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Programma Herstructurering glastuinbouw: 
gebiedsgerichte aanpak
In het tuinbouwakkoord Glastuinbouw staat de ambitie om 
in 2030 te beschikken over een klimaatbestendig en modern 
productie-areaal Glastuinbouw. Om deze ambitie te realiseren 
worden vanuit de thematafel Ruimtelijke Inrichting van Green-
ports Nederland, gebiedsgerichte projecten gestart waarin 
overheden en bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie 
te realiseren. Belangrijk uitgangspunt bij deze aanpak is de bot-
tom-up benadering, waarbij grondeigenaren aan het roer staan 
om inkleuring te geven aan de toekomst van hun gebied. De 
leerervaringen die opgedaan worden in de gebieden worden 
weer gedeeld met andere glastuinbouwgebieden.

Eén van die gebieden is het glastuinbouwgebied Oranjepolder 
in het Westland. Een aantal ondernemers heeft hier het initia-
tief genomen om een toekomstperspectief op te gaan stellen 
voor het gebied, samen met andere grondeigenaren (onderne-
mers en bewoners) en de overheden. 
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  Pitches over de toekomst van de tuinbouw

Vanuit de thematafel Ruimtelijke Inrichting wordt dit initiatief 
gefaciliteerd door Greenports Nederland en de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gebiedsavond Oranjepolder 2040 
Op woensdagavond 13 oktober is op uitnodiging van een aan-
tal grondeigenaren een avond georganiseerd voor grondeige-
naren en overheden om gezamenlijk in gesprek te gaan over 
de toekomstperspectief 2040. De bijeenkomst startte met een 
vijftal pitches over de toekomst van de tuinbouw, infrastruc-
tuur, water, energie en het wonen in de Oranjepolder. Daarna 
is in kleine groepen met kaarten van het gebied, stiften en 
stickers gediscussieerd om deze thema’s te verdiepen en kan-
sen en knelpunten in beeld te brengen.

In totaal zijn 38 grondeigenaren en vertegenwoordigers van 
hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en 
gemeente Westland met elkaar in gesprek gegaan. De rode 
stippen op de figuur hiernaast, geven weer dat de aanwezige 
grondeigenaren verspreid wonen/werken over de polder.

Gedeelde ruimtelijke gebiedsvisie noodzakelijk 
Men was unaniem van mening dat een gedeelde visie nodig 
is om beweging te brengen in het gebied om gezamenlijk een 
goede toekomst tegemoet te gaan en te voorkomen dat er op 
termijn verpaupering dreigt. Dit verslag geeft een samenvat-
ting van de discussies. Bovendien is schematisch een aantal 
ideeën uitgetekend op basis waarvan in vervolgbesprekingen 
een ruimtelijke visie gevormd kan worden.

Op veel punten is nadere uitwerking en detaillering noodza-
kelijk, of juist een blik op ontwikkelingen in de regio als kader 
voor de lokale ontwikkelingen. Het streven is dit jaar nog een 
route uit te zetten om de benodigde vervolgstappen te adres-
seren. 
Uit de discussies bleek een grote betrokkenheid en gehecht-
heid aan het glastuinbouwgebied en het dorp, en de bereidheid 
om samen aan de slag te gaan.
Men is zich ervan bewust dat juist samenwerking essentieel is 
om iets te kunnen bereiken.

Energietransitie vliegwiel voor herstructurering
Voor de glastuinbouw zijn warmte en elektriciteit (licht en digi-
tale besturing) noodzakelijk. 
In de Oranjepolder liggen straks 3 aardwarmtedoubletten. De 
verwachte hoeveelheid warmte die daar gewonnen kan gaan 
worden ligt rond de 40-60 MWth. De warmte is bestemd voor 
de leden van Warmtecoöperatie Maasdijk (een samenwerking 
van ruim 40 glastuinbouwbedrijven met ongeveer 200 hectare 
areaal in Maasdijk en s-Gravenzande). Het warmtenet is echter 
nog niet aanwezig. 

De mogelijkheden voor de opwek van duurzame elektriciteit in 
en rond de polder zijn nog niet uitgewerkt. Suggesties om ge-
bruik te maken van de windmolens langs de Nieuwe Waterweg, 
van getijdestroom in de Nieuwe Waterweg, van zonnecellen op 
dichte kassen of kassen waar schaduwplanten geteeld worden 
of een kleine kernenergiecentrale in de polder kwamen naar 
voren. Wel bestaan er vragen over de voor- en nadelen van 
deze opties en de bijdragen die zij zouden kunnen leveren aan 
de herstructurering van het gebied. 

Door investeringen in de energietransitie te combineren met 
herstructurering zijn investeringen eerder rendabel te maken.
Een goede energievisie kan een vliegwiel zijn voor de herstruc-
turering.

Tuinbouw in 2040
Ondanks de grote diversiteit in ondernemers qua leeftijd, am-
bities en producten was er een gedeeld beeld over de toe-
komst van de tuinbouw. Het gebied is en wordt ook in de 
toekomst gezien als belangrijk tuinbouwgebied. Enerzijds zal 
er een transitie plaatsvinden naar een meer geïndustrialiseerde 
tuinbouw. De transitie naar hernieuwbare energie tezamen 
met een economische inrichting en mechanisatie /robotisering 
zijn belangrijke aanjagers hiervan. Voor deze tuinbouw is een 
bedrijfswoning bij de kas geen noodzaak (digitaal gestuurd) en 
zal ook leiden tot een hoger opgeleide arbeidsbehoefte.

Anderzijds moet er ook ruimte blijven voor bedrijven met een 
kleinschaliger, grond- en/of seizoensgebonden model met bij-
voorbeeld seizoensgroenten, nicheteelten, educatie en recrea-
tie “kom in de kas”, huurtuinen, woontuinen en een restaurant 
“kas & bakkie (troost)” met streekproducten.
De beide typen (glas)tuinbouw verwacht men in verschillende 
deelgebieden van de Oranjepolder.

  Aanwezigen op de gebiedsavond

 

  Discussiëren en schetsen in 7 kleine groepen



Scheiden van wonen en industrieel glas - schema A
Op dit moment zitten volgens Werkboek Westland ruim 
honderd woningen de ontwikkeling van de tuinbouw in de 
weg, terwijl de glasopstanden ook uitbreiding van het wonin-
gaanbod en verplaatsing onmogelijk maken. Maasdijk is een 
populaire woonplaats, ook jongeren keren steeds vaker terug.

Voor een meer geïndustrialiseerde tuinbouw in 2040 is 
(schuif-)ruimte noodzakelijk voor herstructurering en we-
derzijds aanpassen van de verkaveling. Hiervoor werden drie 
mogelijkheden genoemd:
- het uitplaatsen van (bedrijfs)woningen tussen industrieel glas
- kijken naar ruimte in ongunstige kavels/ oude glasopstanden,
- in beeld brengen van tuinders die tussen nu en een aantal 
   jaren willen stoppen. 

Het scheiden van wonen en ondernemen is een belangrijk on-
derwerp dat zowel perspectief kan bieden aan ondernemingen 
als bewoners.  Dit onderwerp vraagt om nadere verkenning en 
uitwerking.

Infrastructuur aanpassen aan veranderend gebruik
Om de Oranjepolder toegankelijk en veilig te houden voor alle 
verkeer zijn aanpassingen in het wegennet nodig. Daarbij zal 
de relatie met de infrastructuur buiten de polder goed in ogen-
schouw genomen moeten worden. Welke veranderingen zullen 
daar de komende jaren plaatsvinden? 
Er zijn plannen voor een lightrail langs Maasdijk (aftakking van 
de metrolijn Rotterdam-Hoek van Holland – langs de huidige 
Schenkeldijk) en de mogelijke bouw van een nieuwe tunnel 
onder de Nieuwe Waterweg ter hoogte van de N223. 
En…, bestaat de veiling over twintig jaar nog op de plek waar 
die nu zit, en welke functie heeft de veiling dan? Welke invloed 
hebben deze drie ontwikkelingen op het verkeer binnen de 
polder?

Haalbaarheid
Zonder geld geen herstructurering van het gebied. Daarom 
moeten vanaf het begin de beschikbare financieringsconstruc-
ties en hun kansen meegenomen worden in de discussie. In de 
instrumentenkoffer 2021 van Greenports Nederland worden 
een aantal algemene financieringsconstructies genoemd 
zoals Ruimte voor Ruimte, Gebiedsfondsvorming eventueel in 
combinatie met een grondbankachtige constructie en sane-
ringssubsidies.

Binnen gemeente Westland bestaan twee specifieke gemeen-
telijke regelingen: 
• de subsidieregeling VORM Westland (saneringssubsidie) 
• de Verordening Functiewijziging niet-tuinbouwfuncties in 

het glastuinbouwgebied van Westland 2021 (de compen-
satiemeterregeling, een soort Ruimte voor Ruimterege-
ling). 

Zo kunnen woningeigenaren de VORM-subsidie aanvragen 
voor het slopen van hun woning als deze de modernisering 
van de glastuinbouw belemmert. 
Binnen het proces is het van belang dat grondeigenaren en 
overheden samen in gesprek gaan rondom de haalbaarheid en 
het mogelijk in te zetten instrumentarium.

 Wonen in de Oranjepolder 2040 - schema B 
Wonen in de Oranjepolder betekent veelal een ruime kavel 
met een vrijstaand huis. Daar is grote waardering voor en is 
dus ook een belangrijk element bij de herstructurering van 
het gebied. Bij een verplaatsing van een bedrijfswoning willen 
bewoners een gelijkwaardig woongenot terug. Het is nog on-
duidelijk hoe de financiële kant van dit proces georganiseerd 
zal worden.

Voor het uitplaatsen van woningen wordt een aantal woon-
clusters genoemd, bijvoorbeeld: een uitbreiding van het dorp 
in zuidoostelijke richting, een concentratie rond de Tuinders-
weg en een nieuw lint in het zuidwesten op de grens met de 
Oranjebuitenpolder. Ook de Lange Kruisweg wordt genoemd, 
maar dit zou alleen kunnen als ook het vrachtverkeer en de 
verkeersveiligheid anders worden georganiseerd. 
De woonclusters bieden nieuwe mogelijkheden voor water-
berging en groen, hetzij door de manier van verkaveling, hetzij 
door de manier van bouwen (innovatieve woonvormen). Door 
het ontbreken van vrachtverkeer zal het een veilige woonom-
geving worden. Voorkomen moet worden dat de woonkavels 
door externen worden opgekocht, de kavels zijn juist bedoeld 
voor verplaatsing van bewoners binnen het gebied. Bovendien 
willen bewoners graag met gelijkgestemden wonen. 

Voor het opstellen van een nieuw verkavelingsplan is inzicht 
nodig in de wensen van de grondeigenaren in de Oranjepolder.

   Contact over de gebiedsontwikkeling Oranjepolder: 
   Arjan.van.velden@greenports-nederland.nl

   Contact over het gebiedsatelier: 
   Yvette.Rosenboom@rvo.nl                           
   Fokke.Fennema@rvo.nl                                   oktober 2021

Groen blauwe dooradering - schema C
Uit de inleidende pitches werd duidelijk dat de Oranjepolder 
een probleem heeft met zowel wateroverlast (tuinen onder 
water) als een gebrek aan gietwater in droge perioden. Door 
klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met 
extreme regenval en verhoogde piekafvoeren. Deze problemen 
zullen de komende 20 jaar verergeren, waarbij vooral de water-
overlast concrete problemen kan opleveren. Om de problemen 
op te lossen moet de berging van water binnen (of rond) de 
polder de komende jaren flink uitgebreid worden.

Als mogelijke oplossing zijn drie ideeën genoemd. Nader on-
derzoek moet de omvang uitwijzen van de extra waterberging 
die hiermee gecreeerd kan worden.
- sterke verbreding van de omringende waterloop rond de 
   polder,
- onderzoek van de mogelijkheden voor wateropvang in de 
   aangrenzende Oranjebuitenpolder in het plan voor het 
   recreatieve groengebied dat Rotterdam voor de langere 
   termijn voor ogen heeft,
- een groenblauwe dooradering van de polder voor verbeterde
   afvoer en doorstroming. Deze dooradering zou gecombi-
   neerd kunnen worden met een leidingstraat voor de 
   glastuinders (warmte, elektra en CO2) en een recreatieve 
   routestructuur voor bewoners. 

Nader onderzoek moet de omvang uitwijzen van de extra wa-
terberging die hiermee gecreëerd kan worden.

Type glasopstanden en infrastructuur Wonen in de Oranjepolder Klimaatadaptatie en leefbaarheidA B C

 

  Presentaties van de groepsresultaten

Industrieel glas

Seizoensgroente
Niche teelten
Eco-tuinen
Huurtuinen
Brasserie in kas
WoontuinenNieuwe industrieweg

Nieuwe woonlocatie
“Maaszicht”

“Tuinzicht”

“Dorpszicht”

Uitplaatsen
woningen

Buiten buffer

Groen-blauwe buffer
met recreatieve verbindingen

    Disclamer: aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Schema’s A, B en C  zijn geschetst op basis van ideeën uit de bijeenkomst, ter inspiratie voor het vervolg
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