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Plannen smeden voor de toekomst!

Tijdens de zomer is Greenport Aalsmeer gewoon ‘open’ geweest. We hebben allemaal genoten
van een welverdiende vakantie, maar het werk ging volop door. Naast alle lopende
werkzaamheden, heeft het team van Greenport Aalsmeer ook plannen gesmeed voor de
toekomst.
Ambitieuze plannen, waarin we oude thema’s nieuw leven willen inblazen en bestaande thema’s
verder willen doorontwikkelen. Het GPA-team dat daarvoor nodig is, staat als een huis én blijft
volop in ontwikkeling. We zetten flink in op bestaande thema’s, pakken door op lopende en
nieuwe projecten, denken met onze stakeholders na over een nieuwe positionering van de
greenport, praten mee aan de landelijke tafels van Greenports Nederland en zetten in op nieuwe
samenwerkingen en ontwikkelingen.

Namens het projectteam Greenport Aalsmeer
Ronald van den Breevaart - programmamanager
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Thema Duurzame Gebiedsontwikkeling
Het thema Duurzame Gebiedsontwikkeling is een integraal thema waarin ruimtelijk-economische
ontwikkeling van glastuinbouwgebieden samengaat met de verduurzaming. Om te komen tot
toekomstbestendige glastuinbouwgebieden en behoud van primaire productie als essentiële
schakel in de sierteelt keten, is integrale ontwikkeling nodig.
Gebiedsgerichte aanpak
Noorder Legmeerpolder – Amstelveen - de vernieuwing in Noorder Legmeerpolder zet door. RM
Plants heeft de achterliggende kwekerij van Hoogduijn & Fourchette gekocht aan de
Noorddammerweg 82a. Hierdoor is het mogelijk om hun bestaande vestiging, gelegen aan de
Meerlandenweg 22, in capaciteit te verdubbelen. Greenport Aalsmeer heeft gemeente
Amstelveen ondersteund bij de beoordeling van het bouwplan. De bouw gaat in 2022 van start.
PrimA4a – Haarlemmermeer - greenport Aalsmeer heeft één ondernemer in PrimA4a
ondersteund met een aanvraag voor de POP3 Verplaatsingsregeling. Het betreft een uitbreiding
en modernisering. Begin november staat een derde ondernemersbijeenkomst gepland. Het
betreft voor het eerst een fysieke bijeenkomst. Onderwerpen zijn onder meer de energietransitie,
nieuwe bedrijfsinvesteringsplannen en beschikbaarheid van kavels.
De Baan en Sotaweg – Kaag en Braassem - als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak is gestart
met ontwerpend onderzoek, met als doel om te komen tot een toekomstvisie van de bedrijven.
Het ontwerpend onderzoek richt zich op het verkennen van toekomstige
inrichtingsmogelijkheden. De ligging van het gebied ingeklemd tussen woonbebouwing in
combinatie met lintbebouwing van burgerwoningen, de noodzaak tot herverkaveling en de
aanwezigheid van de molenbiotoop zijn hiervoor de aanleiding. Het ontwerpend onderzoek
wordt eind december 2021 opgeleverd. Half oktober staat bestuurlijk overleg gepland, over
onder meer de toekomst van De Baan en Sotaweg.
De Kwakel-Kudelstaart – Uithoorn/Aalsmeer - op 24 augustus heeft er een tweede
gebiedstekensessie plaatsgevonden met de gevestigde bedrijven in de deelgebieden A1 en A2
(deelgebied Hoofdweg-Mijnsherenweg en deelgebied Mijnsherenweg-GeniedijkKudelstaartseweg. Hierin is de oogst gepresenteerd uit de eerdere gebiedstekensessies van 17 en
18 februari, alsmede hetgeen is opgehaald in de interviews.
Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak is vervolgens ook in De Kwakel-Kudelstaart gestart
met ontwerpend onderzoek. Ook hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met het
consortium van ondernemers dat de opsporingsvergunning voor geothermie heeft aangevraagd.
Hierin is gewerkt aan het concretiseren van de planvorming voor de duurzame
warmtevoorziening. Tot slot heeft Greenport Aalsmeer ondersteuning geboden aan drie casussen
voor de POP3 Verplaatsingssubsidie.
Verduurzaming en CO₂
Actualiteit:
De acute hoge energieprijzen zorgen voor veel onrust in de sector. De energiecrisis resulteert erin
dat telers heftige besluiten moeten nemen. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om
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komende winter de lampen uit te houden, en hier en daar komen kassen leeg te staan. Productie
wordt verlaagd en/of uitgesteld naar het voorjaar. Planten worden afbesteld. Dit onderwerp zal
nog maandenlang urgent zijn. Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland hebben een
crisisteam opgericht om de ontwikkelingen te volgen en te onderzoeken welke acties genomen
kunnen worden.
Ontwikkelingen warmte en geothermie
De enquêteresultaten hebben een eerste beeld opgeleverd van de energieprofielen van de
glastuinbouwgebieden. Het blijkt dat de gebieden Kwakel-Kudelstaart en PrimA4a voldoende
vraag hebben voor een eigen aardwarmtebron. Voor de andere concentratiegebieden is de
warmtevraag te laag, maar kan daar kan een regionaal warmtenet wel uitkomst bieden. Samen
met D4 en Firan is ook een eerste blik geworpen op de transitievisies warmte van de Greenport
Aalsmeer gemeenten, om zo een beeld te krijgen hoe de kansrijke wijken uit de gebouwde
omgeving liggen ten opzichte van de glastuinbouwgebieden. Dit wordt verder uitgewerkt in
mogelijke schetstracés. Verder heeft Greenport Aalsmeer samen met Glastuinbouw Nederland
periodiek overleg met de initiatiefnemers van opsporingsaanvraag Kudelstaart 1. De verlening
van de opsporingsvergunning verwachten we in Q2 2022.
CO₂ -netwerk Greenport Aalsmeer
Voor het verbindingstracé naar de Kwakel-Kudelstaart wordt hard gewerkt aan de ruimtelijke
procedures. Haarlemmermeer, Kaag & Braassem en Uithoorn hebben inmiddels het ontwerp
bestemmingsplan voor de transportleiding gepubliceerd en lopen daarmee op schema. Gemeente
Aalsmeer heeft tot op heden het ontwerp bestemmingsplan helaas nog niet gepubliceerd.
Overige projecten/onderzoeken
Schuifruimtepuzzel
De schuifruimtepuzzel is afgerond. De schuifruimtepuzzel zal in kwartaal 4 worden gepresenteerd
aan de Regiegroep en de Stuurgroep van Greenport Aalsmeer.
Onderzoek glastuinbouw- en veilinggelieerde bedrijvigheid
In het tweede kwartaal 2021 is volop doorgewerkt aan het onderzoek glastuinbouw- en
veilinggelieerde bedrijvigheid. Dit heeft ertoe geresulteerd dat het onderzoek is afgerond en in de
Stuurgroep Greenport Aalsmeer van 24 juni 2021 is behandeld. De adviezen van Buck Consultants
zijn onderschreven en de begeleidingsgroep heeft de opdracht om hiermee aan de slag te gaan.
Glasmonitor
De glasmonitor is operationeel. Na een zorgvuldig afwegingsproces met ondernemers uit het
bestuur van Glastuinbouw Nederland, afdeling Aalsmeer én een Stuurgroep ondermijning is
besloten om de glasmonitor alleen achter een wachtwoord beschikbaar te stellen aan
medewerkers van overheden en/of samenwerkingsverbanden waarin overheden betrokken zijn.
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Thema Arbeidsmarkt en Onderwijs
Huisvesting internationale medewerkers
Afronding fase 1
Fase 1 van het programma is in het derde kwartaal afgerond. In de komende periode worden de
resultaten van deze fase verder uitgerold (registratieprocedure) en onderhouden (handreiking,
kennisnetwerk). De stuurgroep heeft besloten om de resultaten van het Decisio-onderzoek in de
komende periode via de colleges van B&W met de verschillende gemeenteraden te delen, zodat
eenieder die daar belang bij heeft hiervan kennis kan nemen.
Plan van aanpak fase 2
Het plan van aanpak voor fase 2 (regionale projectenagenda) is in juli/augustus beeldvormend
besproken met de betrokken ambtenaren (gemeenten en provincies) en met vertegenwoordigers
van brancheorganisaties. Alle opgehaalde input is verwerkt in het definitieve plan van aanpak, dat
door de Taskforce inmiddels inhoudelijk is goedgekeurd. Het definitieve plan van aanpak wordt in
het vierde kwartaal ter besluitvorming voorgelegd aan de regie- en stuurgroep. Het plan van
aanpak voorziet in het detecteren en opstarten van regionale projecten die bijdragen aan het
vergroten van het aantal kwalitatief goede huisvestingsoplossingen voor internationale
medewerkers binnen Greenport Aalsmeer.
Landelijke tafel
De deelname van GPA aan de landelijke werktafel en bestuurlijke tafel huisvesting internationale
medewerkers Greenports Nederland wordt gecontinueerd. De landelijke tafel zet zich onder
andere in om de kennisdeling tussen de Greenports te bevorderen, om meer inzicht te verkrijgen
in de problematiek rondom de realisatie van nieuwe huisvestingsoplossingen en op het vergroten
van de lobbykracht vanuit de bestuurlijke tafel richting het Rijk en de provincies.
Onderwijs
Vanuit het thema Arbeid & Onderwijs zijn er in het derde kwartaal vooral verbindingen gelegd
tussen heel veel partijen. Hier komen nu daadwerkelijk ook samenwerkingen met partners tot
stand. In het vierde kwartaal zijn er daardoor veel activiteiten gepland. Onderstaand een
overzicht.
Events
•
•

Inholland Research & Innovatie Centre Agri, Food & Life Sciences - er is een webinar
georganiseerd over bedrijfsovernames in de agrifood sector.
Green Campus Amsterdam - op 30 september 2021 vond het Next Level Sierteeltveredeling
symposium plaats. De resultaten van het onderzoek (mogelijk gemaakt door POP3 subsidie)
en uitgevoerd door studenten van Green Campus en Hogeschool Inholland Amsterdam zijn
gepresenteerd aan veredelaars en geïnteresseerden. GPA was medeorganisator.
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Onderwijs
•

•
•
•
•
•
•

•

•

On Stage/Stichting Techniek Onderwijs Amstelland- in 2021 hebben meer dan 10 bedrijven
vanuit de sierteeltsector meegedaan aan On Stage. Voor 2022 staat het beroepenfeest op 8
maart 2022 in de Bloemhof in Aalsmeer op de planning. De ‘Doe Dag’ is gepland op 31 maart
2022. Aan GPA is gevraagd om de begeleiding te doen van de groep van sierteeltbedrijven.
Stichting Techniek3daagse/STO - op 9, 10 en 11 november 2021 vindt de Techniek3Daagse
plaats op het bedrijf van F.N. Kempen in Mijdrecht.
Glastuinbouw Nederland - GPA wil samen met Glastuinbouw NL de College Tour, die al drie
jaar succesvol draait in het Westland, gaan organiseren voor de regio Aalsmeer.
Glastuinbouw NL heeft hiervoor subsidie aangevraagd.
MBO Airport College - deze school leidt logistieke studenten op. De schoolleiding brengt op 8
november een bezoek aan meerdere bedrijven aan de sector om te bespreken of er een
samenwerking kan worden. GPA doet de voorbereiding van dit bezoek.
MBO Westpoort- deze school leidt technische studenten op. Vanuit GPA is er een voorstel
gedaan aan de schoolleiding om een bezoek aan de sector te brengen, met focus op
bedrijven in de techniek en teelt.
Luchtvaart Community Schiphol- vanuit het manifest Noord-Holland kijkt GPA waar er
aansluiting gevonden kan worden bij de de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Op 8 november
brengen zij een bezoek aan de sector, samen met het MBO Airport College.
Pantar Groep - naar aanleiding van een bezoek aan Pantar Amsterdam in juli heeft GPA
gesproken over toekomstige beroepsbeelden en wat er in de sector qua arbeidskracht nodig
is. Daaruit komen nu vijf opleidingstrajecten als pilot in de ‘Oriëntatiebaan’ en in 2022
structureel een leerlijn naar de glastuinbouw.
Vakschool Thamen Uithoorn - het afgelopen jaar heeft GPA op deze vmbo-excursies
georganiseerd voor leerlingen aan een veredelaar. In 2022 willen ze dit project opnieuw
doen en daarnaast is de school voor 75 leerlingen op zoek naar een logistieke opdracht (en
bedrijfsbezoek). Contacten zijn gelegd, uitvoering volgt.
Op uitnodiging van ondernemer Antoinette Ingwersen is er op 23 september 2021 een
bezoek gebracht aan de Groene Hart Bouwacademie. Interessant en goed om te zien hoe
men vanuit de bouwbranche deze opleiding vormgeeft. GPA heeft kennis gemaakt met
Reindert Brouwer, vestigingsdirecteur van het Ashram College Nieuwkoop. Het
vervolggesprek op deze school staat gepland voor 19 november 2021.

Divers
•

•
•

HortiHeroes / Directeur voor 1 dag – vanuit GPA is actief gezocht naar bedrijven die bij dit
initiatief willen aansluiten, waaronder Kuehne en Nagel (logistiek). Vanuit het netwerk van
GPA sluiten nu ook scholen uit Amsterdam en Almere aan om mee te doen, te weten
Hogeschool Inholland Amsterdam en Aeres Hogeschool in Almere (via Amsterdam Green
Campus).
Op 9 november brengt het Randstad Team van de provincies Noord- en Zuid-Holland een
werkbezoek aan de sector. Vanuit GPA wordt het middagprogramma georganiseerd met
verschillende bedrijfsbezoeken.
GPA blijft gesprekken voeren met exporteurs, importverwerkers, scholen, partners en
producenten om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De sector wil op vele
manieren helpen om de groeiende vraag naar medewerkers (en deze loopt door schaarste
snel op) richting de sierteeltsector te krijgen.
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Thema Kennis en Innovatie
Algemeen
In het bestuurlijk overleg is de nadere focus van de Greenport op innovatie en duurzaamheid aan
de orde geweest. Ook is een aanzet gemaakt om de valorisatie van projectresultaten verder te
versterken, met het doel om dit in een toekomstige programmatische aanpak op te nemen.
Met het oog op een sterker4 verankering van activiteiten in het netwerk van ondernemers, zijn
gesprekken gevoerd met de bestuurlijke vertegenwoordigers over het versterken
van accountmanagement. Daarnaast zijn sessies gehouden over het uitwerken van een innovatie
agenda op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
In de aanloop naar aanvragen in het kader van het Nationaal groeifonds zijn support letters
geformuleerd voor onder andere PlantXR en NextGenHiTech. Met name de eerste aanvraag sluit
nauw aan bij de veredelingsbedrijven in de regio. Het SIA-programma Innovatietraineeships is
actief onder de aandacht gebracht van m.n. veredelingsbedrijven. Dit heeft geleid tot een aantal
positieve reacties, waardoor trainees bij deze bedrijven aan het werk kunnen gaan, dit in nauwe
samenwerking met Hogeschool Inholland.
Bijeenkomsten
In dit kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor een online Innovatiecafé op 5 oktober met
als thema circulaire tuinbouw (deel 1). In samenwerking met SIGN wordt een cyclus van
innovatiecafés over het thema Circulaire Tuinbouw georganiseerd, waarvan dit de eerste is. In
november staat deel twee gepland. Voor de business Club van FC Aalsmeer is een presentatie
gehouden over Innovatie in de Greenport. Dit heeft geleid tot diverse nieuwe contacten met
ondernemers met plannen op dit gebied.
Ondernemerssupport
Algen
Met Synalgae, dat op de locatie van Olij in de Kwakel een proefsite voor algenproductie heeft
staan, wordt nagedacht over het opzetten van een expertisecentrum. Voor dit traject is een
ontwerp gemaakt voor het ontwikkelen van een kansenkaart, op basis waarvan gezamenlijke
vervolgstappen kunnen worden geformuleerd.
Energietransitie
Ten aanzien van energietransitie ligt een grote uitdaging op de zgn. piekvoorziening. Hiervoor zijn
diverse oplossingen denkbaar, maar geen enkele is vooralsnog ontwikkeld of toegespitst op de
glastuinbouw. Samen met Greenports Noord-Holland Noord en West-Holland
worden voorbereidingen getroffen over het uitschrijven van een challenge, waarin aanbieders
van kennis en technieken gevraagd wordt om met een conceptoplossing te komen, die onderdeel
gemaakt kan worden van bijvoorbeeld een EFRO of een GLB-aanvraag. .
Circulaire tuinbouw
In samenwerking Greenports Nederland en SIGN wordt het onderwerp circulaire tuinbouw
(grondstofstromen/circulaire businessmodellen) nader vormgegeven. Er hebben gesprekken
plaatsgevonden met bedrijven en clusters die zich – met name – met grondstofstromen en
circulair ondernemerschap bezighouden. Op basis van deze gesprekken wordt een visie op
circulaire tuinbouw voor de regio ontwikkeld. De werkgroep Circulaire Tuinbouw
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van Greenports NL wordt gebruikt om de Aalsmeerse context te toetsen en onze eigen positie te
bepalen. Daarnaast is gesproken over een nadere samenwerking met de programma's Circulaire
Stad en Plastic van Greenport West-Holland.
Digitalisering
Binnen dit thema zijn een groot aantal initiatieven en activiteiten geïdentificeerd die allen een rol
spelen. Van deze initiatieven wordt een overzichtssnapshot gemaakt, om de onderlinge relaties
en interacties en potentiële concurrentie en conflicten in beeld te kunnen krijgen. Op basis van
deze snapshot kan vervolgens de positie en mogelijke taakstelling van Greenport Aalsmeer in het
speelveld bepaald worden.
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