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Het lijkt erop, dat ontwerpers een rol kunnen gaan
spelen in het charme-offensief van de geavanceerde
agrarische bedrijven. Een deel van de ondernemers
ziet namelijk aandacht voor architectuur en land-
schap als middel het imago van de glastuinbouw te
verbeteren. De ruimtelijke kwaliteit van ons land
kan er alleen maar beter van worden.

Een vitaal platteland vraagt om een nauwe relatie met
de stad. Dat geldt zeker voor de tuinbouwgebieden,
die van oudsher sterk met de stedelijke omgeving zijn
verweven. Maar voor de tuinbouw kan de nabijheid van
de stad ook negatief uitpakken, want er is daar veel
vraag naar grond en woningkavels brengen veel meer
op per vierkante meter dan tuinders kunnen betalen.
Ook zijn hun bedrijven niet populair bij stedelingen,
want die zien in het landschap liever koeien dan kassen.
Tegenwoordig moet de tuinbouw ‘vechten voor iedere
vierkante meter’, zeker in de Randstad. In die strijd is de
sympathie van het stedelijke publiek belangrijk. 
Alle overheden erkennen het belang van tuinbouw voor
de Nederlandse economie. De high-tech glasteelt is
een speerpunt voor de rijksoverheid. Zoals Schiphol en
Rotterdam mainports zijn, zo staan Westland, Aalsmeer
en ook Venlo te boek als greenports. Elders in Nederland
zijn de groeimogelijkheden voor kassen beperkt, maar
in de greenports is ruimte voor glas gereserveerd binnen
streekplannen en bestemmingsplannen. Toch is het
door gebrek aan draagvlak niet altijd makkelijk om de
bedrijvigheid een plek te geven. In deze situatie kan een
goed ontwerp van de greenports zou kunnen bijdragen
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aan publieke steun. Voor het publiek is belevingswaarde
belangrijk, maar het ruimtelijke ontwerp moet uiteraard ook
voldoen aan eisen van bruikbaarheid en duurzaamheid. 

Tegenwoordig moet de 
tuinbouw ‘vechten voor
iedere vierkante meter’.

Abstract
In de greenports speelt de aloude architectonische
opgave om te komen tot een functioneel en aantrekkelijk
ontwerp met toekomstwaarde. Bij architectonische
opgaven horen opdrachtgevers. Welke opdrachtgevers
kunnen aan ontwerpers de opdracht geven om voor de
glastuinbouw een aantrekkelijk landschap te maken?
Het antwoord is afhankelijk van de schaal van de
opgave. Het meest concreet is de ontwerpopgave bij
individuele bedrijven, maar naarmate de afstand tot het
individuele bedrijf groeit, wordt het opdrachtgeverschap
abstracter door overlegorganen en samenwerkings-
verbanden. De ruimtelijke kwaliteit van het grotere
gebied wordt natuurlijk mee bepaald door de kwaliteit
op de andere niveaus, maar oplossingen op gebieds-
niveau zijn essentieel. Denk aan de afstemming tussen
wonen, werken en recreatie, en aan efficiënte vormen
van water- en milieubeheer of de versterking van
gebiedsidentiteit. Daarom is juist in de regio een sterk
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opdrachtgeverschap wenselijk en vragen ook bedrijven-
terreinen en regionale planvorming om inbreng van
ontwerpers. 

Welke opdrachtgevers kunnen
de opdracht geven om voor de
glastuinbouw een aantrekkelijk
landschap te maken?

Moderniseren van verkaveling
De samenhang tussen bedrijvigheid en andere functies
wordt onder meer gezocht op het niveau van de Zuid-
Hollandse Zuidplaspolder en in een aantal gemeenten
rond Venlo. Het gaat niet alleen om afzonderlijke 
glaslocaties, maar om de samenhang tussen rood,
groen, blauw en infrastructuur in een groter gebied.
Ook in Westland gaat het om een groter gebied. Hier wil
de gemeente de historisch gegroeide en naar huidige
maatstaven inefficiënte verkaveling moderniseren, 
vergroten en beter ontsluiten. Net als bij de nieuwe
locaties is er aandacht voor logistiek en voor de 
verhouding met de diverse andere functies (wonen,
recreatie, waterberging). Bij ontwikkeling van de
greenports is de vraag, aan welke eisen het gebied
moet voldoen, om bloei van de tuinbouw ook op termijn
veilig te stellen. Volgens de econoom Porter is het succes
van de tuinbouwsector gebaseerd op clustering van
productiebedrijven, kennisinstellingen, zakelijke dienst-
verleners en vervoerders. Op het niveau van een 
afzonderlijk bedrijventerrein leidt clustering er toe, dat
ondernemers bij voorbeeld gezamenlijk diensten en
energie kunnen inkopen. In de tuinbouwsector speelt
hetzelfde principe op regionale schaal. Ondernemers
uit verschillende delen van de bedrijfskolom, zoals
telers, verwerkers en vervoerders kunnen elkaar 
versterken als de afstanden klein zijn. Het gaat niet
uitsluitend om zakelijke overwegingen. Ondernemers
moeten zich ook in sociaal en cultureel opzicht thuis
kunnen voelen. 

Nieuwe aanpak
De mogelijke inbreng van ontwerpers in de greenports
is sterk afhankelijk van de organisatie van het
opdrachtgeverschap. Naast de traditionele rolverdeling
waarin een individuele ondernemer of een overheid als
opdrachtgever optreedt, vraagt de gebiedsontwikkeling
om een nieuwe aanpak. Wel wordt er veel gesproken
over ontwikkelingsplanologie op basis van publiek–
private samenwerking, maar in de praktijk is het nog
een nieuw fenomeen, waarbij de partners niet kunnen
koersen op vertrouwde procedures. Succes vraagt om
de vorming van een organisatie die kan optreden als de
opdrachtgever voor het gebiedsontwerp en de verdere
uitwerking. Als het gaat om opdrachtgeverschap heeft
ieder niveau zijn eigen kansen en valkuilen. Op kavel-
niveau is er een duidelijke regie en een directe relatie

tussen investeringen en opbrengsten, maar een klein
effect op het gebied als geheel. Kwaliteit dreigt een
incident te blijven. Omgekeerd is op gebiedsniveau de
meeste winst te behalen, maar daar blijft de regie lastig.
Er is tot dusver vaak geen duidelijke opdrachtgever
terwijl de bloei van de tuinbouw moet concurreren met
andere doelstellingen en sectoren.

Ontmenging
Opvallend is, dat in de planvorming rond de greenports
ruimtelijke kwaliteit wel degelijk een aandachtspunt is
voor zowel provincies, gemeenten als bedrijfsleven.
Ondernemers en bestuurders hebben niet alleen oog
voor cijfers. Een belangrijk argument om in de regio
Venlo plannen voor individuele bedrijfslocaties samen te
voegen is de verwachting dat men via toevoeging van
groene en blauwe elementen een betere presentatie
van het gebied mogelijk maken. Omdat ook woning-
bouw wordt toegevoegd, ontstaan opbrengsten die
nodig zijn voor niet rendabele plandelen. De historisch
gegroeide situatie in het Westland laat echter zien, dat
menging van functies niet in alle gevallen goed werkt.
Het ruimtelijke beleid van de gemeente is juist gericht
op het verbeteren van kwaliteit door een vorm van 
‘ontmenging’. Toch gaat het ook daar om een ontwerp
dat voorziet in de behoeften op het gebied van recreatie,
waterberging en wonen, naast die van bedrijfshuis-
vesting. Zo moet in ieder geval op gebiedsniveau een
manier worden gevonden verschillende functies te
combineren. 

Ondernemers en 
bestuurders hebben niet 
alleen oog voor cijfers.

Waterberging
Al met al is de Nederlandse tuinbouw een interessant
werkterrein voor ontwerpers. Er is een klimaat ontstaan
waarin de laatste jaren al veel werd bedacht en 
ontworpen. Er zijn bijvoorbeeld drijvende kassen die
een bijdrage leveren aan waterberging en complexen
die kassen met andere bedrijfsruimten combineren.
Door aan de rand van de kas kantoren of woningen te
situeren kan het aanzicht gevarieerder worden. 
Bovendien gaat de kas van de toekomst energie leveren
en dat werkt het best als kassen tegelijk worden 
ontworpen met de omringende bebouwing. Ook staan
combinaties met recreatie op het programma. 
Ontwerpinspanningen waren tot dusver vooral gericht
op gedeelten van de greenports. Als het rijk vanuit het
Actieprogramma Ruimte en Cultuur een aanvullende 
stimulans wil geven, kan dat bij voorbeeld via ontwerp-
ateliers voor het regionale niveau. Een kanttekening is
wel, dat het opdrachtgeverschap op dit niveau het
minst is uitgekristalliseerd. Het is dus zaak om hierbij
enthousiaste beslissers en ondernemers te betrekken
die de rol van opdrachtgever kunnen invullen.
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