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Nederlandse economie terug aan kop door ruimte voor slimme logistiek 
 
 
Gezamenlijke ontwikkeling Werkstad A4 biedt unieke kans 
 
De Nederlandse economie heeft ingeboet aan kracht. De afgelopen jaren zijn we onvoldoen-
de in staat geweest tot vernieuwing van belangrijke dragers van onze economie. Dit manifest 
doet een oproep aan bedrijfsleven en overheid om een stevige impuls te geven aan het logis-
tieke cluster.  
 
Hoe? Door het zuidelijk deel van Schiphol (Cargo World) en het gebied rond de A4 aan te 
wenden voor (1) nieuwe logistieke concepten, (2) uitbreiding van de Schiphol gebonden be-
drijvigheid en (3) een nieuw innovatief kassencomplex. Dit gebied – Werkstad A4 – kan 
daardoor een toplocatie worden die een flinke impuls geeft aan internationale handel en 
logistiek.  
 
In dit manifest zetten we kort uiteen wat Werkstad A4 is, waarom we overtuigd zijn van de 
mogelijkheden en wat er moet gebeuren om deze prachtige kans om te zetten in aanspreken-
de resultaten.  
 
 
Historisch belang van Schiphol als mainport 
 
Nederland verliest terrein op logistiek gebied, een sector die van groot economisch belang is. 
De aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven is verminderd, en de groei loopt terug. 
 
De Mainportstrategie pakte in de jaren negentig gunstig uit voor Nederland. De welvaart 
groeide, en Nederland viel Europees in positieve zin op door de groei van de economie en de 
werkgelegenheid. Een belangrijke factor was de internationale handel, die werd gestimuleerd 
door de ontwikkeling van Mainport Schiphol in combinatie met de havens van Rotterdam en 
Amsterdam en de bloemenveiling. Traditioneel gezien is Nederland sterk in dienstverlening, 
handel en distributie. Groei in deze sectoren was mogelijk door het grote vervoersnetwerk 
van Schiphol, de efficiënte operatie op en rond Schiphol, de slimme ontwikkeling van be-
drijfs- en kantoorlocaties en de sterke logistieke sector.  
 
De volgende cijfers geven inzicht in de cruciale rol van Schiphol als Mainport (hub luchtha-
ven):  
• 4% van de vluchten levert 20% van de luchthavengebonden banen;  
• In 2003 waren er in het luchtvrachtcluster (direct en indirect) ruim 26.000 banen; 
• De toegevoegde waarde van de luchtvracht is jaarlijks 1,5 miljard euro; 
• De luchtvracht wordt voor 57% vervoerd middels vrachtvliegtuigen, en 43% middels via 

passagiersvliegtuigen. Het relatieve aandeel van de vrachtvliegtuigen groeit. 
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De luchtvracht is belangrijk om het intercontinentale netwerk (de hub functie) in 
stand te houden. Bovendien speelt luchtvracht een belangrijke rol in het Nederlandse logis-
tieke complex. De vele verbindingen via Schiphol maken het mogelijk om hoogwaardige 
goederenstromen vanuit de hele wereld bijeen te krijgen. Deze logistieke mogelijkheden 
werkten in de jaren negentig als een magneet op buitenlandse bedrijven. Veel internationale 
bedrijven kozen Nederland als vestigingsplaats – voor logistieke centra, kantoren en aanver-
wante activiteiten – vanwege de logistieke kracht.  
 
 
Krachtige vernieuwingsimpuls nodig 
 
Het rijksbeleid zet in op versterking van economische hotspots, zoals de Mainport en de 
Greenport. 
 
Het succes van de jaren negentig is langzamerhand afgezwakt. Op dit moment doet de Ne-
derlandse economie het veel minder goed, onder andere omdat Nederland onvoldoende in 
staat is geweest het logistieke cluster te vernieuwen. 
 
Het huidige rijksbeleid onderkent gelukkig expliciet de noodzaak tot vernieuwing. De over-
heid zet hoog in op het versterken van de economische “hotspots” in Nederland. De groei 
van de Mainport en de Greenport krijgen een belangrijke positie in de Nota Ruimte, de Nota 
Mobiliteit en Pieken in de Delta.  
 
De Noordvleugel van de Randstad, met daarin een centrale positie voor Mainport Schiphol, 
is de belangrijkste motor van de Nederlandse economie. Dit gebied kent een grote concentra-
tie van internationaal georiënteerde bedrijvigheid (logistiek, dienstverlening en aan bloemen-
teelt gerelateerde bedrijven). Wij zijn ervan overtuigd dat er op en rond Schiphol een unieke 
mogelijkheid bestaat voor innovatie en versterking van het logistieke cluster, en dat hier een 
kans ligt voor een grote economische impuls voor heel Nederland.  
 
 
Wat biedt Werkstad A4? 
 
Werkstad A4, ten zuiden van Schiphol, biedt unieke mogelijkheden voor een belangrijke 
impuls voor de internationale concurrentiepositie van de Randstad.  
 
Deze impuls kan tot stand komen door ontwikkeling van de zogenaamde Werkstad A4. Het 
gaat hier om het zuidelijk deel van de luchthaven (Cargo World) en het gebied rond de A4. 
Dit gebied biedt ruimte voor nieuwe logistieke concepten, verdere uitbreiding van de Schip-
hol gebonden bedrijvigheid en een geheel nieuw innovatief kassencomplex.  
 
De werkstad wordt een internationale toplocatie met de volgende aantrekkelijke aspecten: 
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• veel ruimte voor luchthavengebonden logistieke en aanverwante activiteiten, 
kantoorfuncties en ondersteunende activiteiten zoals Schiphol Logistics Park 
en de A4-zone West; 

• het creëren van enkele tienduizenden nieuwe banen op en rond de luchthaven; 
• versterking van het logistiek complex door het clusteren van de luchthavengebonden 

logistieke activiteiten en door het marktgericht inspelen op kansrijke ketens; 
• nadrukkelijke aandacht aan innovatie en opleidingen in de ontwikkeling van ketens 

(waarin Nederland toekomstkansen heeft); 
• waarborgen voor het compacte vrachtconcept van Schiphol door een ongehinderde ver-

binding (vrachtbaan) tussen de eerste linie (de platforms op de luchthaven) en het com-
plex van tweede en derde linie vrachtafhandeling (de logistieke toplocatie A4-West), de 
railterminal en de bloemenveiling Aalsmeer; 

• een unieke multimodale ontsluiting voor vracht via lucht, weg, spoor en water door aan-
leg van een nieuwe railterminal (en eventueel een binnenwaterterminal);  

• goede bereikbaarheid voor personeel en klanten via spoor, hoogwaardig openbaar ver-
voer en weg; 

• versterking van de Greenport Aalsmeer door uitbreiding van het veilingcomplex 
• nieuwe glastuinbouwlocatie en versterking van de logistiek; 
• het vertalen van trends in internationale ketens in specifieke terrein- en gebouwconcep-

ten op de bedrijventerreinen. 
 
De geschetste mogelijkheden passen naadloos in de hoofddoelstelling van het beleid van het 
Rijk en de overheidspartijen verenigd in de Noordvleugel. De plek biedt immers unieke mo-
gelijkheden voor een belangrijke impuls voor de internationale concurrentiepositie van de 
Randstad.  
 
 
Waarom is Werkstad A4 een nationaal sleutelproject? 
 
Werkstad A4 is niet alleen in het belang van een bepaalde sector of regio, maar vooral ook in 
het belang van de economische positie van heel Nederland. Het verdient dan ook de status 
van sleutelproject.   
 
Werkstad A4 verdient dan ook nadrukkelijk de aandacht van betrokken overheden, Gemeen-
te Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en het Rijk. Het is een nationaal project 
waarin bedrijfsleven, regionale overheden en het Rijk gemeenschappelijk moeten investeren. 
Werkstad A4 verdient de status van sleutelproject, omdat het om een nationaal belang gaat:  
 
• Rond Schiphol, op de locaties Schiphol Logistics Park en de A4-zone West, ontstaat een 

zeer hoogwaardig logistiek complex. Hoogwaardig, zowel wat betreft de aard van de 
goederen, de benodigde logistieke kennis, als de waardetoevoeging aan de goederen-
stromen. Het gaat hier om groeikansen in op luchtvracht gebaseerde ketens. Voorbeelden 
zijn sierteelt en andere versproducten, spare parts, new luxury, aerospace en medtech.   
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• Werkstad A4 bundelt de krachten van de logistieke complexen Schiphol en 
Aalsmeer en legt ook nadrukkelijk relaties met de logistieke processen in de 
havens van Amsterdam en Rotterdam. 

• Werkstad A4 wil de bereikbaarheid van Schiphol, de Amsterdamse havenregio, Green-
port Aalsmeer en de Amsterdamse agglomeratie een impuls geven door slimme infra-
structurele concepten. Onderdelen daarvan zijn spoorvervoer voor hoogwaardige en tijd-
kritische producten, een ongehinderde verbinding tussen de luchthaven en de nieuwe be-
drijvenlocatie A4-zone West en de gefaseerde uitbouw van de capaciteit van de A4. 

• Bedrijfsleven (luchtvrachtsector, internationale logistieke dienstverleners, beleg-
gers/projectontwikkelaars en Schiphol), regionale overheden en het Rijk gaan gezamen-
lijk deze ‘piek in de Noordvleugel’ benutten, zodat er naast de Zuidas (zakencentrum) 
ook een toplocatie voor logistiek en handel ontstaat. 

 
 
Samen aan de slag om Werkstad A4 te realiseren 
 
Om werkstad A4 te realiseren is samenwerking nodig tussen bedrijfsleven en overheden. 
Alleen door een gezamenlijke investering gaat deze kans niet verloren. 
 
Werkstad A4 kan een internationale toplocatie voor moderne logistiek en handel worden als 
alle betrokken overheden samen met ons werken aan en investeren in de ontwikkeling. We 
roepen overheden dan ook op om hiertoe de kaders te bieden en ons de ruimte te geven. Van 
essentieel belang daarbij is dat Werkstad A4 de status van nationaal project krijgt, zodat de 
investeringen samen kunnen worden gedragen. Het Rijk moet dan ook de regie nemen over 
dit gebied en investeren in gebiedsontwikkeling, innovatie en bereikbaarheid. 
 
Om de potentie van Werkstad A4 te realiseren moeten publieke en private partijen gezamen-
lijk werken aan: 
 
• De ontwikkeling van uiteenlopende typen vestigingsmilieus voor luchthavengebonden 

bedrijven en doorgroei veilingcomplex Aalsmeer: 
- logistieke bedrijventerreinen als Schiphol Logistics Park (45 ha), A4-zone West 

(140 ha); 
- uitbreidingsruimte voor doorgroei Greenport Aalsmeer (300 ha) 
- herstructureren bestaande bedrijvenparken, zoals ‘De Hoek’; 
- bij alle terreinen zal aandacht worden geschonken aan belangrijke thema’s als secu-

rity en ruimtelijke kwaliteit (beeldkwaliteit en efficiënte inrichting). 
 
• Een duidelijke relatie leggen met innovatie en scholing: 

- kansen voor R&D en innovatie in samenwerking met researchinstituten in de Rand-
stad; 

- het opleiden van middenkader en topkader voor nieuwe hoogwaardige logistieke en 
handelsbedrijven; 
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- het ontwikkelen van nieuwe ketenconcepten om internationale investeer-
ders te verleiden. 

 
• Een adequate externe en interne ontsluiting: 

- uitbouwen van hoogwaardig openbaar vervoer, via Zuidtangent en doortrekken 
Noord/Zuid lijn; 

- uitbouw van airrailterminal Hoofddorp voor vracht via gewoon spoor en de HSL-
Zuid en in de toekomst de waterterminal AMS-barge; 

- aanleg van een vrachtbaan ter ontlasting van de weginfrastructuur; 
- completeren van de interne wegenstructuur; 
- een gefaseerde verbreding van de snelweg A4, met in eerste instantie twee nieuwe 

op- en afritten op de A4 die door een parallelwegstructuur aan de A4 met elkaar 
verbonden zijn (N201);  

- doortrekken A5 naar Havengebied Amsterdam en Noord Holland (incl. 2e Coentun-
nel); 

- Verbeteren van de achterland verbindingen: via spoor: HSL oost en weg: A1, A2, 
A4; 

- aanleg van breedband voor alle  toekomstige bedrijven; 
- ontwikkelen van een douanegebied (incl. Amsterdamse havenregio). 
 

• Het creëren van een aantrekkelijke en duurzame werk- en leefomgeving: 
- het inzetten van nieuwe vliegtuigtypen stimuleren om het nog relatief grote aandeel 

van luchtvracht in de totale geluidproductie op en rond Schiphol terug te dringen. 
Overigens is er reeds sprake van een vergaande vlootvernieuwing. De komende ja-
ren worden significante verbeteringen verwacht. 

- een op doelgroepen toegespitste hoogwaardige ruimtelijke inrichting en gebouw-
kwaliteit; 

- realiseren van een herkenbare groen- en waterstructuur, met versterking van oude 
cultuurhistorische elementen en ontwikkeling van Park van de 21ste eeuw; 

- hoge dichtheden rondom knooppunten van openbaar vervoer. 
 
• Versterking promotie- en acquisitiekracht: 

- door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de regio en met nationale 
instanties (zoals NDL, CBIN, ACN etc.); 

- door ketenconcepten te vertalen naar oplossingen die bedrijven, douane, de luchtha-
ven, etc. gezamenlijk ontwikkelen en waarvoor specifieke logistieke ketenconcep-
ten en terrein- en gebouwconcepten worden ontwikkeld; 

- door met meer potentieel en middelen nieuwe markten (o.a. China) te bewerken; 
- door bij internationale marketing gebruik te maken van het steeds sterker wordende 

logistieke cluster in de regio. 
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Tenslotte 
 
De centrale doelstelling van Werkstad A4 is het versterken van de internationale concurren-
tiekracht. De Werkstad biedt daartoe echt unieke mogelijkheden. Wij zullen alles in het werk 
stellen om het Rijk en de regio te helpen bij de realisatie. Er is ons veel aan gelegen om deze 
unieke kans niet voorbij te laten gaan. 
 
Sjoerd van Loon,  
 
 
 
Voorzitter Air Cargo Nederland (ACN) 
 
 
Onderschrijving 

• Air Cargo Nederland 
• KLM Royal Dutch Airlines  
• Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) 
• Nederland Distributie Land 
• Schiphol Group 
• Schiphol Area Development Company  
• Kamer van Koophandel Amsterdam 
• Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam  

 
 
 

             
 
 

                  
            
 


