
Glqstuinbouw 2O2O

Wot le doen voor een

d uu rzo rïl€, gerespecteerde

glostuinbouw in Nederlond?

Verslog von de workshop, gehouden op 6 december t 9gg, íe llirecht

De workshop is georgoniseerd door:

Nationale Road voor Londbouwkundig Stichting lnnovatie Glasluinbouw
Onderzoek

Postbus 20401

2500 EK Den Hoog

tel.: 070 3785ó53

I nternet: http ://www.og ro. n l/n rlo/

Postbus 29773

2502 LT Den Hoog

tel.: 070 3382755

Overnome von tekstdelen is toegestoon, mits met bronvermelding.

NRlO-ropport nr. 2O0O/6, Den Hoog, februori 2000.





lnhoud

l. lntroductie door H.J. von Oosten (NRLO en SIGN)

2. De oonpok von de workshop (Hermon RottinghuÍs)

3. Presenlotie D. Keijzer

4. Presentotie J. Looiie

5. Presentotie B. Kuipers

ó. Somenvotting von de olgemene discussie

7. Afsluiting en vervolg op de workshop

Biilogen:

1. Voorbeelden von mogelijke uitdogingen

2. Deelnemers workshop

3. Voorstel voor het moken vqn innovqtieprogrommo,s

1l

t3

t5

23

25

29

31

Glostuinbouw 2020





l. lnlroductie door H.J. vqn Oosten
(NRLO en SIGN)

Domes en heren,

Het doet mii genoegen u hier te mogen verwelkomen nomens de NRLO, de Stichting

lnnovotie Glostuinbouw en het DB von GLAMI. Bii een discussie over de toekomst von de

glostuinbouw in Nederlond.

Boven de uitnodiging stoot Glostuinbovw 2020. We hodden ook kunnen zeggen 2030,

2050 of "een generotie verder". De essentie is dot we somen willen nodenken en wot ons

te doen stoot om een duurzome en gerespecteerde glostuinbouw in Nederlond te

reoliseren. En don gool heÍ er niet om meí een zekere wiiblilvendheid onderwerpen te

bedenken die we dón zouden moeten doen, maar iuisl om waÍ we nri zouden kunnen doen

om de uiídogingen oan le goon. En dot vonuit een gezomenliike ombitie om dot doel, een

duurzome en gerespecteerde glosiuinbouw te bereiken.

ln 1998 presenieerde de NRLO hel resulioot von de ioekomstuerkenningen voor de

ogrosector, vissector en de groene ruimle. De belongriikste vroog wos woor dilemmo's en

konsen liggen ols de ogrosector in de 2.|" eeuw een vitole sectorwil ziin? En totwelke

kennis- en innovotieopgoven zou doï don leiden voor de sector?

De NRLO formuleerde een oontol opgoven en slrolegieén voor de toekomsi:

. Nsor een breder woordenbeleid (niei olleengericht op economische woorden,

moor ook op ecologische, culturele, ruimteliike en sociole woorden.

. Agrokelens worden netwerken. Ketens kunnen erg strok en inflexibel ziin en de

toekomst vroogt iuist om groiere flexibiliteit von netwerken.

. Er is een inlernolionool perspeclieÍ nodig. Het wegbrengen von product noor

internotionole morkten zol niei longer volstoon, het goot erom in die verschillende

morkien te nestelen en de verschillen iussen die morkten ie benuffen.

. Er ziin nieuwe qlliqnties nodig lussen ogroseclor en de burger: de boer en

iuinder moet burger mèi de burgers worden en uit ziin ogrorisch isolement treden.

. De ogroseclor moel kiezen voor pluriformiteit: er is niet longer sproke von één

bedriifstype, moor von een grote verscheidenheid von bedriifsvormen.

De NRLO mookte helder dot de ogrosecior voor grote vernieuwingen sloot. Vernieuwingen,

die zich niet olleen uilen op product- of bedriifsniveou, moor ook op bedriifstokniveou. fn
nog meer dot de bedriifsfok mel zifn omgeving toÍ verníeuwing moet trochten le komen.
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DoÍ werd genoemd hel vernieuwen op systeemniveou. Dot is moeiliik omdot bii

vernieuwing of innovotie op systeemniveou meerdere verschillende portners nodig ziin met

verschil lende belongen.

Somenwerking SIGN en NRLO

Tot nu ioe heeft de glosiuinbouw ols enige ogrorische sector octief ingespeeld op de NRLO-

voorstellen. En wel von twee konten. Als eerste heeft het DB von de stuurgroep Glos-

tuinbouw en Milieu (GLAMI) met de NRLO overlegd op welke wilze het gedochtengoed von

de NRLO over systeemveronderingen zou kunnen biidrogen oon het bereiken von de

doelen von GlAMl. Vrilwel geliiktiidig heeft de Stichting lnnovotie Glostuinbouw (von de

vokgroep glostuinbouw von LTO-Nederlond) met de NRLO overlegd over de wiize woorop

een longe termiin strotegie voor de glostuinbouw zou kunnen leiden tot het opzetten von

innovotieprogrommo's in de glostuinbouw. Uiieindeliik heeft dot overleg ertoe geleid dot

SIGN en NRLO (gesteund door het DB von de stuurgroep GLAMI) besloten hebben

gezomenliik een ioekomstverkenning Glostuinbouw 2O2O op te zetten die zou moeten

leiden iot het formuleren en toi uitvoering brengen von een oontol innovotieprogrommo's.

We goon niel over doen wot de NRLO de ofgelopen ioren heeft verkend. Wii goon

proberen op bosis von die verkenning de meest relevonte uitdogingen te concretiseren en

doorop innovotieprogrommo's tot uitvoering te brengen.

Miin rol in deze verkenning is doi ik deze verkenning zol trekken. lk ben zowel in dienst von

de Stichting ols de NRLO, elk voor 50% von miin tiid.

"wai
De NRLO heeft nodrukkeliik gesield dot de ogrosector noor buiten moet treden en ollionties

moet oongoon met de omgeving. Ze moet de buitenwereld noor binnen holen. En toch

zílten we hier meÍ vrifwel olleen ondernemers uit de glostuínbouw. We hebben ervoor

gekozen om eerst in eigen kring te discussiëren over de belongriike uitdogingen voor de

glostuinbouw. Om een beeld te kriigen hoe door in eigen kring over wordt gedocht.

lk heb ter voorbereiding doorvon ook tol von interviews gehouden in de glostuinbouw. En

een groep uit het onderzoek (LEl, PBG, IMAG) gevroogd wot zii zien ols belongriike

uitdogingen. Dooruit hebben we ofgeleid wot er voor ideeën leven in de glostuinbouw zelf.

Uiteroord is het de bedoeling door op een loter tiidstip ondere portiien bii te betrekken.

Doel workshop

ln deze workshop en broinstorm leggen we u voor woi uit de eersie ronde von interviews en

discussies is voorlgekomen ols de belongriike uitdogingen. Doorbii stoon don 2 vrogen

centrool:
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= Voor welke uiÍdagingen síaql de g/osÍuínbouw als zif in 2020 een vitole en

gerespecíeerde bedríifsfok wil ziin ?

= Welke uÍÍdagingen vmgen om iniÍíatieven op bedríi&okniveau en welke parfners ziin

doorbiinodíg?

Wii hebben gekozen voor een plenoire discussie onder leiding von Hermon Rottinghuis.

Drie ondernemers (de heren Keiizer, Looiie en Kuipers) hebben we bereid gevonden om,

ols oonzet voor de discussie, een beeld te geven wot zii belongriike uitdogingen vinden,

lk geef groog het woord oon de heer Rottinghuis om de opzet von de middog met u door

te nemen en de discussie te leiden.
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2. De qqnpqk vqn de workshop
(Hermqn RorÍinghuis)

Het goot vonmiddog om "somenspreken over de toekomst". En dot met ruim 35 mensen.

Dot is niet eenvoudig.

Belongriik is de werkvorm: we goon niet voorspellen, moor eerder verkennen. Kijken welke

onderwerpen voor de toekomst von belong ziin en hoe we die onderwerpen zouden

kunnen oonpokken. Het goot erom hordop met elkoor no te denken zonder het eens te

hoeven worden. Met de venvochting om de biieenkomst ie verloten met het gevoel met iets

meer, een dieper inzicht, noor huis te goon.

Von voorspellen en gezomenliik plonnen, zools dot in het verleden toeging hebben we veel

geleerd. Bedriiven besieedden het voorbereidende werk grotendeels uit oon speciolisten,

die vervolgens op bosis von ollerlei oonnomen hun voorstellen oon bedriiven presenteer-

den. Met ols doel het door over eens te worden. Dot bleek erg riskont. Hei ergste wot ie
kon overkomen is dot ie het eens wordt, voorol ols ie nodenkt over de toekomst en de
veronderingen in de omgeving. Of dot ie het eens wordt over wol er gooi gebeuren. De

vroog is levensgroot woi de goroniie is dot wot ie verwocht ook gebeurt.

We hebben geleerd dot het beter is het niet eens te worden, don bliif ie scherp. Het

olternotief is een olternotieve methode ie gebruiken, niet die von scenorio-plonning, moor
von scenorio-denken. Niet: "of het goot gebeuren", moor denken in termen von ,,ols het

gebeud wot zouden we don doen?" Een denkexperiment. Als zich een oontol ontwikkelin-
gen voordoen, die we nu ol een beetie zien, woi beiekent dot en wot zouden we somen

moeten doen? Het is nuttiger no te denken don geliik te hebben.

De toekomst is niet eenduidig. Dingen wiizen verschillende konten op.

Het goot er vonmiddog dus niet om het eens te worden, moor wel om goed te luisteren, te
overwegen, wot dingen zouden kunnen betekenen. Hei goot erom le ochterholen (voor de

orgonisotoren) woor de energie zit, woor zwoortepunten, woor iniiiotieven moeten worden
genomen, wol het betekent voor de ondersieuning von lopende iniiiotieven. Strotegie komt
niet voort uit een plon, moor doordol ie het ontdekt.

De orgonisotoren hebben een oontol uitdogingen in de biiloge opgenomen. Die ziin

ofgeleid uii toekomsfuerkenningen von de NRLO, moor ook uit een reeks interviews met
tuinbouwondernemers. Op bosis doorvon ziin 3 ondernemers uitgenodigd kor-t te

presenteren wot zii ols uitdogingen zien voor de toekomst.

ln de discussie nà de pouze goon we don onderzoeken welke uitdogingen volgens u

oondocht behoeven.

Glostuinbouw 2020





3. Presenlotie D. Keiizer

Het is vol in Nederlond quo ruimte, regelgeving. We ziften met een groot deel von onze

glostuinbouw in een overvolle rondstod, toch ziin we met geen stok noor Frieslond te

kriigen.

We kriigen veel complimenten, we doen het zo goed. Moor toch worden we telkens ols een

hete oordoppel doorgeschoven. Niemond wil ons. De politiek weet ook niet wot ze met ons

oon moet, neemt voortdurend een krompochtige houding oon.

Het milieu verkloort elk weilond tot uniek notuurgebied. Er mog niets meer. En de burger

volgt gewillig de milieubeweging. Dit is het veld woorin wii opereren. We zifien dus

gevongen in de file en de vroog is hoe we door uit roken.

2O2O: oongrlon von inlernolionqle ollionties
lk denk dot voor 2020 onze toekomst ligt in het oongoon von internotionole coolities.

Somenwerken met ondernemers uit ondere londen. Elkoors krocht benutten. Wii hebben de

morkt en de kennis, zii hebben de orbeid, de ruimte en het klimooi. ln Nederlond de

vernieuwing, de produciie elders.

Ziel in 2O2O 3 kenniscentro op de wereld: Jopon, lsroël en Nederlond. De productie ten

dele in Europo (Zuid-Europo voorol, wellicht ook wot in Oosi-Europo), Afriko en Chino.

Voor Jopon ligt dot duideliik: slechis 307o von het oreool is een beetie geschikt voor
productie, zii zullen derholve sterk inspelen op kennisontwikkeling. Voor lsroël spreekt doi
voor zich. Eigenliik geldt dot ook voor Nederlond.

Dit iype iniernotionole ontwikkeling kon olleen op bosis von somenwerking, niet op bosis

von een nieuwe vorm von koloniolisme.

2O2Oz von producent noor procesbegeleider
We moeten ons ontwikkelen von producenien noor procesbegeleiders. We moeten

productie onders goon bekiiken. Ook ols kenniscentrum moeien we goon werken noor
procesbegeleiding. We moeten kiiken wot nodig is in het toiool en onszelf ofvrogen wot we

zouden kunnen en wot we zelf zouden willen doen.

2O2Oz nieuwe vormen von colleciiviteit
Als we willen vosthouden oon de individuele ontwikkeling von ondernemers don is het de

vroog of wii hei redden. Nu vinden we het ol heel wot ols er bedriiven ziin von 5 of l0
hectore. Dot ziin don onze voorlopers. lk weet dot zo net nog niei. Pos wos er een

symposium over megobedriiven en men kwom er niet uit wot dot nu precies woren.

Noor miin mening moeten we toe noor colleciiviteii, commitmenlols bosisvoorwoorden om

uit die cirkel, die doodlopende weg te komen von individuele ontwikkeling.
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2O2Oz ofnqme productie, loenome toegevoegde wocrde
Als ik kiik noor 2020, don denk ik dot ó0% von de productie goot verdwiinen en 40% bliift

ols specíolties. Denk doorbii oon veredeling, onderzoek. Ontwikkelen von een kennis-

centrum.

Het gevolg is dot er weer ruimte ontstooi. Moor ook dot de bruto omzet die wii genereren

misschien wel heizelfde is ols tegenwoordig. Op ó ionuori zol (de voorzitter von het

Productschop) er wel weer worden gezegd hoeveel we hebben geproduceerd. Moor dot is

niet bepolend. ln de toekomst zol de bruto omzet onders ziin somengesield.

Het is belongriik dot er weer konsen komen voor iongeren. Die hoken nu of, zien het niet

meer zitten door de vele belemmerende foctoren. Moor in die nieuwe onderdelen (zools

kennis, speciolties) ontstool ruimte en kunnen iongeren beter uit de voeten.

Sleflinn 1 t ln 2O2O gcdt het niel meer over produclie mddr over onze rol in
inlernaÍionale allianties en coaliríes

2O2Oz Nederlond ontwikkelen sls een groen Silicon Volley

Niet erg origineel, moor het heeft wel een enorme impoci. Het goot om het ontwikkelen

von totoolconcepten en doorin heb ie teomspelers nodig en gemeenschoppeliike doelen.

Dot vroogt een verondering in denken en een verondering in opleiding.

We moeten een voriont bedenken op "Nederlond Tuinbouwlond". Biivoorbeeld Nederlond

Vernieuwingslond of iets originelers.

2O2O: vqn qnliciperen noor initiëren
En don nog wot onders: we moeten von onticiperen noor initiëren. Nu rennen we voort-

durend ochter de problemen oon, en dot herhoolt zich keer op keer.

Nu onticiperen we op dingen die onderen over ons ofroepen, de overheid, de moot-

schoppii, de morkt. Ze hebben overigens niei oltiid ongeliik. Moor we moeten weg uit die

boon. We moeten noor initiëren, vonuit een ketenoonpok. We moeien het met elkoor

onders doen, onders bliiven we de vokken von de supermorkt vullen terwiil de winst in de

zokken vloeit von de supermorkten en niei in die von ons. Bii die omslog ziin verschillende

dingen nodig. Het is nodig dot we onderzoek en opleiding goon restylen. Bii de opleiding

moet het meer goon om internotionool monogement, morketing, disiributie. Bii onderzoek

stoppen we nu milioenen in probleemoplossend onderzoek. Moor we kunnen dot geld

beier besieden, ols we uitgoon von die omslog. Von probleem oplossen noor ondersteunen

von het totole proces. Het huidige onderzoek is geboseerd op de huidige productie. Dot

moet veronderen noor oondocht voor lotool ondere omsiondigheden.
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2O2Oz wie voeÉ de regie?

We moeten erkennen dot olle disciplines hun woorde hebben. ln een teom moeten olle

disciplines gerespecteerd worden. Hondel moet hondel bliiven. Moor woorom zou de

Nederlondse hondel zich niei bezig kunnen houden met distributieproblemen ín Azië of
Afriko? Woorom zouden we ons in ondere werelddelen niet bezig houden met morketing

en communicotie? We hebben olle competenties in huis. Ook op het gebied von finonciële

zoken ziin we redeliik ofgedekt. We hebben enorme kennis over groei en productie,

veredeling eic.

Dot moeten we olles in de eigen woorde loten, don komen ze het best toi uiidrukkíng. De

vroog is wie het elflol somenstelt, en wie de toctiek bepoolt. Of loien we hei over oon een

buitenlondse cooch? Dot lootsie is niei ondenkbeeldig.

Als ondernemers hebben we de bosisexpertises in huís. Als kennis mocht is don is het zook
tot procesbeheersing te komen. Hei wordt een kwestie von bundelen von die mochi. We

moeten leren ols concern ie denken en te opereren. Op het lnierpolis-symposium stelde

Von der Geiin de vroog woorom we ons niet presenleren ols een concern. Moor we zullen

eerst moeten werken en octeren ols een concern. Don komt dot presenteren vonzelf.

Stellinq 2z wih u gestuurd worden of goan we zerf sturen?
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4. Presentqtie J.

Stelt, dot hii een producent is, die probeert ziin product mei een meerwoorde in de morkt te

zetten.

2O2Ot biologisch telen mei hoogwoordige technieken
Eén von de belongriikste problemen woor de sector voor stoot is het biologisch telen met

hoogwoordige technieken. ln wezen ziin dot volstrekt tegenstriidige zoken. Doorin zol de

sector zich moeten vostbiiien om het te kunnen oplossen.

2O2Oz bieden von zekerheid
Als ie noor mensen (consumenten) kiikt voli op dot ze boven olles zekerheíd willen. Vroeger

vond men dot in het geloof, moor tegenwoordig is geloof oon erosie onderhevig. Moor die

eigenschop von mensen bliift: ze willen zekerheid. En één von de dingen wooryon men

zeker wil ziin is hetgeen ze eten.

De mensen kunnen onmogeliik olles overzien of weten op het gebied von voeding. Ze

moeten het vertrouwen. Consumenten kopen mei gevoel.

Velen in de tuinbouw geloven in merken. Er ziin ook vele merken. Moor slechts weinig

merken zullen woorde houden. Keurmerken op het gebied von milieu zullen zeker woorde

houden. ln die gedochte is het "milieukeur" een compromis von tuinbouw, consumenien-

en milieuorgonisoties. Die orgonisoties goon zich steeds meer gedrogen ols instituten en

doordoor doolt de zekerheid die ze willen bieden. Hii denkt dot "SKAll' meer zekerheid zol

bieden don "milieukeur" , omdot het stooi voor een zuiver biologische benodering.

2O2Oz consumenten wonlrouwen techniek
Een onder punt is dot consumenien techniek wontrouwen. En een compromis tussen

iechniek en zuiverheid zol men niet begriipen. En voor de tuinbouw is het ook erg moeiliik

dot te reoliseren, woni het zol beslist met de techniek een keer fout goon, ook met het beste

kwo I iteitszorgsysteem.

We moeten wel beseffen dot we voor ol die zoken oplossingen hebben bedocht die oltiid
technologisch von oord woren. Dot geldi zowel voor de biologische bestriiding, beiere
rossen, energie-efficiëntie, nieuwe ieelisystemen zools rolcontoiners in de bloemisterii. Ook
het vervongen von subsiroot door kokos is een technologische oplossing. Al die oplos-

singen geven ons een beter imogo, moor het bli[ven iechnologische oplossingen.

Dot consumenten iechniek zullen bliiven wontrouwen is èns probleem. Kiik noor kwesties

zools de BrenÍ Spor en de recente discussie over de Woddenzee. Ook ol ziin er goede

technische oplossingen, het gebeurl gewoon niet. ln het verleden wos dot ook ol met

Looiie
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kernenergie hei gevol. En wot stoot ons te wochten met genetische modificotie, komt dot

ooit tot ziin recht?

Heel vook goon tegenstonders er vonuit dot zolong men het niet zeker weet, het moor niet

moet gebeuren. De mootschoppii en de overheid richten zich doornoor.

2O2Oz noodzook von goede communicotie

Hii denkt dot de glostuinbouw op sectorniveou het best goed doet in de communicotie met

de mootschoppii, zeker in vergeliiking met ondere ogrorische sectoren zools de okkerbouw

en de vorkenshouderii.

De glostuinbouw is nu ol goed bezig mei:

o) de energieofsproken, civielrechteliik, betoold door tuinders;

b) MBT en MPS, doormee leggen we onszelf beperkingen op;

c) de communicotie met de omgeving èn de overheid, met milieu- en mootschoppeliike

orgonisoties;

d) de communicotie met de klont en de supermorkten.

Er is een posiiief beeld oon het onistoon omdot we zelf initiotieven nemen en bepoolde

regelgeving niet mei wetten en regels ofgedwongen hoeft te worden. Je ziet dot bevestigd

in de toesprook von Moriike Vos von Groen Links tiidens het lnterpolis symposium, de wiize

woorop ze zich iegenover de sector opstelt en ingoot op de ruimiebehoefte voor de seclor.

Op individuele bedriiven is ook veel gebeurd. Kiik noor:

o) de wiize woorop de chemische gewosbescherming is teruggedrongen, in eerste instontie

bii de vruchtgroenten;

b) per eenheid von energie holen we steeds meer kilo's;

c) de toenome von het hergebruik von mesistoffen;

d) trocking en trocing is ol vergevorderd.

Somenvottend kom ik tot de volgende 2 stellingen:

Srellinq 1 z We moelen loe naar biologische teehwiizen in hoogtechnolo-
gische producliesystemen.

Stellinq 2 z Consumenlen hebben sleeds meer geld over yoor zekerheid. Als

wii als ondernemers geld uit de marW willen halen dan moelen

wij zekerheid bieden.

Als ik me don olle problemen voor de geest hool die door oon vostzitten, don denk ik dot

we nog een longe weg te goon hebben.
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5. Presentqtie B. Kuipers

2O2Oz doen wot de consument echt wil
Morktgericht produceren. Dot is een kreet die we ol ioren horen. Moor doen we er echt iets

mee? Luisteren we genoeg noor de signolen uit de morkt? Niet noor de signolen von

hondeloren of von de veilingen, moor die von de consument? Woi doen we met die
wensen en sígnolen von de consument? De trends bereiken ons nog wel. Moor de kern is
hoe die trends om te zetten noor vroog noor producten.

ln de troditionele iuinbouw hield onze verontwoordelijkheid op bil de veiling. Dot wos onze

ofnemer. We produceerden in een vroogmorkt. Moor nu hebben we een ondere positie:

o) er is sproke von overoonbod;

b) we hebben veel meer te moken met buitenlondse concurrenten;

c) we moeten steeds meer concurreren met dode moteriolen (voorbeeld: kersisterren, ol

ioren geproduceerd tegen kosipriis, moeten concurreren met mooie beerties met een

strikie).

De conclusies ziin dot:

o) de concurrentie steeds meer uit ondere sectoren komt (voorbeeld: zol ik dit ioor 3 keer

op vokontie goon of loot ik een hovenier een mooie tuin oonleggen?);

b) we moeten nodrukkeliik vroog creëren;

c) onze produclen moeten kwolitotief nog beter worden en we moeten ze beter promoten.
We hebben niets meer oon olgemene reclomeslogons zools "Bloemen houden von

mensen". Er moet reclome komen voor individuele producten. We moeten doorvoor
steeds meer in totoolconcepten denken;

d) wemoeten de consumenten bewerken. Finoncieel investeren in de ofzet von onze

producten. Kiiken noor ondere sectoren die dit ol ioren doen.

Het zol erom goon dot wii werkeliik kiiken noor wot de consument echt wil, en

doodwerkeliik die gewenste producten goon moken, don moelen we dot ook professioneel

goon vermorkten.

Vonuit die gedochte moeien ook olle schokels die geen meerwoorde leveren verdwiinen.
Als ie kiikt noor het winkelschop, don is hei toch opmerkeliik dot 9To/ovon olle producten
direct geleverd worden door de producent oon de retoiler?

We moeten ook onders denken over de priis von onze producten. Troditioneel is onze priis

de kostpriis plus. Dot is in de toekomsi een verkeerde situotie. We moeten denken vonuil
het stondpunt wot een product doodwerkeliik woord is voor de consument. Vervolgens

moeten we terugredeneren wot er voor ons nog inzit.
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Don nog een gewoogde uitsprook: we moeten de klokfunctie von de veilingen geheel

stoppen. Als we direct goon vermorkten, don heeft dol product ziin weg noor de morkt ol

gevonden. Alles wot voor de klok komt is overproductie en hoolt de priis noor beneden.

Siellinq I t We moelen kiiken ncdr wal de consument echt wil, die produclen

daodwerkeliik gddn maken en professioneel vermarklen,

2O2Oz produceren dichlbii de morkten

Als we direct goon vermorkten, don hebben we meer inzicht nodig in die morkt, wie onze

ofnemers ziin. Don moeten we ook dicht bii die morkt goon produceren. Keiizer zegt dot de

productie zol verdwiinen noor Afriko, lsroël etc., dot zol zeker goon gebeuren voor veel von

onze sniibloemen, moor niet met de pot- en perkplonten en de grootscholige vrucht-

groenlen. Die zullen verschuiven noor grole productiecentro bii grote sieden verspreid over

Europo. Als we door goon produceren, don kunnen we de tronsportliinen kort houden. En

dot wordt in de toekomst echt een groot probleem. Het is nu ol problemotisch om binnen

24 uvr Zuid Duitslond en Zwitserlond te bereiken. Als we goon produceren bii ol die grote

steden, don worden tronsport en distributie eenvoudiger. We kunnen sneller leveren en de

kwoliteit beter goronderen. En we moken een product dot mootschoppeliik wordt

geoccepteerd.

Stellino 2z Hel is nodig te produceren wadr de afnemers ziin en dus zal de

produclie verschuiven nocr de omgeving van grole steden in
Europa
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ó. Somenvqfiing von de qlgemene

discussie

De discussieleider Hermon Rottinghuis (HR) stelt dot het er niet om gooi consensus te

bereiken, moor wel om heldere beelden te verkriigen over wot belongriik is. Woor denken

we in meerderheid oon, ols we oon de toekomst denken. En don voorol de vroog welke

uitdogingen ie ols sector gezomenliik moet oppokken?

o. Aonvullinqen op de nepresenteerde uitdqoinqen

ICT en E-Gommerce

Het is opmerkeliik dot in de verschillende presentoties en de biiloge met uitdogingen geen

expliciete oondocht wordt besteed oon technologie. Mw. Von Hoof vindi dot de focus toch

op technologie moet bliiven. De vroog is wel welk type technologie en ten behoeve von

wot. Hier komt teelttechniek oon de orde, moor denkend oon 2020 zou een verschuiving

denkboor ziin von productietechniek noor techniek ten behoeve von logistiek en dienst-

verlening. Er moet nodrukkelijk oondocht worden besteed oon lT en E-commerce.

Noor de toekomst goot het niet zozeer om het tuinder ziin, moor om het vokmonschop. Wii
ziin wereldkompioenen in toepossing von technologie. Wot kunnen we doormee?

b. Overioe discussiepunlen

ICT en E-commerce leiden ln 2O2O iot hele ondere structuren in de qÍzet
Er wordt volgens Looiie erg gekeken noor de mochi von supermorkten. Zolong er verschil-

lende supermorkten ziin mei elk hun eigen siructuur en morkibenodering is dot echter

nouweliiks een probleem. E-commerce kon tot geheel nieuwe situoties leiden. Geeft ols

voorbeeld hei verhool von een kleine Colifornische wiinboer, die ol ioren leverde tegen een

loge priis oon één hondeloor. Donkzii een hondige zoon werd een website geopend en nu

is het bedriif veronderd in een groiere onderneming die over de hele VS wiin levert oon
individuele klonten. Dot betekent een enorme verschuiving von de mocht in de keten. Het is

nouweliiks le overzien wot ons op dot terrein ie wochten stool. We moeten ons dus niet te

druk moken over de mocht von de supermorkt. Eigenliik moet ie de supermorkt niet onders

zien don een meetmiddel dot zeer snel woorneemt wot de consumenl voor type product

koopt.

Volgens HR doen zich in Zuid Fronkriik ook geheel nieuwe processen voor. Door hebben

Austrolische wiinmokers een enorme posiiie weten op te bouwen, met in hun kielzog
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Austrolische wiinhuizen. En dot wordt bliikboor gewoon geoccepieerd. Duffhues stelt dot

het bliikboor niet uitmookt hoe of wot er gebeurt, ols het moor in Fronkriik gebeurt.

Von fysiek hondelen noor kennisexploilotie

De vroog is volgens Keiizer hoeveel invloed wii kunnen uitoefenen op de processen in

ketens en morkt. We ziln sterk in uitgongsmoteriool, productie. We hebben zoveel in huis,

Loten we die kennis bundelen en met kennis invloed uitoefenen en expertise te gelde

moken. Het goot in de toekomst niet meer om fysieke processen. We lopen nu voorol fysiek

dingen te doen, we denken fysiek. We siouwen ons kopot en wot levert het op? We moeten

zelf goon sturen en niet wochten tot we gestuurd worden. Von Andel ondersteunt de visie

von Keiizer, dot inzet op productuernieuwing belongriik is voor de toekomst. Door priis-

concurrentie gooi de goedkope mossoproductie toch weg uit Nederlond.

Hoogervorst vindt doi een intrigerende sielling. We moeien inzicht in toekomstige

ontwikkelingen en netwerken kriigen. Kunnen we eigen beelden vormen over 2020, onze

eigen ombilie formuleren, uitzoeken wot we zelf willen?

Von colleclieÍ noqr een verzomeling vqn individuele ondernemers?

LeClerq stelt dot deze sector bestoqt uit individuele ondernemers (de ik-BV's). Het goot

volgens Von der Zon om duizenden mensen die ollemool beslissingen nemen. leder neeml

ziin eigen verontwoordeliikheid. Hoogervorst stelt dot ie gezomenliik rondvoorwoorden

creëert woorbinnen ondernemers don eigen keuzen moken. lndividuele ondernemers

zouden eens een liistie moeien moken hoeveel eigen beslissingen zii kunnen nemen en

hoeveel beslissingen onderen nemen. Looiie stelt dot inzicht doorin belongriik is.

Hoogervorsi vindt dot SIGN en NRLO zouden moeten werken oon zoken die ie somen

moet doen. Onder ondere hoe te werken oon een longe termiin oriëntotie.

Duffhues vindt het opmerkeliik dot Keiizer in ziin inleiding zegi: sommige dingen kon ik niet

olleen. Loten we de krochten bundelen. Zet dot eens oÍ tegen de geweldige bundeling die

we hodden en die gooien we door die om zich heen griipende individuolisering zomoor

weg. Het individuolisme is een grool gevoor. Zolong de iuinbouw veel individuele onder-

nemers heeft is bundeling een must en het uiteenvollen in individuele ondernemers een

groot gevoor. Het is iommer doI lhe Greeneryhet zo moeiliik heeft.

Looiie is het iotool oneens met Duffhues. De gedochte dot de producenten in een verbond

of collectiviteii het beste of ziin is onzin. Zozit de werkeliikheid niet in elkoor. Mensen ziin

individuen die eigen beslissingen nemen. Als ie olles ceniroliseert don sluit ie zoveel

mogeliikheden of. We moeten gelukkig ziin dot de glostuinbouw uit elkoor volt. Er ziin

zoveel mogeliikheden om de morkt te bereiken. Kiik noor de mensen hier om ons heen.

Die hebben hun eigen krocht in het veld kunnen losloten. Die woren nooit zover gekomen

binnen een collectiviteit. Ze hodden nooii die meerwoorde voor de sector gehod zools dot

nu is gebeurd.
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HR sielÍ dat tuinders veel alleen kunnen, kiik noor de lechniek. Maor er zifn ook díngen die

men olleen niel voor elkoar kriigt: denk oan consumentenverÍrouwen elc.

Keiizer vindt dot de discussie teveel gevoerd wordt vonuit het verleden. Vonmiddog zou de

toekomst moeten overheersen. Vindt individueel ondernemerschop met hei eigen beslis-

singsrecht een groot goed. Door is de sector groot door geworden. Nu dreigt het

individuolisme een stok tussen de benen te worden. Als we nu niei veronderen von

individueel noor collectief, don komen we er niei. Wil redeneren ols vonuit een concern.

Doi heeft een sterke component, nomeliik om somen concepten te ontwikkelen, en het

eigen beslissingsrecht in toct ie houden. Mensen goon noor het buitenlond vonwege de

loge lonen. Moor doormee loop ie voortdurend ochter de feiten oon. Er ziin heel ondere

componenlen die ie bii een strotegie moei betrekken. Je moet veel meer met elkoor doen.

Nnqr nieuwe somenwerkingsvormen ytrn individuele ondernemers?
HR stelt dot hei collectief von het verleden gedoteerd is. Er ziin nieuwe somenwerkings-

vormen nodig.

Poulie steli dot ols we nu over collectief proien, wol is dol don wel: het Westlond, het

Zuidwesten, Nederlond, Benelux, Europo? Je kunt veel dingen niei olleen, ie moef poríners

zoeken. HeÍ gaot om ondere vormen von ondernemen. Die nieuwe somenwerkingsvormen

ziin niet noodzokelíikerwiis mei tuinders, ol don niet regionool. Tuinders die bii elkoor goon

zitfen, (wii houden von elkoor) dot werkt niet longer. Looiie zegt dot duideliik. Hei goot om

ondere vormen von somenwerking, met ondere portners don voorheen.

Von Hoof stelt doi het goot om hel creëren von veriicole collectieven in de keten. Er komi

steeds meer concurrentie, die moeten we het hoofd bieden.

Tom Jonsen reogeert op de globoliseringsgedochien uii de inleiding von Keiizer. Woorin

sterk in 2020? ls von mening dot wii hel nu totool verkeerd doen. We richten onze

investeringen op het produceren in de winter. Aon de ondere kont zie ie het in Sponie ook

totool verkeerd goon: door wordt het milieu in de zomer toiool vernietigd. We moeten

zoeken noor een modus dol wil in de zomer telen en de Sponjaarden in de winler Zuurbier

vindi de gedochte von concenireren von de teelt in de zomer in Nederlond echt onzin. Als

ie hier een onderneming hebÍ meÍ veel vasle werknemers don moeÍ fe in de winter door-

drooien. Je kon de voste mensen toch niet in de winter noor Sponie sturen om te werken?

Tom Jonsen vindt dot er meer gesproken moet worden over schoolverdeling don

schoolvergroting. Altiid goot het erom ltolië en Sponie te overwinnen. Het goot erom te

leren elkoor winst te gunnen. Hei is nu ieder voor zich. Nu ziin de priizen zo loog dot zelfs

de Sponioorden het voor die priis niet meer kunnen telen. We moeten de sterke konten von

elk der portiien met elkoor verbinden en uitbuiien.

Keiizer vindt dot het er niet om goot om de concurrentie uit Sponie etc. het hoofd te bieden.

Het goot erom met die lui een olliontie oon ie goon. No te goon wot zii hebben wot wii niet

hebben en omgekeerd. Dus cooliiies vormen mèt Zuid-Europo. HR: dus vonuit de gedochte
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"if you con'i beat ihem, foin Íhem". Stolk stelt dot we een periode ingoon von hyper-

competitie. Keiizer vroogt zich of wot competitie ons echt heeft gebrocht?

Wot vindl miin klont eryon?

H. Jonssen vindt dot de discussie teveel wordt gevoerd vonuit het zoeken von oplossingen

voor problemen. Teveel vonuit de input, vonuii de oonbodkont. Weinigen goon uiÍ von de

vroag "wol vindl miin klont ervan?"De klont bepoolt uiteindeliik of 1e biologisch goot telen,

welke smook hii wil etc.

HR stelt de vroog wie don de klont is, de consument, de supermorki, de discounter. Jonssen

stelt dot de vroog hoe ie dot orgoniseert hier niet oon de orde is. Moor het is duideliik dot

niei elke ondernemer dot zelf kon. Dot is weer iets dot ie somen moei doen. Volgens hem

ziin we nog moor nouweliiks toe oon het begin von ketendenken vonuit de klont. Kuipers

heeft dot in ziin inleiding goed neergezet.

Hoogervorst vindt dot er erg veel vonuit de voedingstuinbouw wordt geredeneerd. Voor de

sierteelt goot het biivoorbeeld veel meer over schoon produceren, mootschoppeliik

verontwoord produceren. Volgens Looile ziin de eisen von zekerheid in wezen hetzelfde,

moor worden ze onders ingevuld.

Poulie onderslreept dot de supermorkten niet voor de consumenten uitmoken woi goed is.

Moor ontegenzegliik hebben supermorkten meer gevoel voor woi er speelt. Vroogi

oondocht voor een oontol bosiselementen voor de tuinbouw: het producï moet gewoon

lekker ziin of de klont oonspreken. Doi mogen we niei vergeten. Von Andel is het met

Poulie eens dot supermorkien dichter bii consumenten stoon. ls ielkens verrost over de

vernieuwingen die hil ziet in hei winkelschop.

Keiizer vindt hei gedrog von consumenten erg verworrend. Enerziids wil men veilig en

goedkoop voedsel. Veilig is nouweliiks definieerboor. Kriigt voorldurend een ondere

inhoud. Tegeliik neemt die consument bii hoofdpiin onmiddelliik een poor pillen. Denkt dot

we noor heel ondere benoderingswiizen (communicotie) von consumenten toe moeten. En

noor ondere onderwiis- en onderzoeksmethoden. Misschien moeten we inzetten op wet-

geving ten oonzien von middelen.

Duffhues wil een grotere inzet op verticole somenwerking. Niet dot de supermorkten

bepolen wot er moet gebeuren, moor dot we met hen proten, hen versloon. Volgens HR

moken ook supermorkten zich grote zorgen over wot de consumeni beweegt. Feiteliik wil

men een koe in een olpenwei op hei etiket, moor men wil niks weten von het troiect iussen

de wei en de supermorkt. Volgens Tom Jonsen steli Migros (Zwitserlond) zich op het stond-

puni dot de consument niets wil en dot zii dus kunnen bepolen wot de consument wil. De

consument is dus te sturen. Fober vindt dot getuigen von een groie minochting von de

consument.Zozil de wereld echt niet in elkoor. HR herinnert oon een nieuw boek getiteld

"When good componies do bad things'. Bii de zook Brent Spor woren het consumenten in

ondere londen die de zook oonkoortten en niet die in het lond woor de zook speelde.
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Duffhues vroogt zich nogmools of woorom wii (ols sector) geen verondering zouden

kunnen reoliseren? Vindt vrooggestuurd gewoon kletskoek. Het goot erom opnieuw vroog

en oonbod bii elkoor te brengen. Het goot erom nieuwe producten te moken. Door koml
vroog voor en don moeten we zorgen dot we door op in kunnen spelen. Het toekomstbeeld

is dot wii het centrum von de kolom ziin.

Hoogervorst vroogt zich of ols in 2020 de consument en/of de supermorkt domineert, woor
wii don ols secior stoon? Hoe grool of klein ziin wii don? Hebben we een rol in de keten?

Ziin we een gewillige sloof von de consument of een zeiboos von de supermorkt? Wot is

onze eigen posíiie? lk weet niet wot ik over 20 ioor produceer. lk wil wel inkomsten

genereren moor ik wil geen loonsloof ziin. De vroog is dus of wii een beeld hebben of
kunnen ontwikkelen von de wiize woorop we in de business willen ziin? Wie of woi willen
we ziin? Hoe orgoniseren we dot don? Doe we nog dingen zelf of loien we ons regeren?

We hebben zelf ook wot te willen.

Produceren op bosis vqn een vooroÍ bepoolde qÍzel

Keiizer wil terugkomen op de ziins inziens doppere uitsprook von Kuipersr weg met de
veilingklok. Goot het om het bestoon von de veiling of von de klokfunctie? Zou de klok
kunnen bliiven met een ondere funciie, biivoorbeeld ols beurs. En don niet fysiek, moor vio

lT. Met Fober ols voorzitter von de beurs? Kuipers kon zich doorin vinden mits het een

beurs wordt woor vroog en oonbod bii elkoor worden gebrochi ols het oonbod nog niel is
geproduceerd. Looije ziei door niets in, don vervolt de ondernemersfunctie, het zoeken von

morkten voor het product.

Volgens Poulie is het wel essentieel dot producenten leren goed te luisteren noor de morkt.
Hel gaaÍ erom dof een beeld ontstool dal de producenl goed geluisterd heeft en dot de
produceni ofspraken maokt met de klanÍ over het te leveren producÍ. Dal goai ín

Nederland èn íniernofionaa/ gewoon gebeuren. ln ferte zullen we zien dol productie wordl
opgezeÍ waorvon de koper Íevoren bekend is. Als we dot niei doen wordi Nederlond stroks

wellichi leuk voor toeristen moor zol het geen produciiegebied meer zi[n.

Kuipers stelt dot tuinders nu domweg produceren zonder te weten of er een morkt is. ln
feite is dot ook milieutechnisch heel slecht, immers ie stopt oordgos in een produci doi ie
misschien niet kunt verkopen, dot weggegooid of doorgedrooid moet worden. Dot is een

slechie zook. Looiie denkt dot dit soort ofsproken bii levende producten niet goed kon. Je

moet don noor vorionten zoeken ols een spotmorkt. Zuurbier vroogt zich of of ie iomoten
zou kunnen reserveren voor leveríng op een loter tiidstip? Liikt hem onwoorschiinliik. Het is

onders don bii outo's of zo. Volgens HR goot hei bii outo's trouwens snel die kont op.
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Consumenlenverlrouwen

Duffhues mooh zich zorgen over het wontrouwen von de consument in technologie. Wot

leren we doorvon met het oog op de toekomst? Een belongriike vroog is: hoe mook ik de

consument duideliik doi producten, geteeld op zeer technologische wiize, ook veilig ziin.

Dot vroogt communicotie met de consumeni. Dot moeten we doen en tegeliik rustig verder

werken oon technologische oplossingen.

HR: het goot dus om de vroog "hoe we de consumenl zover kriigen dot ie ons verlrouvvf?

Hoogervorst vindt dot we de techniek verder moeten omormen. Moor het leidt wel tot

vrogen woorin ie investeert. Biivoorbeeld moeten we investeren in het ontwikkelen von

rossen met een hoge lichiefficiëncy of moeten we het zoeken in biibelichten met

ossimilotielompen? Zuvrbier vindt het idee von Hoogervorst om ie investeren in plonten

met een hoge lichtefficiëntie onzin. Je moet wel belichten vonwege de kwoliteit onders priis

ie iezelf uit de morkl.

Von Andel geeft een voorbeeld von het denken von een Zwitserse supermorkiketen over

technologisch produceren. Liet het beste bedriif von Aolsmeer zien. Ze schrokken geweldig,

wont zo'n fobrieksmotige productie wilden ze niet. Poulie onderslreept het belong von hei

consumentenvertrouwen. De consument doet boodschoppen, geeft ziin oordeel in de

winkel met de chipcord.

De vroog is dus: als ie wilt existeren in 2020, wot is er don nodig? lnspelen op de vraag:

waÍ zifn ze (die Íuinders) oon heí doen? Hoe goed hebben die noor de morkl geluislerd

(zoals l.a.u wantrouwen von de techniek?).

Tom Jonsen sielt dot we in de glostuinbouw zo verschrikkeliik cleon worden, dot goot op

den duur tegen ons werken in de vorm von nieuwe ziekten en plogen en dus meer besirii-

dingen. Hii stelt dot we loosers ziin op de (technologische) weg die nu wordt bewondeld.

c. Uitwerkinq von een themq

Biologische produclie met gebruik vqn hoogwoqrdige technologie

HR stelt vervolgens één von de onderwerpen expliciet oon de orde: hoe kunnen we

biologisch verontwoord produceren met gebruik von hoogwoordige iechnologie en wot

moeten we gezomenliik oppokken? Dot vonuit de gedochte dot dii een uitdoging is die

niemond olleen oon kon, moor doi somenwerking geboden is.

De oonwezigen ziin het eens met de stelling dot bii dit onderwerp een gezomenliike

oonpok geboden is.

Keiizer pleit voor een goede definitie von biologische teelt. Er wordi teveel op één hoop

gegooid. Duffhues vindt mootschoppeliik verontwoord een beter begrip. H. Jonssen vindi

een definiiie nu niet zo belongriik moor wel de vroog wot men wil bereiken. Looiie wil

betere priizen. Dot is evenwel een korte termiin doel, zii het dot de impoct grooi is. Moor

Jonssen vroogt zich of woor die meerwoorde door verkregen wordt. Wot wil de consumenï?

Glostuinbouw 2020 20



Dot het beter is voor ziin welziin of beter voor het milieu. HeÍ goot erom goed te weten hoe
de consumenÍ dal ziet. Opnieuw denken wíi hier leveel vanuii de inpul en niel vonuil de
klonl.

Looiie geeft ols voorbeeld dot ziin cherryiomoten regelmorig bii de Konmor liggen noost

Eco en SKAL gekeurde cherrytomoten uit lsroë|. En die ziln f 1,00 tot Í 1,50 per doos

duurder don die von hem. Dot doet piin. Hii kon het niet reoliseren.

Olsthoorn sielt dot men moet kiiken noor het morktoondeel in ploots von de priis.

Hoogervorst vroogt Looiie noor de piin in hei hort: kon hii het echt niet of weet hii SKAL niet
te bereiken? Looiie steli gewoon de kennis niet te hebben. Diverse oonwezigen vinden dol
Looiie die kennis don moor moet goon holen.

Hoogervorsl vraagi Looiie of dan de urtdoging is dat de seclor zich moel insponnen om die
kennís wel beschikbaar ie kriigen?Tom Jonsen vindt doi toch vreemd. De lsroëlische kennis

over biologische teeli komi noto bene uit Nederlond. Volgens hem is de vroog onders: o/s

wif hei zouden kunnen zonder dot heÍ geld kosl zouden we heÍ dan wel doen? Olsthoorn is

ols potplontenieler onder de indruk von de mogeliikheden voor en de diversiteit von de
tomotenteelt in lsroë|. Kon zich voorstellen dot door dingen kunnen die hier veel moeiliiker
liggen. Gelooft niet dot wii het ollemool weten. Janssen stelt dat wif binnen S ioar ecolo-
gisch kunnen Íelen. rlloor: zifn we bereíd om daÍ íe willen?

Oosthoek vindt dot we hei zouden moeten willen. Je tilt hei imogo von de sector doormee
ver omhoog. Moor volgens Olsthoorn is het geen vonzelfsprekendheid. Looiie en Duffhues
vinden onderdelen von de biologische teelt nouwelijks een reële optie. Telen in de grond
leidt tot productieverlies en woorom is telen in een goot niei ecologisch? HR sielt dot de
sponning iussen de percepiie von de klont en hel hondelen op de bedriiven niet ie groot
mog worden. Alen onderschriffi dol we kennis missen hoe we biologische Íeelt op een
economische wifze kunnen realiseren. Hoe zouden we het kunnen reoliseren zonder eerst

door diep dol te moeten?

Nieuwe conceplen of conlexlen voor de toekomst
Hoogervorst vindt doi er ieveel vonuit hei heden wordi gediscussieerd. Hii hod meer ideeén
verwocht vonuiÍ hel denken over de toekomst, meer vanuiÍ nieuwe concepíen of andere
conlexlen of percepíies. Zools de vraog: ln welke conlext zifn we in 2020 nog ondernemer?
ls dot het beeld dot Keiizer schetsi over het vermorkten von kennis? Of hebben we te
moken met ondernemers-producenten met een sterke thuisbosis en welke infrostructuur is

er don nodig? Zo'n discussie is nodig. Noemi nog een poor zoken die in 2020 wezenlijk
onders zouden kunnen liggen don vondoog: woter, omvong en somenstelling von de
bevolking, occeptotíe gentechnolog ie.

Volgens HR ziin we vaak niet geneigd verder vooruií te kiiken. Dot komÍ wellicht doordaÍ we
belemmerd worden door de vele onzekerheden. Hoe moeÍen we mel die onzekerheden
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omgoon. Het gaot er in de discussie niei om af dingen een bepoolde kont opgaon, moQr

om de vrqog wot je zou kunnen doen als hel zo zou ziin.

Hoogervorst vindt dot we in die geest verder zouden moeten discussiëren.
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7. AÍsluiling en vervolg op deze
workshop

Deze middog ging het om 2 vrogen. ln de eerste ploots over de vroog of wii de
uitdogingen herkennen die ziin somengevot in biiloge 1 en uitgewerkt werden door de 3
sprekers. Dot bleek in grote liinen het gevol. Eén uitdoging werd toegevoegd: wot kon de
rol von lT en E-commerce ziin voor de onfwikkeling in de secÍor en tot welke reloties en
nieuwe netwerken zou dd kunnen leiden. SIGN en NRLO zullen enkele uitdogingen
uitwerken (biiloge 3).
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Biiloge l: Voorbeelden von
mogeliike uildqgingen

I. De morkt ols inspirotiebron

De morkt bestoot zowel uit een mosso eigenzinnige individuen moor voorol ook uii
mochtige retoilers die "nomens de consument,, inkopen.

Discussievrogen:

' Welke stroiegieën ziin er denkboor opdot de bedriiÍstok de behoeften von de morkt kiest
iot uitgongspunt von het hondelen en niet een speelbol moor een gespreksportner wordt
voor morhportiien?

' Als de morkt vroogt om biologische producten (zeg 2Oo/ovon het supermorktschop) kon
de glostuinbouw door werkeliik op inspelen? En wot zou er gedoon kunnen worden.

2. Glostuinbouw midden in de mootschoppii

No '150 
ioor voorkeurspositie wordt de lond- en luinbouw een gewone economische sector,

onderworpen oon olle denkbore mooischoppeliike processen. Een onomkeerboor proces,
wooroon ogroriërs moeiliik wennen.

Discussievragen:

o Wot is nodig om de verschillende mootschoppeliike belongen "noor binnen,, te holen
om te kunnen bouwen oon een duurzome glostuinbouw?

t Welke mootschoppeliike woorden "produceert" de glosiuinbouw en hoe kunnen we doi
vermogen vergroten?

3. Glnstuinbouw deel von Europese en mondiole (tuinbouw-)nerwerken

ln sneltreinvoort wordt de tuinbouw onderdeel von internotionole coolities en ollionties en
ontstoon er wereldwilde conceniroties. Overheersende vrogen doorbii ziin: welke octiviteit
zol in de toekomst hier worden uitgevoerd en welke doór?,,Schuift,,de productie
Nederlond uit noor goedkopere productiegebieden?
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Discussievrogen:

o Wot ziin de belongriikste rollen/funsties von de Nederlondse glostuinbouw in nieuwe

internotionole netwerken en wot is nodig om die kwoliteiten te versterken?

. ls het denkboor om de Nederlondse "productiekrocht" internotionool te ontwikkelen en

wot ziin doorvoor de interessonte opiies?

4. Nieuwe kennisnetwerken door internolionqol ondernemen

lniernotionool ondernemen leidt toi nieuwe en ondere kennisvrogen over mondiole

morkten en morktportiien, wereldwiide ollocotie von producten, productielocoties, keten-

reloties, orgonisotie, informotie, regie etc. ldeeën ontsioon meer door contocten buiten de

secior don doorbinnen.

Discussievrogen:

o Wot ziin de belongriikste kennisbronnen die biidrogen oon vernieuwing en wot kon

worden gedoon om deze moximool te benutten?

. Woorin onderscheiden Nederlondse ondernemers zich von hun buitenlondse collego's

en woi kon de bedriifstok doen om die kundes verder te ontwikkelen?

5. De weretd en de moqlschoppii vrogen om een verbreding von het

perspeclieÍ

De glostuinbouw liikt nog steeds een vrii gesloten wereld. Regionole bestuursvormen botsen

vook met sectorole. Trodiiionele potronen von collectiviteit en cohesie stoon onder druk von

concurrerende mo rktged reven i nternotiono le ketens.

Discussievragen:

. Op welke wiize is de bestoonde cohesie in de glosiuinbouw ie benutten voor het

ontwi kkelen vo n nieuwe f lexi bele vertico I e so menwerki ngsverbo nden ?

. ls het denkboor een oonpok te ontwikkelen voor het ontwerpen von een Europese visie,

die uitstiigt boven regionole en noiionole sectorbelongen?

ó. Duurzoomheid ols inspiroliebron voor een industriële glostuinbouw

Glostuinbouw kriigt een steeds nodrukkeliiker industrieel korokter en wordt doorop ook

beoordeeld. Glostuinbouw zol steeds mee worden beoordeeld op het vermogen om

duurzoomheidseisen te integreren in de bedriifsontwerpen en hoe wordt biigedrogen oon

een verriiking von de londschoppeliike omgeving.
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Discussievragen:

o Wot is nodig om von duurzoomheid een uitgongspunt te moken voor het ontwerpen von
g lostuinbouwproieclen?

o Welke nieuwe vestigingsvormen ziin denkboor vonuit de optiek von duurzoomheid

(industriële productieporken, ogroproductieporken, combinoties met ondere sectoren)?

7. Bereikbqorheid yon consumenten in inrernotionole morkten

Bereikboorheid von morkten en consumenten wordi problemotischer door toenemende
tronsportproblemen somenhongend met besioonde productie- en distributiesystemen. Als
duurzoomheid in de toekomsi bii consumenten en morktpodiien centrool stoot don zullen
(verse) producien en produciketens doorop beoordeeld worden. Duurzome ontwikkeling
vroogt ook hier om het overdenken en herontwerpen von productie en distribuiie vonuit de
behoeften en de bereikboorheid von consumenten.

Discussievrogen:

t ls de tronsporiproblemotiek ocuut genoeg om ols bedriifstok te goon nodenken over
olternotieven?

r ls een idee ols "de compocte keten", met vestigingen in of dichtbii internotionole

consumentencentro, een mogeliike involshoek?

Glostuinbouw 2020





Biiloge 2z Deelnemers workshop

Bedriifsleven

J. von Andel

lr. C.J. Biilsmo

R. le Clercq

lr. J.M. Gerritsen

H. Grootscholten

mw. R. von Hoof

EH. Hoogervorst

P Jonsen

T. Jonsen

H.E.J.M. Jonssen

D. von der Kooi[

D. Keiizer

J. Kloet

S. Kniinenburg

C.J.T. de Kruif

B. Kuipers

C.J.W. von der Lons

mw. Drs. l. Lensink

J.V Looiie

PC.M. Olsthoorn

H. Oosthoek

M.C. Poulie

W. von Riin

lr. H. Rottinghuis

Hr. Stolk

B.J. Wegmon

L. von der Zon

C. Zuurbier

Overige orgonisolies
lr. W.F.S. Duffhues GLAMI

Dr.ir. H.J. von Oosten NRLO/SIGN

Dr.ir. A.P Verkoik NRLO

lr. J.M. Rutten NRLO

lr. O. Hieibrink LEI

Dr. D.C. Fober VBN

SIGN (zie onder "Bedriifsleven)

Koninkliike Von Zonten B.V

Koppert B.V.

Fides Hollond B.V.

LTO Nederlond

G. N.M. Grootscholten B.V.

ïhe Greenery lniernoiionol B.V.

SIGN

Decorum Flowers Troding B.V.

T. Jonsen Klossieke Homeopothie

Rockwool/Grodon

Red Stor Troding

LTO (sniibloemen)

Riik Zwoon Nederlond B.V.

Von Geesl Plontenkwekeriien

Robobonk Nederlond

Kuipers Kwekeriien

Red Peorl Cherrytomoten

Gebr. W. en J. Gresnigt B.V.

Looiie Cherrytomoten B.V.

Pothosplont B.V.

Koppert B.V

Cebeco Groep

SIGN

SÍrotix Consulting Group

SIGN

Deliflor Chrysonten B.V.

Zuurbier & Co Rozenkwekeriien
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Biiloge 3: Voorstel voor her mqken
vqn innovqtieprog rqmmors

Op bosis von de workshop is een voorstel gemookt om 5 onderwerpen verder uit te

werken. Het bestuur von SIGN en de NRLO zullen doorover begin 2000 beslissen:

. biologische productie en oÍzet
uitdaging:

Als 25% von heÍ winkelschap in 2Oï0 uit biologische producten zal bestoon, wol sÍaot ons
dan nó Íe doen?

. dynomiek internqtionole concerns, oltionties of coolities
uitdoging:

Als er inÍernoÍiono/e luinbouwconcerns of ollionlies onístoon, hoe kunnen Nedeflandse
ondernemers doorin de leiding nemen?

. duurzoomheid en produceren in lokole morklen
uildoging:

Als produceren in lokole EU-morkíen (bijgrole bevolkingsconcenlroties) de duurzoomheid
van huidige produclie- en distributiesysfemen verre zou overtreffen, woÍ stoaÍ de
Nederlondse tuinbouw don te doen?

. duurzqme proiectvestigingen in (west) Nederlond
uiÍdaging:

HeÍ reoliseren van duurzome profectuesÍigingen glosÍuinbouw door een inlegro/e aanpak
von besÍuurlifke besluifuorming, ruimlelifke structuur en duurzome lechnologie.

' ICT en E'commerce (scheiding fysieke product- en inÍormolieslromen)
uildoging:

Als het in de loekomsÍ minder goal om fysieke produclen moor vooral om informolie, hoe
kon de Nederlondse glasluinbouw die informaÍiestromen dan bliiven beheersen?
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