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• Afkomst: handelsbedrijf in boerenkaas >  later champignonteelt (hobbymatig)

• Geen idee voor vervolg na middelbare school > keuze voor brede opleiding

• RHTuS, 1974-1978: economische differentiatie

• Vervolg Landbouw Hogeschool Wageningen, studie agrarische bedrijfseconomie

• Vanaf 1985 werkzaam bij Wageningen University & Research (WUR)
• LEI > Proefstation voor Tuinbouw onder Glas >  LEI/WEcR

• Tuinbouweconoom: focus op ontwikkelingen op bedrijf- en sectorniveau in binnen- en buitenland

• In 2021 met vervroegd pensioen

Even voorstellen
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Vraag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

- Schets beeld van de bedekte teelt in Nederland in 2050 oftewel is de Nederlandse 
tuinbouwsector toekomstbestendig?

Aanpak:

- Geen rekenkundige exercitie/scenario’s, maar gesprekken met deskundigen binnen 
en buiten het tuinbouwcluster 

- Centrale thema’s: gezonde en veilige producten, klimaatverandering, energietransitie, 
risicobeheersing, veranderende consumentenmarkt en internationalisering productie

Doel:

- Het tuinbouwcluster inspireren met de vergezichten om hierop (tijdig) in te spelen

Aanleiding
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• Toenemende vraag naar een gezonder voedselpakket:
• Groter aandeel groenten in het toekomstig menu > ‘vergroenten’ nog niet eenvoudig

• Op individu afgestemd: caloriearm, hogere gehalten aan mineralen, gezonde eiwitten en vetten, 
vitaminen en antioxidanten

• Emotie zal een grotere rol spelen

• Toenemende vraag naar veilige producten: 
• Geen residuen op producten en geen emissie vanuit teelt en overige schakels in de keten

• Twee sporen: het technologische en het ecologische (weerbaarheid en biodiversiteit)

• Bedekte teelt biedt voor verse producten betere kansen dan buitenteelten

• Gezonde werk- en leefomgeving: 
• Luchtzuiverende planten  

• Groene leefomgeving werkt stress verlagend en vermindert hittestress in steden

Gezonde en veilige producten
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- Klimaat verandert geleidelijk, maar weersextremen zijn frequenter en heviger
- Nederland in 2050 > klimaat van nu rond Bordeaux

- Weersextremen wisselen sneller, ook regionaal: o.a. hevige regenval versus droogte
- Bedekte teelt kan hier grotendeels op anticiperen, maar hagelbuien en stormen blijven bedreiging

- Klimaatverandering zal voor verschuiving van het (Europese) productieareaal zorgen 
ten gunste van de Nederlandse situatie
- Bied kansen voor de overstap van buitenteelten naar de bedekte teelt: m.n. high value producten, 

zoals zacht fruit en producten met inhoudsstoffen

- Mogelijk teelt uitgangsmateriaal weer deels naar Nederland > beschikbaarheid

Klimaatverandering
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• Klimaatneutraal produceren in 2040: doel of ambitie?

• Grote uitdaging ondanks Programma ‘Kas als Energiebron’ (overheid en bedrijfsleven)

• Kastuinbouw minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar externe levering van 
CO2 in de toekomst de achilleshiel

• Samenwerking (fysiek en virtueel) noodzakelijk binnen de tuinbouw, maar óók met 
(energie)partijen buiten de tuinbouw

• Opmerking: 
• Energie is al lang een grote productie-, kosten- en milieufactor. De bedrijven/sector hebben in het 

verleden kansen laten liggen om nu minder fossielafhankelijk te zijn. 

Energietransitie
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• Voorkomen van ziekten/plagen in de keten en minimaliseren weersinvloeden 

• Beschikbaarheid van producten voor handel en retail, maar ook beschikbaarheid van 
productiemiddelen voor de teelt is geen vanzelfsprekendheid meer
• Energiemarkt en -crisis

• Geopolitieke spanningen: o.a. Oekraïne, handelsverdragen

• Pandemieën

• Herijking globalisering > meer aandacht (nodig) voor regionalisering van productie
• Zwakste schakel bepaalt de kracht van de keten

• Leveringszekerheid: de nieuwe uitdaging voor de Nederlandse tuinbouw

Leveringszekerheid: preventie en risicobeheersing
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• Arbeid nu en in de toekomst een bottleneck voor de tuinbouw
• Niet alleen een tekort aan (gekwalificeerde) mensen, maar ook aan huisvesting arbeidsmigranten

• Versnelling automatisering en robotisering van de productie(keten)

• Digitalisering & Big Data
• Modellen en sensoren: betere voorspelling ontwikkeling, productie en kwaliteit; o.a. Digital Twins

• Zelfsturende productiesystemen > autonomous greenhouse:

• Efficiëntere (vraag)sturing van de keten

• Robotisering en digitalisering vragen andere vaardigheden van (nieuwe) werknemers

Robotisering & digitalisering 
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• Internationalisering van productie zet door
• Door NL bedrijven
• Ook in alliantie met buitenlandse partners > voor Europese én interne markt

• Internationalisering van technologie en kennis wordt in de toekomst belangrijker
• Drijvende kracht is continue levering van producten aan (NL) handel en retail

• Wereldwijd mainstream van meer zelfvoorziening van verse producten > productie in 
eigen land of op eigen continent
• Crisissen en geopolitieke spanningen: vrije handel aan banden
• Local for local: CO2- en water footprint

• NL als kraamkamer van nieuwe producten, technologieën en kennis blijft mogelijk
• Nieuwe vormen van samenwerking binnen en buiten het tuinbouwcluster 
• Ondersteunen kennisinfrastructuur door overheid én tuinbouwcluster: strategische onderwerpen

Internationalisering
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• Innovatie komt steeds meer van buiten de tuinbouw  
• cross-overs met externe partijen m.b.t. energie, water, digitalisering en consumptie

• Vestigingslocaties productietuinbouw in stedelijke gebieden verder onder druk
• Groei is niet meer het credo, maar kwaliteit en duurzaamheid van productie en levering
• Areaal zal in omvang afnemen

• Nieuwe productiesystemen (zoals vertical/indoor farming) zetten door, maar grote 
expansies worden niet verwacht. Productiekosten zijn daarvoor (nog) te hoog. 

• Schaalvergroting autonoom proces, maar diversiteit in bedrijven blijft (nodig)

• Bedrijven worden ondernemingen, dat in aantal afneemt.
• Nieuwe toetreders van buiten de sector zullen het landschap beïnvloeden: o.a. investeerders

Overige ontwikkelingen en trends
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• Kastuinbouw behoudt toekomstperspectief > m.n. high value products
• Sector wordt gekenmerkt door rol van prijsnemer: marges zijn meestal klein 

• Sector heeft vaker crisissen overwonnen en zal dit ook in de toekomst doen, mits het 
adequaat inspeelt op ontwikkelingen en wensen in de markt en maatschappij.

• Bedrijven, sector en keten zullen meer samenwerking aan moeten gaan met externe 
partijen op het terrein van gezonde/veilige producten, energie, water,  etc.
• Vraagt een open mind van ondernemers
• Voorkom logge structuren: behoud dynamiek en flexibiliteit

• Sector zal van structuur veranderen, maar diversiteit zal blijven

• Overheid: stelt kaders (wel reële doelen en minder regelzucht), focus op scheppen 
randvoorwaarden en faciliteren innovatie en transitie (instrumentarium) 

Slotbeschouwing
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• Ruijs, M. en G. Splinter, 2019. De kracht van glas; Hoe ziet het productassortiment 
voor de bedekte teelt er in 2050 in Nederland uit? Essay, Wageningen Economic
Research. 

• Daarnaast gebruik gemaakt van o.a.:
• Tegenlicht: Wat als de handel stilvalt? Uitzending VPRO 4 juni 2022.

• ‘Een dictatuur van een jaar zou niet gek zijn’; Interview met Jan Rotmans en Marcel Levi, HP-De 
Tijd, juni 2022.

• Lezingen van Rob de Wijk, deskundige internationale betrekkingen

Referenties


