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Noordwijkerhout, 29 augustus 2018 

EEN TOEKOMSTBESTENDIG BOLLENLANDSCHAP 

Partijen: Deze propositie wordt aangeboden door de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (stichting 

EBDB), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM), het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en de 

Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond (ANLV). De provincie Zuid-Holland, het cultuurhistorisch 

genootschap Duin- en Bollenstreek en het onderzoeksinstituut Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen 

University & Research (WUR) steunen de propositie.  

Opgave: De Duin- en Bollenstreek kenmerkt zich door de bollenvelden van innovatieve kwekers die hun 

hoogwaardige bloemen en bollen er veredelen, telen en verhandelen. Deze regio is van groot belang voor Nederland, 

omdat zij voor toeristen een kennismaking biedt met het iconische Hollandse bollenlandschap, op korte afstand van 

Amsterdam. Daarnaast vormt de Greenport Duin- en Bollenstreek een belangrijk economisch cluster voor Nederland. 

Meer dan 60% van de totale wereldhandelstromen in de bollensector verlopen via deze Greenport, onder de rook van 

mainport Schiphol. Met andere woorden, de Duin- en Bollenstreek is zowel op economisch als toeristisch vlak van 

belang voor Nederland als geheel. 

Het voortbestaan van deze streek met haar karakteristieke landschap is echter niet vanzelfsprekend. De 

regio staat voor de uitdaging om dit bollenlandschap toekomstbestendig te maken. Concurrerende claims leggen hun 

beslag op het schaarse land. Bollentelers willen het land gebruiken voor hun teelt (economie), bewoners en toeristen 

willen het land gebruiken om te recreëren (beleefbaarheid), maar ook natuur en milieu hebben een belang bij het 

land en inrichting daarvan (duurzaamheid). De opgave om het bollenlandschap toekomstbestendig te maken is dus 

meervoudig. Het vraagt om een integrale benadering van zowel de economische robuustheid, de beleefbaarheid van 

het landschap en de duurzaamheid van de teelt in hun onderlinge samenhang.  

Uit data over de Duin- en Bollenstreek blijkt dat een juiste balans tussen economie, beleefbaarheid en 

duurzaamheid nog niet gevonden is. Sterker nog, alle drie staan onder druk. De economie van de streek blijft achter 

in vergelijking met vergelijkbare regio’s. In 2016 is de regio 37ste op de ranglijst van 46 Nederlandse regio’s1. Dit 

komt onder meer doordat de gemiddelde bedrijfsgrootte van bedrijven veel kleiner is dan in de rest van Nederland2 

en door versnipperde verkaveling van de percelen. Herstructurering, schaalvergroting en verbetering van de 

verkaveling van de teeltbedrijven zijn dringend nodig. Dit dient op een goede manier te worden afgestemd op de 

uitdagingen van duurzaamheid (ecologie, klimaat en energie). Een gezonde bodem en schoon water staan namelijk 

onder druk door hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en fosfaat in grond- en oppervlaktewater (voor 

fosfaat in oppervlaktewater in 2015 een factor 30 boven de KRW-norm). De kans op verdroging en verzilting van het 

oppervlaktewater in het gebied neemt daarnaast door klimaatverandering toe. Ook de biodiversiteit van met name 

bollenvogels is in het landschap sterk afgenomen. Het aantal broedparen van de patrijs is bijvoorbeeld tussen 2002 

en 2008 gedaald van 15 naar 3 per 100 ha. Ook de verduurzaming van het energieverbruik vraagt investeringen in 

duurzame energiewinning en in faciliteiten voor opslag en levering van duurzame energie. Tegelijkertijd neemt de 

recreatieve druk toe. Alleen de Keukenhof al ontvangt jaarlijks 1.4 miljoen betalende bezoekers in zes weken in het 

voorjaar. Voor veel van hen hoort een selfie in een bloeiend tulpenveld erbij. Deze verschillende uitdagingen maken 

de opgave buitengewoon complex.  

Doel en ambitie: Belanghebbende partijen hebben het initiatief genomen om deze complexe en meervoudige opgave 

de komende jaren gebiedsgericht en integraal aan te pakken in een voorbeeldpolder voor “bollenteelt in een 

landschap van de toekomst”. Dit heeft geresulteerd in een programma in de proeftuin de Hogeveensepolder. Doel 

van de propositie is om een bollenpolder te realiseren die economische robuust, duurzaam en beleefbaar is. In 

SMART termen wil dit zeggen: 

✓ 300 hectare geherstructureerd bollenlandschap (een toegenomen gemiddelde kaveloppervlakte van 
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bollenbedrijven); 

✓ een rijke biodiversiteit (toegenomen aantal broedsuccessen van bollenvogels en toegenomen oppervlakte 

natuurvriendelijke oevers, groenbemesters en bloem- en kruidenrijke akkerranden);  

✓ een goede milieukwaliteit (daling van fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in bodem en water); 

✓ een duurzame energievoorziening (minimaal 50% van het dakoppervlak is in 2022 bedekt met 

zonnepanelen);  

✓ goede toegankelijkheid over land en water (vijf nieuwe recreatieve routes); 

Deze propositie dient tot slot tot een gebiedsgerichte aanpak te leiden die opschaalbaar is naar andere gebieden 

binnen en buiten de Duin- en Bollenstreek.  

Voorstelde aanpak op hoofdlijnen: Regionale spelers op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, economie, 

cultuurhistorie, duurzaamheid, natuur en landschap hebben zich verenigd voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor 

kunnen (concurerende) claims op het land in samenhang worden besproken en afgewogen om te komen tot de juiste 

verbetermaatregelen. Deze gebiedsgerichte aanpak zal in eerste plaats landen in een proeftuin. In overleg tussen 

regionale partners is de Hogeveense polder hiervoor aangewezen. Deze polder bestaat uit 300 hectare bloembollen 

van ca. 30 bedrijven. Dit is ruim 10% van het totale bollenareaal in de Duin- en Bollenstreek. De polder heeft één 

watersysteem waardoor effecten (outcome) van maatregelen (output) daarin goed meetbaar zijn. Per hoofddoel 

(economisch robuust, duurzaam en beleefbaar) investeren regionale partners in concrete projecten die verband 

houden met de proeftuin en bijdragen aan de realisatie van de hoofddoelen. Voorbeelden van projecten zijn: 

✓ een incubator voor innovatieve bollentelers; 

✓ onderzoek met de WUR naar precisieteelttechniek; 

✓ het toevoegen van zonnepanelen aan daken, in ieder geval bij het vervangen van asbestdaken; 

✓ het braakleggen van land ten behoeve van bollenvogels; 

✓ het aanpakken van de verrommeling; 

✓ het creëren van nieuwe wandel, fiets en vaarroutes; 

✓ het creëren van bezoekerspunten bij ondernemers. 

Een indicatief totaaloverzicht van de propositie met 19 deelprojecten (en ook de SMART-doelen) is weergegeven in 

de figuur in de bijlage. Voor de monitoring van de resultaten wordt vooraf aan de uitvoering van maatregelen een 

nulmeting uitgevoerd in de Hogeveensepolder op de SMART-deelaspecten van de propositie. Op basis van de 

nulmeting worden SMART-doelen voor de projecten verder aangescherpt. Jaarlijkse monitoringsresultaten worden 

opgenomen in een dashboard voor het programma en eindresultaten worden in 2022 weergegeven in een 

eindrapportage.  

De propositie sluit aan op het rijksbeleid om de innovatiekracht te versterken (bijvoorbeeld door 

innovatieve teelttechnieken en nieuw biodiversiteitsonderzoek), pps-constructies (zoals de GOM) te stimuleren en 

Nederland te verduurzamen en klimaatbestendig te maken. Het creëren van een toekomstbestendig bollenlandschap 

vraagt echter om onderzoek en investeringen die de draagkracht van de individuele partijen te boven gaat. 

 

Doelgroepen van de regionale opgaven: De reikwijdte van de propositie is breed, ten eerste omdat iedereen die te 

maken krijgt met het land in de proeftuin, direct de resultaten zal merken. Ondernemers in de streek zien hun bedrijf 

groeien en/of gezond blijven door schaalvergroting en herverkaveling. Bewoners zien hun mogelijkheden om te 

recreëren in de polder toenemen, de aanblik van hun omgeving verbeteren en de waterkwaliteit toenemen. Met het 

behoud van de bollenpolder wordt daarnaast het cultureel erfgoed waar bewoners mee zijn opgegroeid in stand 

gehouden. Toeristen uit binnen- en buitenland treffen een dicht netwerk met mogelijkheden om de streek te voet, te 

fiets of met de boot te bewonderen, in harmonie met de natuur en de teelt. Natuurliefhebbers halen hun hart op, 

omdat de Patrijs terugkeert in het landschap en de oevers van sloten vergroenen. Tot slot is het ook juist het doel van 

deze propositie om meer impact te hebben dan op alleen de streek zelf. De problematiek die in de Hogeveense polder 

zichtbaar is, speelt op veel meer plekken in Nederland. Economische activiteiten, recreatief gebruik, bewoning en 

verduurzamingsambities leggen ook elders in Nederland toenemende druk op schaarse ruimte. De lessen en 

ervaringen van de gebiedsgerichte aanpak uit deze propositie, worden breed verspreid en gedeeld, alsook de 
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resultaten van innovatieve maatregelen. Zo kunnen in de toekomst ook mensen uit andere regio’s van deze propositie 

meeprofiteren.  

Inzet en cofinanciering: We vragen het Rijk om dit project te benoemen tot nationale proeftuin. We vragen waar 

nodig om experimenteerruimte, bijvoorbeeld met betrekking tot bemesting. We vragen het Rijk zitting te nemen in 

de stuurgroep van het project. In de vervolgfase vragen we het Rijk te ondersteunen wanneer we een landelijk 

inzetbare aanpak ontwikkelen door het organiseren van een Community of Practice. Tot slot vraagt de regio het Rijk 

om een financiele bijdrage, omdat de grote investeringen die gepaard gaan met deze integrale aanpak de draagkracht 

van regionale partijen overstijgt. Voor de financiering van het totale programma is € 37,5 miljoen (incl. BTW) 

benodigd. Daarvan wordt € 12 miljoen geinvesteerd in het economisch robuust maken, € 9 miljoen in duurzaamheid, 

€ 16 miljoen in beleefbaarheid en een € 0.5 miljoen algemene kosten. Partners uit de regio (GOM, het HHR, de 

KAVB, ANLV, Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en betrokken gemeenten) investeren samen € 22,5 

miljoen (incl. BTW) in de propositie. De regio vraagt het Rijk om een financiële bijdrage van € 15 miljoen (incl. 

BTW). De regionale financiering voor de propositie komt daarmee uit op 60% en het Rijk wordt gevraagd 40% te 

cofinancieren.  

Structureel karakter: In 2022 is een bollenpolder van de toekomst gerealiseerd. De 19 deelprojecten zijn dan 

afgerond. Het uitgangspunt is dat na de uitvoering van deze propositie, ondernemers hun bedrijfsvoering op gezonde, 

duurzame en ecologisch verantwoorde wijze kunnen voortzetten en dat de benodigde investeringen voor de 

beleefbaarheid zijn gedaan. Beheer van de terreinen gebeurt door de betreffende eigenaren. De indienende partijen 

gaan op langere termijn andere polders in de Duin- en Bollenstreek aanpakken, met behulp van de lessen uit deze 

proeftuin. Dit betekent een forse opschaling in de regio. Daarnaast kan de aanpak ook worden ingezet in andere 

regio’s met vergelijkbare problematiek. Deze samenwerking tussen publieke en private partijen draagt bij aan 

verhoging van kennisniveaus en ontwikkeling van innovatieve (milieukundige) oplossingen, welke als innovatie ook 

op andere plaatsen ingezet kunnen worden. Kennisoverdracht ten behoeve van gebieden elders in Nederland vindt 

plaats door (inter-)actieve communicatie over tussen- en eindresultaten, een afsluitend symposium en een landelijke 

Community of Practice.  

Governance: De propositie wordt ingediend en uitgevoerd onder regie van stichting EBDB. Deze zelfstandige 

stichting, gevormd vanuit de triple helix, is in 2018 opgericht om de (brede) economische prestaties van de Duin- en 

Bollenstreek te verbeteren. De stichting is een verbonden partij van vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. 

Financiering voor de governance van de stichting is dankzij deze gemeenten tot en met 2022 geborgd. De stichting 

kent een programmadirecteur, die deze propositie zal coördineren en verantwoordelijkheid neemt voor het 

vormgeven van de monitoring, communicatie en verantwoording. De programmadirecteur is voorzitter van een 

programmateam waarin in ieder geval de indieners (GOM, HHR, de KAVB en ANLV) zitting nemen. Op bestuurlijk 

niveau wordt er een stuurgroep geformeerd, waarin strategische besluitvorming plaatsvindt. Toezicht op de 

programmadirecteur vindt plaats door een triple helix Economic Board. De gemeente Noordwijk zal optreden als 

kassier voor het programma.  
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