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Bedrijfsleven Greenport Regio Boskoop neemt graag de uitnodiging aan haar prioriteiten in te brengen in 

het nieuwe college-akkoord.  

 

Topprioriteit: Verbeteren Interne Bereikbaarheid Greenport Boskoop 

Het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming in het greenportgebied staat hoog op de 

agenda, omdat: 

1. Er door de zachte veengrond en het toegenomen zwaar vervoer veel wegen verzakken en 

kapot gereden worden 

2. Wegen van oudsher smal zijn 

3. En er midden in het gebied een belangrijk knelpunt is, nl. de hefbrug op een belangrijke 

vaarroute 

 

Bereikbaarheid essentieel voor de internationale concurrentiepositie 

Boskoop is van oudsher een belangrijk internationaal handelscentrum in de boomkwekerij. De kracht 

van Greenport Boskoop is dat we snel complete orders kunnen samenstellen en uitleveren, omdat er 

meer dan 600 kwekers, elk met hun eigen assortiment, dicht bij elkaar zitten. (Dus plaatst een 

tuincentrum een samengestelde order, dan kan dat binnen 2 uur volledig worden samengesteld. Zo is 

het mogelijk om vanuit Boskoop eerder een Londens tuincentrum te beleveren, dan dat men dat vanuit 

Engeland zelf kan!) 

 

Boskoopse handel in sierheesters 

De handel in sierheesters/boomkwekerijproducten kent een paar belangrijke eigenschappen voor het 

agrologistieke proces. Allereerst de piekperiode in het voorjaar (als de consument in de tuin gaat). 

Daarnaast het type handel. Greenport Boskoop kent, grofweg, twee typen:  

• Actiehandel  (betreft zo'n 20-25 % van de transportbewegingen), vooral grote orders van 

grootwinkelbedrijven. Acties zijn vooraf bekend en daardoor goed te plannen (langere 

doorlooptijden acceptabel) 

• Daghandel: 75-80% van de transportbewegingen, wordt op afroep geleverd en is daardoor lastig te 

plannen. Het grootste deel van het transportvolume in Boskoop betreft dus daghandel! 

 

Agrologistiek  

Vervoer naar buiten Boskoop is redelijk efficiënt, met volle auto’s, vaste tijden en veelal uitbesteed (blijkt 

uit kwantitatieve analyse, 2012). Efficiencywinst valt te behalen op de logistieke doorstroming binnen de 

regio. 

 

 

 

 



 

Dit betreft echter een agrologistiek proces tussen ruim 600 bedrijven en waarbij er gewerkt wordt met 

verse producten, die verzorging nodig hebben en dus niet eenvoudig op voorraad te nemen zijn  

 

Topprioriteit is het bereikbaar houden van het fijnmazige netwerk van bedrijven door de interne 

doorstroming te bevorderen met snelle verbindingen én toereikende infrastructuur bìnnen het 

gebied (vanuit een faciliterende overheid) en met slim en efficient vervoer (agrologistieke 

opdracht voor het bedrijfsleven).  

 

Wat biedt het Greenportbedrijfsleven de nieuwe gemeente? 

Greenport regio Boskoop wil niet alleen vragen, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan de nieuwe 

gemeente. Naast de relevante, economische bijdrage heeft het boomkwekerijbedrijfsleven nog meer te 

bieden: 

 

Onderscheidend vermogen 

Alphen aan den Rijn kan zich met de Greenport, als onderdeel van 1 van de 9 topsectoren, 

onderscheiden van andere gemeenten in Zuid-Holland en het Groene Hart. De rijksoverheid heeft deze 

topsectoren prioritair verklaard en wil, samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen, hun 

innovatiekracht versterken en hierin investeren door haar subsidieprogramma's hierop aan te passen.  

 

Succesvolle subsidieverwerving 

De publiek-private samenwerking, St. Greenport Regio Boskoop is het platform voor overheid en 

greenportbedrijfsleven om projecten te ontwikkelen en hiervoor gezamenlijk subsidies te verwerven op 

provinciaal, rijks- en Europees niveau. Dit biedt de mogelijkheid om investeringen te verdubbelen en is 

binnen de huidige PPS al vele malen succesvol gebleken.   

 

Bijdrage aan Maatschappelijke thema's 

Het Greenportcluster draagt bij aan duurzame oplossingen en maatschappelijke thema's als: 

• biobased economy (vanuit de meerwaarde en hergebruik van plantstoffen en energie) 

• arbeid en werkgelegenheid (door o.a. vanuit de Human Capital Agenda van de Topsector 

Tuinbouw projecten te ontwikkelen op dit terrein) 

• Groen, welbevinden en gezondheid (vanuit meerwaarde van groen in de woon-, werk- en 

leefomgeving) 

 

Samenwerking Greenportcluster en nieuwe gemeente  

De publiek-private samenwerking binnen de stichting Greenport Regio Boskoop heeft voor zowel 

overheid als bedrijfsleven veel opgeleverd. Naast succesvolle subsidieverwerving hebben de 

inspanningen en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij beleidsvorming en uitvoering zowel 

resultaten opgeleverd voor de eigen achterban als voor de overheidspartners. Het bedrijfsleven 

dringt daarom aan op continuering van deze samenwerking.  

 

Een ander cruciaal onderdeel is een goede en efficiënte dienstverlening van de nieuwe gemeente 

aan het greenportbedrijfsleven, waaronder een ambtelijke organisatie en (uitvoerend) sierteeltloket, 

met kennis van de specifieke (ruimtelijke) omstandigheden, kenmerken én regelgeving van het 

boomteeltcluster. Het bedrijfsleven vraag daarbij een faciliterend sierteeltloket voor taken als: 

- Het toetsen van en adviseren bij aanvragen omzetting bedrijfswoning naar burgerwoning.  

- Het procesmatig en inhoudelijk coördineren van integrale RO-vraagstukken ten aanzien van 

landschap, water, beeldkwaliteit, economisch perspectief en leefbaarheid die bij 

herstructurering spelen. 

- Het verkennen van de haalbaarheid van individuele herstructureringsinitiatieven en het 

stroomlijnen van de procedure. 



- Het signaleren van kansen en bedreigingen in gebieden met een herstructureringsopgave. 

- Het bevorderen van bewustwording ten aanzien van samenwerking, duurzaamheid en 

innovatie. 

 

Tot Slot 

Voor het volledigheid verwijzen wij u naar het boekje 'Toekomst zien in Greenport Boskoop', waarin het 

volledige uitvoeringsprogramma is weergegeven, waarvoor wij sámen met de overheidspartijen in de St. 

Greenport Regio Boskoop aan de lat staan.  

Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor een introductiemiddag met de voltallige gemeenteraad. 

Graag stelt het bedrijfsleven van Greenport Boskoop, in overleg met u, een passend programma voor u 

samen. Zo ontdekt u zelf de (innovatie)kracht van dit economisch cluster dat zich binnen uw nieuwe 

gemeente bevindt 
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