in Afrika. De schaalvergroting dwingt 
hen tot een keuze voor vestiging op meerdere lokaties, waarbij de binding met het 
Westland intact blijft.  
 
Belangrijk is dat het Westland geen blanco gebied is waar je opnieuw kunt beginnen.  
Misschien zouden idealiter bepaalde bedrijven beter op een andere, beter ontsloten 
locatie aan de randen van het gebied nabij hoofdinfrastructuur gesitueerd moeten 
worden, maar de mogelijkheden om dat in gang te zetten zijn beperkt. Er is immers een 
gegroeide situatie, waarmee je zo goed mogelijk moet omgaan. Bewoners klagen daar 
ook niet over, die zijn gewend aan de situatie in het Westland. Iedereen heeft wel een 
band met de tuinbouw via familie of vrienden. Ze zeggen: het Westland, dat zijn wij; wij 
zijn tuinbouw!  
 
Bereikbaarheid blijft wel een voortdurend issue. Als het om het wegennet gaat, mikt de 
gemeente eerder op het willen faciliteren van de ondernemer en de vrachtauto dan op 
de forens. Daarbij wordt nog niet zozeer gedacht aan nieuwe vervoersconcepten (lastig 
in te passen), wel aan speciale, voor het vrachtverkeer bestemde rijbanen en 
railverbindingen naar Rotterdam en de haven. Beter openbaar vervoer (light rail langs 
de centrale as) zou geïntroduceerd kunnen worden voor de forens en de kenniswerkers 
uit de steden, waaraan steeds meer behoefte is. Zo'n as werkt dan als magneet. Een 
nieuwe Greenport Horticampus zou aan deze as tegenover Flora Holland gevestigd 
kunnen worden.  
 
De gemeente is blij dat de provincie voor deze verkenning een brede, integrale blik 
hanteert en dat ook het bedrijfsleven bevraagd wordt op wensen en verwachtingen. Er 
zou zeker ook een bezoek gebracht moeten worden aan enkele koplopers in het 
Westland. De gemeente wil wel meewerken aan het organiseren van zo'n werkbezoek. 
 
De optie van eventuele aanvullende interviews wordt nog even in beraad gehouden. 
Later volgen via de mail enkele suggesties voor mogelijke contactpersonen op het 
sociaal-maatschappelijke domein, zoals Sylvia Vollebregt (Vitis Welzijn), Desiree Curfs 
(Patijnenburg/Werkplein), André vd Berg of Floor van Zanen (Wonen Wateringen), 
Annelies Paternotte (Vestia) en Nelleke Duppen (Arcade).   
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Stakeholderinterview Rabobank  
Datum: 30 oktober 2013 
Deelnemers: Peter de Bruin (directeur bedrijven Rabobank Westland); Wieger Zwikstra 
en Peter Heerema (interviewers) 
 
De Rabo neemt in het gebied een belangrijke positie in. Vele particulieren en 
ondernemers bankieren bij de bank. Het Westland als regionaal verzorgingsgebied van 
de bank kenmerkt zich door een ondernemingsgerichte cultuur: doe-gericht,  soms wat 
opportunistisch, maar als ondernemers kansen zien, pakken ze die ook. De Rabo staat 
als coöperatieve bank midden in deze samenleving. Daarom participeert de bank in het 
traject van de "Westlandagenda", waarin met overheid en ondernemers projecten 
worden benoemd om de economische activiteiten in het Westland op een hoger niveau 
te brengen, zoals gebruik van aardwarmte, een biobased traject, het coachen van 
startende ondernemers en het begeleiden van tuinders die stoppen. Doel van deze 
Agenda is om het Westland vitaal te houden met het oog op de komende vijf tot tien 
jaar.  
 
De meest dure agrarische grond van Europa, wordt naar verhouding gebruikt voor een 
relatief laagwaardige industrie met een lage toegevoegde waarde. Dat is een historisch 
gegroeide situatie. Het rendement in de primaire tuinbouw is tegenwoordig echter 
gemiddeld genomen licht negatief. Er zijn hoge vaste kosten en tuinders hebben weinig 
grip op de markt. Door samenwerking kan hun positie versterkt worden. Dat leidt wel 
tot grotere verschillen tussen de traditionele tuinder en zij die professionaliseren en 
kiezen voor ketenintegratie en schaalvergroting. In de sierteelt is schaalvergroting 
nauwelijks renderend, maar in de groenteteelt wel. De bank verwacht dat tussen nu en 
de komende tien jaar waarschijnlijk zo'n 400 tuinders zullen stoppen. De jeugd (vaak 
beter opgeleid) staat daarbij niet te springen om in de voetsporen van hun ouders te 
treden. Schaalvergroting is niet altijd een optie omdat de kavels te klein zijn of onhandig 
gesitueerd. Dat betekent dat het productieareaal zal afnemen. Bovendien is de grond 
elders, zoals in de kop van Noord-Holland, aanmerkelijk goedkoper (gemiddeld 15 euro 
per m2), wat interessant is voor de grootschalige teelt van paprika's en tomaten. Triest is 
dat tuinders die nu stoppen vanwege de crisis hun geïnvesteerde kapitaal niet terugzien. 
De verwachte winst op verkoop van de grond is namelijk aanmerkelijk gedaald. In 2008 
was nog sprake van een gemiddelde m2-prijs van 140 euro, nu doet een m2 gemiddeld 
50 euro. Dat is geen aantrekkelijke prijs voor tuinders die willen stoppen, wel voor 
tuinders die een relatief hogere toegevoegde waarde kunnen realiseren en die grond 
willen overnemen. Met een efficiënte herverkaveling en herstructurering zouden zij al 
een stuk geholpen zijn. 
 
De tuinbouw in het Westland is een hecht economisch cluster, dat (conform de 
clustertheorie van Porter) vanwege de nabijheid van verwante bedrijven en de 
aanwezigheid van gespecialiseerde afnemers en toeleveranciers competitieve voordelen 
realiseert. De tuin is daarbij nodig voor de vitaliteit van het gebied. De samenhang 
tussen productie en logistiek wordt feitelijk steeds belangrijker. Zo is het voor de 
sierteelt erg belangrijk dat de veiling in het gebied gevestigd is. Het echte geld wordt 
echter aan het begin en het einde van de keten verdiend, d.w.z. bij de veredelaar en bij 
de retail. Als de handel er te weinig in slaagt om toegevoegde waarde te creëren, dan 
worden ze uit de keten gesaneerd. Om te overleven is samenwerken onontbeerlijk.   
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Voor het functioneren en de vitaliteit van het tuinbouwcluster is ook een optimale 
ontsluiting en een hoogwaardige infrastructuur onontbeerlijk. Zie het succes van 
Honderland. De A20 zou eigenlijk verder in het gebied moeten doorlopen. Ook zou de 
ontsluiting voor vrachtvervoer per spoor en via de haven verbeterd moeten worden. In 
ruimtelijk opzicht zou in de toekomst de agrologistiek zich meer moeten kunnen 
concentreren aan de randen van het Westland. Dat komt ten goede aan de leefbaarheid 
van het gebied. Het kaartbeeld zou dan opgebouwd kunnen zijn uit verschillende 
woonkernen met de primaire tuinbouw daar omheen en de agrologistiek en de bulk van 
het transport aan de randen. Daar hoort ook een beter openbaar vervoer bij voor de 
werkers die nu op de auto zijn aangewezen omdat er geen of nauwelijks openbaar 
vervoer is. Een railverbinding tussen Den Haag en Rotterdam door het Westland zou een 
goede faciliteit zijn voor de hoogwaardige werkers die in toenemende mate uit de grote 
steden zullen komen. Dat draagt bovendien bij aan meer ruimte op de weg voor het 
goederentransport. 
 
De Rabo vindt dat het Westland in sterkere mate onderdeel moet worden van de 
mainports en de grote steden. De transformatie van het gebied naar high tech 
agribusiness met hoge toegevoegde waarde vergt veel investeringen van diverse 
partijen, waar onder de gemeente en de provincie. Beide overheden kunnen ook wat 
aan de regelgeving doen. Bijvoorbeeld: herontwikkeling van een deelgebied vergt soms 
het uitplaatsen van de woonfunctie ter plekke. Nu bestaat er geen voorziening die het 
bewoners, die worden uitgeplaatst, mogelijk maakt om elders in het Westland nieuw te 
bouwen. Dat vertraagt nodeloos de herontwikkeling en transformatie. Ook het 
beschikbaar stellen van financiële middelen, zoals de Rabo doet met het Duurzaam 
Innovatiefonds Tuinbouw, is een belangrijk instrument dat bij kan dragen aan 
acceleratie van de transformatie. Tot slot is ook het versterken van de onderwijs- en 
kennisfunctie van het gebied van belang. Niet alleen op MBO niveau, maar ook op HBO 
en academisch niveau. Zowel Wageningen Universiteit als de TU Delft zouden actief 
betrokken moeten zijn bij de inrichting en het curriculum van de Greenport 
Hortuscampus.   
 
Interessante suggestie van Peter de Bruin over andere stakeholders als gesprekspartner 
is het Havenbedrijf Rotterdam. Hij noemt de naam van Paul van Delft van VNO/NCW als 
goede ingang voor zo'n gesprek.   
 
Stakeholderinterview Rien van den Anker, publicist en journalist 
Datum: 14 november 2013 
Deelnemers: Rien van den Anker (publicist en journalist) en Peter Heerema (interviewer) 
 
De droom van Rien - als het gaat over de toekomst van het Westland – is vooral dat er 
mensen opstaan, die werkelijk gaan nadenken over de toekomst van het gebied over 
pakweg dertig, veertig jaar. Misschien is het Westland op die termijn als groene 
Vinexlocatie verder verstedelijkt en lang niet meer de Glazen Stad met kassen (maar 
bestaat dat beeld alleen nog in een museum). In de structuurvisie van de gemeente 
wordt daarentegen nog wel sterk uitgegaan van de situatie zoals het nu is. Dat de 
wegenstructuur zich in de geschiedenis van het gebied ontwikkeld heeft van 
karrenspoor tot asfaltweg om de bloemen of tomaten naar de veiling te brengen, 
betekent niet dat die structuur hetzelfde blijft op lange termijn. Misschien is er over 
dertig jaar helemaal geen veiling meer. Dan zou het onverstandig zijn om nu een 
infrastructuurnetwerk of een centrale as te maken waarin een veiling nog wel een 
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prominente rol speelt. Misschien is een rondweg dan wel veel verstandiger. Hij mist 
mensen in het Westland die in dat opzicht openstaan voor de wereld van de 21e eeuw 
en die de vraag durven te beantwoorden: wat moeten we met het Westland? De inhoud 
van het antwoord is voor Rien niet primair van belang, wel dat men zich rekenschap 
geeft van een toekomst vol potentiële veranderingen, dat een stip aan de horizon moet 
worden geformuleerd, een democratische keuze wordt gemaakt en men zich 
consequent aan die keuze houdt.  
 
Op de keper beschouwd is het Westland in dit deel van de Nederlandse delta een kleine 
speler, die overeind moet zien te blijven in het geweld van de Zuidvleugel, gedomineerd 
door Den Haag en Rotterdam met hun metropoolambities. Tegelijkertijd zijn vele 
productiebedrijven in de tuinbouw steeds groter geworden en groeien die tegen hun 
grenzen aan. Elders is meer ruimte, terwijl het probleem in het Westland is dat er 
relatief weinig ruimte is in verhouding tot het aantal mensen en bedrijven. Het huidige 
politiek-bestuurlijke systeem is vanwege de huidige dominantie van het 
kortetermijndenken niet bij machte om een doorbraak te bewerkstelligen. De waan van 
de dag regeert en dat heeft zijn weerslag op burgers, die ook de horizon van de korte 
termijn hanteren. Met een heldere keuze voor een langetermijnperspectief, kan je 
flexibeler (of adaptiever) omgaan met de ruimtelijke organisatie en inrichting van het 
gebied. Bijvoorbeeld door zo te plannen dat gebieden, waar nu veel aandacht is voor de 
doorstroming van verkeer, op termijn relatief eenvoudig kunnen worden 
getransformeerd tot speelgebied voor kinderen. Of bijvoorbeeld door de flats aan de 
Lozerlaan van Den Haag te transformeren tot productiehuizen van verse groente en fruit 
voor de bewoners van Den Haag.  
 
Hoewel het hem niet helemaal uitmaakt welke inhoudelijke keuzes voor het Westland 
gemaakt worden ("als er maar gekozen wordt!"), heeft hij wel zijn persoonlijke droom 
voor de toekomst van de regio. Het liefst ziet hij dat het gebied zich op de eerste 
ontwikkelt tot een aantrekkelijk leefgebied voor mensen. De dorpse schaal en sfeer 
verdwijnt echter steeds meer. Alleen in de kleine kernen is daar nog sprake van. Op de 
tweede plaats zou de regionale economie zich moeten doorontwikkelen met kleine, 
slimme bedrijven in belangrijke innovatieve niches, zoals bijvoorbeeld Coppert Cress van 
Rob Baan nu doet. Denk aan Silicon Valley, maar dan op het gebied van zaden, groente, 
fruit, smaken en kruiden. Het Westland als kiemkamer als concurrent of zusje van 
Wageningen. Als dat de stip aan de horizon zou zijn, dan kan je besluiten over de 
benodigde infrastructuur daar op afstemmen. Wetende dat er gebrek is aan ruimte en 
teveel mensen, dan moet je dus geen dingen doen die ruimte vreten. Op dit moment 
doet het Westland dat echter wel met de ideeën over herverkaveling. Grote 
productiebedrijven (20 ha. of groter) kunnen we onszelf hier echter niet permitteren. 
Zijn beeld van het Westland op lange termijn is dat van een tuinbouwpark, waar het 
heerlijk is om te wonen, waar veel groen is (dat ten dele ons eten is) en talrijke kleine 
innovatieve kwekerijtjes en bedrijfjes. Daar past ook een trammetje bij (zoals langs de 
Belgische kust) van Hoek van Holland tot Kijkduin of Scheveningen. Als vorm van 
openbaar vervoer moet je daarbij ook aan andere doelgroepen denken dan alleen aan 
de forens. Het toerisme zou daardoor ook een positieve impuls kunnen krijgen. 
 
De keuze voor een toekomst van het Westland is op dit moment erg diffuus en grillig, 
overgeleverd als men lijkt te zijn aan het krachtenspel van bedrijfsleven en grote steden, 
voor wie het Westland maar een klein hoekje in de delta is. Eigenlijk is er voor het 
Westland geen expliciete keuze of stip aan de horizon. De overheersende stem is nu die 
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van de zittende ondernemer. Inwoners zijn behoudzuchtig en hebben weinig klachten, 
omdat ze vaak met de sector verbonden zijn. Merkwaardig is dat veel van die 
ondernemers wel op wereldschaal opereren, maar tegelijkertijd thuis erg naar binnen 
gericht en conservatief denken. Het is een cultuur van "van wie ben jij er een?". Voor de 
grote jongens maakt het echter nauwelijks iets uit of de bloemen uit het Westland, 
Kenia of de kop van Noord-Holland komen, ze hebben immers een contract met het 
grootwinkelbedrijf om het hele jaar door te leveren. Je kan dan ook besluiten om het 
Westland te transformeren tot één groot handelscentrum of één groot industrieterrein 
met het wonen aan de randen daarvan. Dat is ook een keuze, maar ga daar dan ook 
consequent voor. De provincie kan dat soort langetermijndenken stimuleren, maar is de 
provincie sterk genoeg ten opzichte van de metropoolregio?  
 
Als suggestie om verder te praten noemt Rien de naam van Rob Baan van Coppert Cress. 
Die denkt na en denkt "out of the box".   
 
Stakeholderinterview Hoogheemraadschap Delfland  
Datum: 28 november 2013 
Deelnemers: Jeroen Filius (Delfland), Maarten Weers en Peter Heerema (interviewers) 
 
In zijn algemeenheid heeft het water meer ruimte nodig in het Westland. Centrale issues 
zijn waterveiligheid (kust, keringen en kades), wateroverlast (neerslag) en waterkwaliteit 
(zoet water). Door de druk op de ruimte vanwege vooral economische belangen, schiet 
de huidige waterinfrastructuur tekort. Toch is water ook een productiefactor van 
belang: tuinders zijn grootverbruikers van water en ook zij willen droge voeten houden. 
De oplossing wordt nu vaak gezocht in technische ('harde') maatregelen, zoals water 
vasthouden op daken van kassen, gebruik van waterbassins van tuinders voor opvang 
van regenwater (inclusief hergebruik voor de kas), opslaan van water onder wegen of 
parkeerterreinen en het open maken van verhardingen in het gebied, zodat overtollig 
water sneller kan infiltreren.  
 
Daarnaast zijn ook ruimtelijke oplossingen nodig, zoals waterberging in de circa 20 
polders, waaruit het Westland bestaat. Dat vergt grootschalige herstructurering en (voor 
optimalisering van het watersysteem) soms misschien de uitplaatsing van woningen. Die 
oplossingen zijn duur vanwege het ruimtebeslag. Per polder zou een specifieke, slimme, 
gebiedsgerichte aanpak moeten worden gestart, gekoppeld aan het watersysteem van 
het gehele Westland (boezemsysteem). Niet alleen de kassen, ook de Natura2000 
gebieden in de kustzone vereisen een specifieke waterkwaliteit.  
 
De druk op de ruimte in het Westland bepaalt nu de oplossingsruimte voor 
watervraagstukken, maar het is de vraag hoe lang dat bij toename van de omvang en 
versnelling van de gevolgen van klimaatverandering nog maakbaar blijft. Op dit moment 
is het water geen structurerende factor voor het ruimtegebruik en is het 
Hoogheemraadschap (als de primaire verantwoordelijke) volgend en niet sturend ten 
aanzien van ontwikkelingen. Het zou beter zijn wanneer het eigenaarschap van de 
waterproblematiek verlegd zou worden van het waterschap naar de water- en 
gebiedsgebruikers. De dialoog daarover met de tuinbouwsector staat echter nog in de 
kinderschoenen. Mogelijk zouden oplossingen gekoppeld kunnen worden aan de 
levensduur van kassen. In tegenstelling tot de tamelijk inerte vormen van bebouwing in 
de dorpen, worden kassen elke twintig tot dertig jaar vernieuwd. Dat biedt 
aanknopingspunten voor waterrobuuste innovaties en een meer op water 
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georiënteerde inrichting van het gebied. Dat zou ook meer mogelijkheden bieden voor 
gerichte natuurontwikkeling en een natuurvriendelijke inrichting.  
 
Het waterschap is actief met verkenning van de toekomst van het Westland. Bij een 
snelle klimaatverandering (meer natte en droge perioden) en veel ruimtelijke 
ontwikkelingen in het Westland (economie, verstedelijking, meer verhard oppervlak) 
ontstaat een toenemende belasting op het watersysteem. De verwachting is dat het 
huidige systeem dan niet toereikend zal zijn om grote hoeveelheden extra water te 
verwerken. Daarnaast wordt een optimaal waterbeheer bemoeilijkt door verdere 
bodemdaling. In de oplossingensfeer dient samenwerken vanuit vertrouwen voorop te 
staan, geredeneerd vanuit wat kan, niet vanuit wat moet. Ook is leren van elkaar en van 
kleinschalige experimenten zinvol. Soms vergen oplossingen het slim combineren van 
budgetten. Aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur van het Westland zouden 
bijvoorbeeld slim gekoppeld kunnen worden met aanpassingen aan het watersysteem. 
Er zijn al diverse initiatieven in de regio, die verder kunnen worden uitgebouwd. Daarbij 
kunnen ook cross-overs met andere sectoren dan de glastuinbouw worden gemaakt, 
zoals met woningbouw en duurzame energie. Succesvolle, marktgerichte innovaties 
kunnen daarbij ook voor de regionale economie van belang zijn.              
 
Stakeholderinterview Werkplein Westland  
Datum: 28 november 2013 
Deelnemers: Desiree Curfs (Werkplein Westland/voorzitter MKB Westland); Wieger  
Zwikstra en Peter Heerema (interviewers) 
 
Er is een verband tussen de behoefte aan arbeidsinzet in de tuinbouwsector, de 
mobiliteitsbehoefte en de wijze van ontsluiting van het Westland. De doelgroep is 
tweeërlei: enerzijds de werklozen uit het Westland en de grote steden voor inzet in de 
tuinbouw, anderzijds de groep studenten die zal groeien in omvang wanneer 
Horticampus Westland draait. Allebei zullen ze een beroep willen doen op openbaar 
vervoervoorzieningen, die op dit moment nagenoeg ontbreken. Dat zal slim 
georganiseerd moeten gaan worden. Straks zullen die voorzieningen ook gebruikt gaan 
worden door een groeiende groep zorgbehoevenden, die naar de zorgvoorzieningen toe 
zullen moeten gaan in plaats van dat de zorg (zoals nu) naar hen toe komt. De mobiliteit 
naar buiten toe zal daarentegen laag blijven: Westlanders blijven graag wonen in het 
Westland en er ook hun boodschappen doen. Er is een hoge gunfactor voor de eigen 
ondernemers. Het gevolg is met name een toename van kris kras verkeer in het 
Westland. Misschien dat slimme ondernemers daar op in kunnen springen met 
openbare en/of aangepaste vervoersvoorzieningen. Dat vergt wel een nieuw 
verdienmodel voor het transport van personen.     
 
Hoewel de tuinbouwsector en de daaraan gelieerde bedrijvigheid als maakindustrie van 
economisch belang blijft voor (de werkgelegenheid in) het tuinbouwcluster, zal het 
Westland zich wel steeds meer gaan profileren als handels- en kenniscentrum. De 
dominantie van het glas zal verdwijnen (met name vanwege de hoge m2 prijs). Een deel 
zal blijven, maar veel telers zullen verkassen naar Afrika of de Kop van Noord-Holland. 
De traditie van familiebedrijven zal mee verdwijnen. Kleinere tuinen krijgen bovendien 
een andere functionaliteit, bijvoorbeeld in de sfeer van gezondheid of in de sfeer van 
kleinschalige attracties, zoals de Pluktuin. Dat vraagt ook om concentraties van bedrijven 
in de hoek van voeding, gezondheid e.d. De kennis op het gebied van logistiek (Flora 
Holland) en bijzondere producten (demokwekerijen) wordt daarbij een steeds 
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belangrijker exportproduct. Daarvoor is ook de link van het Westland met Schiphol en 
de Rotterdamse haven van belang.  
 
Al met al zal de nadruk meer gaan liggen op het Westland als kennis & 
expertisecentrum, kleinschalige teelt, de variatie aan dorpen met elk hun eigen 
identiteit en de aantrekkelijkheid als woonmilieu (ook voor de arbeidsmigranten) met 
passend openbaar vervoer. Voor de toekomst vraagt dat om een vlekkenplan dat 
richting geeft aan het verwezenlijken van deze ambities.   
 
Stakeholderinterview VNO-NCW West 
Datum: 13 januari 2014 
Deelnemers: Paul van Delft en Pieter Eenhoorn (VNO-NCW); Maarten Weers en Peter 
Heerema (interviewers) 
 
VNO-NCW ondersteunt de structuurvisie van het Westland. Hun focus ligt daarbij op 
business tot business. Belangrijke notie is dat de tuinbouwsector de kurk is voor vrijwel 
alle economische activiteiten in het Westland. Iedereen eet mee uit de ruif en dat 
betekent dat je de economische activiteiten in het Westland in onderlinge samenhang 
moet beschouwen. Daarbij past geen eenzijdig belang om strak vast te houden aan het 
huidige productieareaal. Je moet juist oog hebben voor hoe het complex als geheel zich 
ontwikkelt en moderniseert. Bijvoorbeeld als het gaat om het ompakken, nieuwe keuzes 
van de vervoerwijze (m.n. de containerisatie van groente en sierteeltproducten) en de 
veredeling (zoals de rijping van producten tijdens het proces). De trend van 
schaalvergroting leidt ook tot nieuwe contractrelaties en –vormen en uitbesteding aan 
gespecialiseerde bedrijven. Dan veranderen ook de stromen van producten. Steeds 
meer afzet vindt in het buitenland plaats. De productie die hier in het Westland blijft 
moet meer gericht worden op kennisontwikkeling en systeemkennis, bijvoorbeeld om in 
te spelen op de vraag naar urban farming.  
 
Ten opzichte van vroeger (toen de productie de belangrijkste economische pijler van het 
Westland was), zijn er nu twee belangrijke pijlers bijgekomen: de voedselzekerheid en –
veiligheid (gekoppeld aan niches en modernisering van het teeltareaal) en de logistiek, 
d.w.z. de regie van stromen, het ompakken (maatwerk) en de toegevoegde waarde 
(extra’s). De kennis daarover zou het Westland kunnen exporteren naar 
miljoenensteden over de gehele wereld, waar geworsteld wordt met de vraag hoe elke 
dag te voorzien in de vraag naar voedsel van de groeiende stedelijke populaties. Hier 
hoort ook een moderne infrastructuur bij, zoals nieuwe datanetwerken (glasvezel) en 
duurzame energie- en CO2-netwerken. 
 
Punt van zorg van het VNO-NCW is het imago van het Westland. Dat zou versterkt 
kunnen worden wanneer er ook een hoogwaardige concentratie van onderwijs is. 
Greenport Horticampus zou wat dat betreft moeten doorgroeien. Ook zou ruimte 
moeten zijn voor economische spin off van de campus (nieuwe starters). De campus zou 
dan wel goed ontsloten en bereikbaar moeten zijn. Waar voor de logistiek de relatie met 
de haven van Rotterdam steeds belangrijker wordt, wordt voor de kennisfunctie de 
relatie met Delft cruciaal. Er zou dan ook een snelle openbaar vervoer verbinding tussen 
Delft en de Horticampus moeten zijn. Randstadrail moet niet langs, maar door het 
Westland. 
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Suggesties voor interessant verdere gesprekspartners zijn Hilleraat, Dutch Flower (Hans 
Mulder), Cool Company (opslag), Harvest House en in de sierteelt Prominent en 
Decorum.   
 
Stakeholderinterview Koppert Cress 
Datum: 28 januari 2014 
Deelnemers: Rob Baan (Koppert Cress) en Peter Heerema (interviewer) 
 
Belangrijke inspiratiebron voor Rob Baan is het boek De hongerige stad van Karen Steel. 
Dat gaat over het voeden van de stad en lanceert de stelling dat steden niet groter 
kunnen groeien dan het volume aan voedsel dat er in gaat. Het Westland heeft meer 
dan 400 jaar ervaring als productiegebied en voedselleverancier van steden. De ligging 
en het klimaat waren hierbij positieve factoren. Anders dan voorheen zal echter veel 
meer ingezet moeten worden op kenniswerkers uit de omliggende steden (waarvoor 
Randstadrail onmisbaar is) en op meerwaardecreatie per vierkant meter. Dat wil zeggen: 
niet langer veel produceren tegen de laagste kosten (want die concurrentieslag kan het 
Westland niet winnen omdat de arbeidskosten in andere landen lager zijn of de 
klimaatomstandigheden zijn er beter), maar veeleer exclusief produceren in een breed 
assortiment tegen hogere prijzen. Dan creëer je meerwaarde per vierkante meter met 
meer aandacht voor waarde dan voor rendement, niet concurreren op prijs, maar op 
kwaliteit. Dat zou goed passen in een modern business model voor het Westland want 
alle resources daarvoor zijn aanwezig (kennis, logistiek, moderne kassen, ervaring in de 
handel e.d.). Bulkproductie kan beter elders plaatsvinden, het oude “Mansholtdenken” 
(grootschalige, efficiënte productie) voor het Westland is passé. Een dergelijk modern 
Westland sluit goed aan op de visie van Koppert Cress, waarin gezonde voeding, 
gezondheidszorg, kwaliteit en smaak centraal staan. Dat is een toekomstgerichte visie. 
De kennis is in het Westland bij zaadveredelaars, telers en medische wetenschap in 
principe al aanwezig om de groene apotheek en kruidentuin van de wereld te worden. 
Daarmee kan een van de grootste problemen van de wereldbevolking worden 
aangepakt en dat is de overmatige vleesconsumptie. Een kilo groente per dag is veel 
efficiënter en gezonder (en kent een veel lagere ecologische voetafdruk) dan elke dag 
vlees. Zo’n omslag draagt bij aan de oplossing van verschillende gezondheidsproblemen, 
zoals obesitas en hart- en vaatziekten. Ook kan de echte smaak van planten weer 
worden gepromoot. Koppert Cress is inmiddels al een culinair centrum van Nederland. 
Er komen topchefs proeven, er zijn kooklessen en kinderen komen in de kas om weer 
pure smaken te proeven. Dat gebeurt ook bij een bedrijf zoals Tomato World, waar ze 
zo’n 60 soorten tomaten hebben.  
In de toekomst ziet Baan vergelijkbare bedrijven met hun hoofdkantoor zich in het 
Westland vestigen. Het is en blijft immers gewoon een tuinbouwgemeente. Kassen 
zouden niet plaats moeten maken voor woningen. De werkers van de toekomst komen 
straks wel veel meer uit de omliggende steden en reizen dan naar het Westland met de 
Randstadrail. De promotie van het Westland is straks gefundeerd op de thema’s 
gezondheid, natuur en geestelijke rust. Dan hoef je niet zoveel extra te doen aan de 
huidige infrastructuur, want het wegennetwerk is helemaal niet zo beroerd. Dat zou het 
wel zijn als je doorgaat op de oude voet, maar als je de omslag maakt dan is het 
Westland voldoende ontsloten.              
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Bijlage 2: Deelnemers aan de Ontmoetingsdag Op weg met het Westland 

 
Tuinbouw Jongeren Westland  Frank Hordijk 
Tuinbouw Jongeren Westland René van Dop 
Tuinbouw Jongeren Westland Jan Enthoven 
Recreatiepark Vlugtenburg, Stichting Passe-partout  Wilfred van Luijk 
ABC Westland beheer Herwi Rijsdijk 
Tomatoworld Miranda van den Ende 
Fietsersbond Wil Bianchi 
Fietsersbond Aad Pronk  
Redacteur/columnist   Rien van den Anker 
Werkplein Patijnenburg Ruud Helleman 
Bureau Enthoven communicatie Sjef Enthoven 
Prominent Tomatoes Ferdi van Elswijk 
Rijk Zwaan Alexander Spuijbroek  
VNO-NCW West Pieter Eenhoorn 
LTO Glaskracht Westland Leonie Claessen 
Rabobank Jasper Thijs 
Van der Windt Verpakkingen Ruurd Ouwehand 
Vollebregt Barten Daan van Winden 
Havenbedrijf Rotterdam Cees Deelen 
Verontruste Duurzame Glastuinders Westland Jos Kester 
Gemeente Westland Antoon van de Ven 
Gemeente Westland Wiesje Hofstede 
Gemeente Westland Maarten Batenburg 

  Provincie ZH (mobiliteit/goederenvervoer) Gerard Wesselink 
Provincie ZH (Mobiliteit) Petrouchka den Dunnen 
Provincie ZH (Economie) Marije Groen 
Provincie ZH (Projecten en Programma's) Donald Broekhuizen 
Provincie ZH (Ruimte) Francisco Colombo 
Provincie ZH (Bestuur) Anne-Jet Plat 
Provincie ZH (Milieu/energie) Marco Stekelenburg 
Provincie ZH (Beheer infrastructuur) Marco Steijn 

  Facilitator  Peter Heerema 
Facilitator Mariette Stolk 
Organisatie Provincie Maarten Weers 
Organisatie Provincie Wieger Zwikstra 

  

 


