
Samenvatting studie glastuinbouw,  

 de Tuin van de Deltapoort 
 

In opdracht van de Stuurgroep Deltapoort is deze zomer een studie gestart naar de toekomstmogelijkheden van 

de glastuinbouw in het gebied van Deltapoort. De eerste fase van deze studie is nu afgerond. Deltapoort is het 

gebied tussen Rotterdam en Dordrecht.  

 

In onderstaande samenvatting vindt u informatie over het onderzoek en de vervolgstappen. Meer informatie kunt 

u vinden op de website (www.zuidvleugel.nl/deltapoort), of door contact op te nemen met het Programmabureau 

Deltapoort (Deltapoort@pzh.nl).  

 

 

Waarom een glastuinbouwstudie 

De bestuurders van rijk, provincie en regio werken 

samen in de Stuurgroep Deltapoort om Deltapoort 

aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor 

bewoners en omwonenden. Daarom is ook de vraag 

gesteld wat de toekomst kan zijn van verspreide 

glastuinbouw in Deltapoort. De afgelopen zomer is 

een verkenning in het gebied gestart. Er zijn diverse 

gesprekken gevoerd met tuinders en bestuurders. 

Op basis van de verkregen informatie is de studie 

opgesteld als eerste stap op weg naar een visie op 

de glastuinbouw in Deltapoort. De uitkomsten geeft 

de Stuurgroep mee als bouwsteen voor het opstel-

len van een integrale gebiedsvisie die in de periode 

november 2010 tot december 2012 voor het gebied 

Deltapoort wordt opgesteld.  

 

 

 

De glastuinbouw in Deltapoort is als verspreid 

liggend glas aangemerkt 

Centraal in het gebied van Deltapoort ligt het de 

Rijksbufferzone IJsselmonde. Verstedelijking en 

uitbreiding van agrarische bebouwing is hier zeer 

beperkt mogelijk. Het rijksbeleid werkt door in het 

provinciaal en gemeentelijk beleid. In de Rijksbuf-

ferzone is het voor de glastuinbouw niet mogelijk 

om uit te breiden. De provincie Zuid-Holland heeft in 

haar structuurvisie locaties aangewezen waar de 

glastuinbouw zich volledig kan ontwikkelen (concen-

tratiegebieden) en gebieden waar het op den duur 

moet worden gesaneerd (verspreid liggend glas). 

De glastuinbouw binnen Deltapoort is als verspreid 

liggend glas aangemerkt. Kassen mogen in dit ge-

bied niet meer  
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groter of hoger worden. Tuinders kunnen niet uit-

breiden en krijgen problemen; bedrijven kunnen niet 

groeien en moeilijk aan de nieuwe eisen van deze 

tijd voldoen. De verspreid liggende kassen in het 

gebied zijn over het algemeen verouderd en te 

kleinschalig om ook in de toekomst voldoende eco-

nomisch perspectief te hebben. 

 

In totaal staat circa 100 hectare aan kassen ver-

spreid in het gebied, al dan niet in combinatie met 

opengrond tuinbouw, het zogenaamde Barend-

rechts type (zie kader).  

 

Studie geeft inzicht in omvang van probleem en 

mogelijke oplossingen 

De studie is de eerste stap om te verkennen of en 

hoe verspreid liggende kassen kunnen verdwijnen. 

Er is een inventarisatie gemaakt van de bedrijven, 

verplaatsing en saneringsmogelijkheden zijn be-

schreven en er is een voorkeursrichting voorgesteld 

voor vervolgonderzoek.  

 

Een advies dat voorsorteert op de toekomst  

De Stuurgroep Deltapoort heeft de studie in hoofd-

lijnen vastgesteld en hiermee is een voorkeursrich-

ting bepaald. De studie vormt daarmee een belang-

rijke bouwsteen voor de integrale gebiedsvisie Del-

tapoort, die in 2011 wordt opgesteld. De uiteindelij-

ke afwegingen en besluitvorming zullen plaatsvin-

den binnen en over de integrale gebiedsvisie. Hier 

zijn ook de gemeenteraden eind 2011 begin 2012 

bij betrokken.  

In goede samenwerking is deze eerste stap op weg 

naar het uitwerken van een gezamenlijke toekomst-

visie voor de glastuinbouw op gang gekomen. In de 

volgende stap zal de haalbaarheid en het instru-

mentarium worden onderzocht, parallel aan het 

opstellen van de gebiedsvisie.  

 

Wat zijn de hoofdlijnen van de studie  

De glastuinbouwstudie heeft de ondertitel “de Tuin 

van Deltapoort” meegekregen. In de studie zijn 5 

scenario’s onderzocht. De Stuurgroep heeft de 

voorkeur uitgesproken voor een scenario waarbij 

sprake is van het gedeeltelijk saneren, verplaatsen 

en concentreren van het glas. Dit voorkeursscenario 

vormt een bouwsteen voor de integrale gebiedsvi-

sie. 

 

Hiermee zou de glastuinbouwsector de mogelijkheid 

krijgen om op basis van vrijwilligheid te stoppen of 

om op bepaalde locaties (twee glasclusters) binnen 

het gebied het bedrijf voort te zetten. Op deze 

(nieuwe)locaties, aan de stadsranden, is ruimte om 

te investeren in een nieuw bedrijf met mogelijkhe-

den van duurzamere bedrijfsvoering. Alleen voor 

lokale tuinders zal ruimte zijn om eventueel binnen 

de glasclusters uit te breiden. In plaats van stilstaan 

(= achteruitgang) is beweging (= ontwikkeling) mo-

gelijk. Met name voor de Barendrechtse teelten is 

het van belang dat het glas in het gebied blijft. Deze 

grondgebonden vorm van (ondersteunende) glas-

tuinbouw in combinatie met open grondteelten is 

kenmerkend voor dit gebied. Als de glastuinbouw 

zal verdwijnen, verdwijnt daarmee ook een van de 

economische dragers voor het openhouden van de 

Rijksbufferzone. 

 

 
 

Innovatie inspireert 

Een van de scenario’s schetst een verregaande 

innovatieve denkrichting. Het gaat daarbij om het 

stapelen van functies op het agrologistiek bedrijven-

terrein Nieuw Reijerwaard. Gebouwen op dit soort 

bedrijventerreinen bestaan veelal uit “platte dozen”. 

De Stuurgroep is zeer geïnteresseerd in het plan. 

Daarom wordt onderzocht of deze daken geschikt 

gemaakt kunnen worden voor het realiseren van 

glastuinbouw. Daarnaast zal ook op het gebied van 

duurzaamheid (energie: koude warmte uitwisseling) 

winst zijn te behalen. De glastuinbouw in combinatie 

met de agrobedrijven kan dan uitgroeien tot een 

voorbeeld voor innovatieve en klimaatneutrale tuin-

bouw(keten).

Het Barendrechts type  

 

Het Barendrechts type of gemengd bedrijf kenmerkt 

zich door de teelt van vollegrondsgroente en glasgroen-

te. Een belangrijke pijler voor dit bedrijfstype is de 

zomergroente in de vollegrond (bladgewassen, vroege 

koolteelten en dergelijke). De ontwikkeling in dit type 

tuinbouwbedrijf is wel dat de relatieve betekenis van de 

vollegrondsteelt verder afneemt ten gunste van de 

glasteelt. De huidige verhouding is grofweg 30/70 en 

schuift langzaam op naar 10/90. Dit betekent dat alleen 

in de hoge zomerperiode het accent van de teelt buiten 

ligt. Om de kassen optimaal te gebruiken wordt door 

enkele tuinders gezocht naar alternatief gebruik van de 

kas, bijvoorbeeld voor zaadteelt.  



 

 

 

 

 

SCENARIO 1 

ALLES WEG  

 

 

Hoofdlijnen 

o Uiteindelijk alle kassen (incl. caravanstallingen) en op-
stallen saneren 

o Veel ruimtelijke kwaliteit terug 
o Actieve overheid 
o Zeer hoge kosten bij hoge ambitie 

 

 

 

 

 

SCENARIO 2 

AUTONOME ONTWIKKELING   

 

 

Hoofdlijnen 

o Op slot zetten van de (glas)tuinbouw  
o Verpaupering en verrommeling 
o Gevaar voor andere economische functies voor de  
o Kosten laag  
o Daar waar interesse is, toepassen van ruimte voor ruim-

te regeling 
o Overheid faciliteert passief 
o Areaal blijft grotendeels constant en neemt hoogstens 

langzaam af 
 

 

 

 

 

 

SCENARIO 3 

GECONCENTREERD  

 

 

Hoofdlijnen 

o Op 2 locaties in het gebied  
o 40-80 hectare ontwikkelen/herstructureren  
o Energetische uitwisseling binnen clusters 
o Dubbel ruimtegebruik mogelijk 
o Actieve uitplaatsing vanuit kwetsbare landschappen en 

vrijwillige sanering in andere gebieden actief faciliteren 
o Kosten: bij actieve uitplaatsing hoge kosten 
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SCENARIO 4 

GEDECONCENTREERD 

 

 

Hoofdlijnen 

o Mogelijkheden bieden voor (glas)tuinbouw om (op sommi-
ge locaties) uit te breiden onder voorwaarden, circa 40-50 
hectare 

o Landschappelijke inpassing  
o Op landschappelijk waardevolle locaties actief beleid voor 

sanering glasopstanden 
o Actief faciliteren saneringsopgave in overige gebieden.  
o Kosten: door behoud van enkele bedrijven in het gebied 

kunnen de kosten relatief laag blijven 

 

 

 

 

 

SCENARIO 5 

INNOVATIEF 

 

 

Hoofdlijnen 

o Stapelen van functies 
o Boven Agrologistiek cluster en snelweg (40-100 hectare) 
o Kers op de taart  
o Nieuwe beelden 
o Duurzaamheid: koppelingen met CO2, warmte/koude, 

elektriciteit, water (gesloten kringlopen) 
o Nog nergens in de wereld toegepast 
o Uiteindelijk alle kassen en opstallen saneren in het gebied 

zelf 
o Veel ruimtelijke kwaliteit terug 
o Hogere kosten: Niet gekoppeld aan opengrondse groente-

teelt (dus alleen substraatteelt) 

 

 

 

 

 

 

BEOORDELING 

 

De scenario's zijn beoordeeld op bijdrage aan: de ruimtelijke 

kwaliteit, duurzaamheid (o.a. energetisch), haalbaarheid en de 

ontwikkelingsmogelijkheid voor het Barendrechts type.  
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Een heldere ambitie  

Het is de gezamenlijke ambitie van de Stuurgroep 

om verspreid liggend glas te saneren binnen een 

periode van 10 jaar en voor een deel te verplaatsen 

naar twee locaties aan de stadsranden. In overleg 

met de bestuurders en tuinders binnen Deltapoort 

en met rijk en provincie, zal worden bekeken hoe 

deze ambitie is te realiseren. 

 

Deelambities die de Stuurgroep Deltapoort voorstelt 

zijn de volgende:  

 het saneren van 50% (= 50 hectare) van het 

glastuinbouwareaal in Deltapoort; 

 de saneringsopgave in 10 jaar bereiken (2020), 

20% tot 2015;  

 locaties waar het glas als meest storend wordt 

ervaren, hebben prioriteit bij de sanering of 

verplaatsing; 

 verplaatsing of sanering in het overige gebied 

vindt zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats;  

 ca. 50 hectare zeer duurzaam glas geclusterd 

planologisch te bestemmen op maximaal twee 

locaties; 

 verplaatsing van glastuinbouw binnen het ge-

bied is onder strikte voorwaarden mogelijk, al-

leen op die locaties die ruimtelijk zo min moge-

lijk als storend worden ervaren en alleen voor 

lokale tuinders;  

 het glastuinbouwcluster moet in maat en schaal 

ingepast worden binnen ruimtelijk stramien; 

 de twee glastuinbouwclusters zijn zo ontworpen 

dat zij toekomstbestendig zijn (ruimtelijk, 

maat/schaal, energetisch, waterhuishoudkun-

dig, synergie met stedelijk gebied, ontsluiting); 

 het Barendrechts type heeft voorrang in de te 

vormen tuinbouwclusters; 

 opengrond tuinbouw naast akkerbouw en wei-

debouw als functionele drager in de rest van 

het gebied; 

 inzet van een mix van instrumenten die als 

kostendrager fungeren voor de uitvoering van 

de ambitie.  

 

 
 

De oplossingen op een rij 

Met de visie is een eerste stap gezet. In de tweede 

stap moet duidelijk worden hoe die ambities kunnen 

worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor de uitvoe-

ring is vrijwilligheid. Daarbij is elke tuin-

der/glastuinbouwbedrijf anders. Dit betekent dat 

naast generieke regelingen ook dat maatwerk nodig 

is voor voldoende flexibiliteit.  

 

De belangrijkste generieke regelingen die in de 

periode tot de zomer 2011 onderzocht worden, zijn:  

 toepassing van Regeling ruimte voor ruimte 

(overeenkomst/gemeenten); 

 (grond)exploitatie voor tuinbouwontwikke-

ling/anterieure overeenkomst (gemeenten); 

 saneringsbijdrage/verplaatsingsbijdrage (subsi-

dies hogere overheden); 

 bestemmingsplan (gemeenten); 

 actieve (faciliterende) inzet gemeenten. 

 

 
 

Saneren en verplaatsen kost tijd 

De ervaring leert dat het maken van afspraken over 

het saneren dan wel verplaatsen van glastuinbouw-

bedrijven tijd kost. Eerst moeten de gemeenten de 

kaders, waarbinnen de sanering/verplaatsing kan 

plaatsvinden, vaststellen. Tegelijkertijd zullen in de 

gebiedsvisie de locaties worden uitgewerkt. In de 

gesprekken met de tuinders die dan volgen, kunnen 

diverse individuele vraagstukken/wensen naar bo-

ven komen die moeten worden opgelost. Bovendien 

zit tussen het tekenen van een overeenkomst en het 

daadwerkelijk fysiek saneren meestal enkele jaren. 

De bestemmingsplannen vergen een aanpassing 

om de ontwikkeling mogelijk te maken. Een ge-

biedsgerichte individuele procesbenadering vergt 

tijd.  

 

Door middel van het parallel schakelen van een 

aantal trajecten is tijdwinst en mogelijk “quick wins” 

te behalen. De ambitie is om met een aantal tuin-

ders al op korte termijn (binnen twee jaar) afspraken 

te maken. Uit een eerste gespreksronde blijkt dat 

tuinders graag deze duidelijkheid willen.  
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Wat is de status van de visie  

De Stuurgroep heeft de glastuinbouwvisie vastge-

steld. De visie op de glastuinbouw is een bouwsteen 

voor de integrale gebiedsvisie die in 2011 wordt 

opgesteld. Het is dus nu nog geen beleid, maar wel 

de inzet van de bestuurders in Deltapoort. De inte-

grale gebiedsvisie Deltapoort zal naar verwachting 

in december 2011 ter besluitvorming worden voor-

gelegd aan de ondermeer de colleges van B&W en 

de gemeenteraden. Hierin worden de uitgangspun-

ten voor de twee blijvende glastuinbouwconcentratie 

locaties opgenomen.  

Gelijktijdig brengt de Stuurgroep de kaders en haal-

baarheid voor de uitvoering van de sanering en 

verplaatsing van kassen in beeld. 

 

Wat is de volgende stap 

Samen met tuinders, bestuurders van gemeenten 

en waterschap, maar ook provincie en rijk wordt de 

uitvoerbaarheid, onderzocht. Allereerst wordt nader 

gekeken naar de haalbaarheid (financieel en veilig-

heid) en daarna inpassing van de glastuinbouwclus-

ters in het landschap. In gesprekken met de betrok-

kenen wordt tegelijkertijd verkend wat de mogelijk-

heden zijn om het scenario Innovatie verder uit te 

werken.  

Ten tweede start de voorbereiding van een geza-

menlijke aanpak/kaders en het traject om te komen 

tot saneringsafspraken. Door verschillende zaken 

gelijktijdig aan te pakken is tijdwinst te behalen en 

worden de resultaten zichtbaar. De verwachting is 

dat over twee jaar de eerste kassen kunnen worden 

gesaneerd. Zowel voor de tuinder als ook voor het 

landschap en de recreant is dat een mooi resultaat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat betekent dit voor 

 

u, tuinder 

De komende maanden worden de kaders voor de 

saneringsopgave en de voorbeelduitwerkingen 

uitgewerkt. Als deze in het voorjaar 2011 zijn vast-

gesteld, kan de uitvoering stap voor stap starten. 

Desgewenst nemen wij contact met u op. Op de 

website (www.zuidvleugel.nl/deltapoort) en via onze 

nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand 

van zaken.  

 

u, bewoner 

Het gebied zal in de loop van de tijd veranderen van 

een agrarisch landschap naar een meer recrea-

tief/groen/woonlandschap waarin ook de tuinbouw-

activiteiten plaatsvinden.  

 

u, raadslid 

De komende periode zult u worden geïnformeerd 

over de ambities van de Stuurgroep, de voorgestel-

de kaders voor de saneringsopgave en de uit-

gangspunten voor de gebiedsvisie. Ook wordt u 

gevraagd om mee te discussiëren/in te stemmen 

met de plannen die stapsgewijs worden opgesteld. 

De integrale gebiedsvisie Deltapoort, waarin ook 

uitspraken gedaan worden over glastuinbouw, zal 

naar verwachting in december 2011 ter besluitvor-

ming worden voorgelegd aan de ondermeer de 

colleges van B&W en de gemeenteraden. 

 

u, vertegenwoordiger van tuinders  

In de aanloop van de glastuinbouwvisie is enkele 

keren gesproken met vertegenwoordigers van de 

LTO/Glaskracht. Dit overleg willen wij ook de ko-

mende periode voortzetten.  

 

Uw betrokkenheid wordt gewaardeerd. 

 

Als u vragen of suggesties heeft kunt u contact 

opnemen met het programmabureau Deltapoort 

(deltapoort@pzh.nl); 070-4418509 of de projectlei-

der via tel. 06-13697739 of e-mail 

m.beke@bureaumentink.nl 
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