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Hand in hand met Greenport Gelderland werkt
Plantion aan een sterke glastuinbouw in onze
regio. Als coöperatie hebben we één doel: het
verkopen van de bloemen en planten van onze
aanvoerders tegen marktconforme prijzen.
Dat doen we door dagelijkse klokveilingen,
bemiddeling tussen vraag en aanbod en via een
webshop (dm.plantion.nl). Kwekers voelen zich
thuis bij Plantion, waar je succesvol zaken kunt
doen in een persoonlijke sfeer.

Kleurrijke Verhalen Dagen 2016
Van 21 september t/m 1 oktober vinden

weer de Kleurrijke Verhalen Dagen plaats.
Met deze campagne inspireert Plantion

consumenten om meer bloemen en planten
te kopen bij de bloemist.

www.kleurijkeverhalendagen.nl

Wellensiekstraat 4, Ede • Tel. 0318-66 17 00 • info@plantion.nl • www.plantion.nl •

@Plantion •
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VOORWOORD

GREENPORT GELDERLAND MAGAZINE

Voor u ligt het Greenport Gelderland Magazine 2016 met een keur aan
interessante artikelen. Bijvoorbeeld hoe het laanboomcluster haar markpositie
behoudt door innovaties en over de spanning tussen verbetering van de sector
versus verbetering van het landschap. Over investeren in duurzaamheid en
vooral de nieuwe actieagenda van Greenport Gelderland 2016-2020. Ik raad u
dan ook van harte dit Greenport Gelderland Magazine aan!
Een moderne tuinbouwsector werkt aan innovatieve producten, staat in goed
contact met haar omgeving en heeft oog voor de wensen van die omgeving en
consument. Als provinciaal bestuur ondersteunen we de Gelderse tuinbouwsector
hierbij. Dat doen we door innovaties te stimuleren, die de sector verduurzamen.
Wij richten ons speciaal op innovaties op het niveau van de sector. Ik roep de
sector dan ook op om hiervoor met voorstellen te komen.
Daarnaast werken we vanuit partnerschap samen met Greenport Gelderland.
Naar onze mening is samenwerking van groot belang, ook om de positie van 2e
Greenport van Nederland te behouden. De actieagenda van Greenport Gelderland
2016-2020 zet daar ook op in. Want zo geven we ruimte aan de tuinbouwsector.
Ik wens u veel leesplezier!
Jan Jacob van Dijk
Gedeputeerde voor land- en tuinbouw
Provincie Gelderland
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Voor het beste fruit
denken wij graag met u mee
GEWASBESCHERMING
Naast een snelle levering van GBM begeleiden wij u graag bij de teelt van uw gewas. Het juiste
product op het juiste moment zorgt voor kostenbesparing én voor het hoogste rendement.

AgruniekRijnvallei Plant B.V. Waardenburg, T 0418-655944, plant@argroep.nl, www.argroep.nl
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Dit magazine wordt u aangeboden door de
Stchting Greenport Gelderland. Als
publiek-private netwerkorganisatie heeft
Greenport Gelderland de afgelopen vier
jaren gewerkt aan de versterking van het
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mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
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GLASTUINBOUWPACT BOMMELERWAARD

Volle bloei
vooruit!
De regio Bommelerwaard en Neerijnen is booming. De tuinbouw in deze regio is goed voor achttien
procent van de lokale werkgelegenheid en voor veertien procent van de regionale economie. Daarmee is de
tuinbouw niet weg te denken uit het gebied.
/// TEKST HEIDI UENK EN GERARD SELMAN /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

De tuinbouw in Bommelerwaard en Neerijnen heeft

Met het programma Markt & Keten inspireren en

vooral een vooraanstaande positie op het gebied van

stimuleren medewerkers van het Glastuinbouwpact

chrysantenteelt. De bedrijven staan bekend om hun

tuinders om mee te gaan met nieuwe bewegingen. De

ondernemerschap en innovatie en hebben een steeds

innovatie en afzet van het product zijn daarbij belangrijke

belangrijkere rol in de energievoorziening. Het totale

ontwikkelingsdoelen. In 2015 startte het Glastuinbouwpact

tuinbouwgebied omvat ongeveer honderdvijftig bedrijven,

daarom een aantal pilots voor de sierteelt en de

heeft een teeltoppervlak van vierhonderd hectare, een

voedingstuinbouw. Medewerkers van het pact zochten

werkgelegenheid gelijk aan drieduizend fulltime banen

daarbij de samenwerking met de Veiling Zaltbommel, de

en realiseert een toegevoegde waarde van ongeveer

Rabobank en conceptontwikkelaar Concept Factory. Met de

tweehonderdvijftig miljoen euro.

pilot ‘Zachtfruit’ worden telers begeleid bij de zoektocht
naar product- en marktinnovatie met als doel gezamenlijk

Tuinders in de Bommelerwaard en Neerijnen investeren en

concrete concepten voor hun producten uit te werken.

innoveren om met hun bedrijven speler van wereldformaat

Bij de pilot voor de sierteelt zijn tuinders met uitdagende

te blijven. Naast inzet op het verhogen van de productie

marketingvragen gekoppeld aan coaches of marketeers om

werken ze ook aan kwaliteit en duurzaamheid, bijvoorbeeld

met behulp van maatwerk een stap verder te komen in het

op het gebied van energie. Meer dan twintig tuinders

vermarkten van het product.

hebben deelgenomen aan het project ‘Het Nieuwe Telen’
van Kas als Energiebron waarbij energiebesparende

Andere activiteiten die het Glastuinbouwpact organiseerde

maatregelen in de kas centraal staan. Maar werken aan

zijn de inspiratiebijeenkomst ‘Ondernemen in een

duurzaamheid betekent ook de juiste focus op de markt

veranderende markt’ en een inspiratiebezoek aan Fruit

hebben om als bedrijf toekomstgericht te ondernemen.

Logistica in Berlijn. Daarnaast hebben medewerkers van het
pact in samenwerking met de Rabobank Bommelerwaard
een Minimaster Tuinbouw georganiseerd. Zo blijft het
Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Neerijnen graag op
allerlei manieren werken aan een duurzame toekomst voor
de tuinbouw in Bommelerwaard en Neerijnen. 
Meer weten? Ga naar www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl

BOMMELERWAARD & NEERIJNEN

Een bloem met wow-effect
Nico Kiep, chrysantenteler in Nieuwaal,
kweekt op elf hectare kassenteelt
verschillende soorten chrysanten voor
West-Europese supermarkten. “Klantgericht
en vraaggestuurd. Daarbij denken we in
seizoenen en houden we rekening met
trends in mode en binnenhuisarchitectuur.”
“Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard
en Neerijnen bracht ons in contact met
Concept Factory uit Den Bosch, dat advies
geeft bij concepten voor de sierteelt.

Met hen heb ik onze kernwaarden,
visie en strategie aangescherpt. Ik ging
op een andere manier naar de markt
kijken. Om professioneler op wensen
van consumenten in te gaan heb ik
samenwerking gezocht met andere
bedrijven zoals Zentoo, dat kennis heeft
van assortimenten en Kwekerij van der
Lugt, met ervaring in retailcontracten. We
delen kennis en zien groeikansen. Daaruit
voortvloeiend hebben we de nieuwe
onderneming FleurMarket opgericht. We

willen een korte en transparante keten
realiseren, van stek tot het moment dat de
bloemen bij de consument in de vaas staan.
Daarbij willen we innoveren met nog meer
verschillende types op milieuvriendelijke
wijze geteelde chrysanten. We denken out
of the box. Creatief en nog meer spelend
met kleuren en vormen. Het is essentieel
dat een bloem of boeket het wow-effect
heeft. Dat zorgt ervoor dat bloemen in
supermarkten aantrekkelijker gepresenteerd
kunnen worden.”
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LOUIS RUISSEN EN RIAN VERWOERT

Voor gedreven onder
zijn er altijd kansen
Ondernemerschap in de fruitteelt verandert. Wil de ene ondernemer voor een nichemarkt telen, de ander
kiest juist weer voor schaalvergroting. Een gesprek met twee fruitondernemers over ontwikkelingen binnen
de sector, keuzes maken, uitdagingen en het plezier in het vak.
/// TEKST CÉCILE VAN DER HEIJDEN /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Als zoon van een tuinbouwondernemer in de

maaien bijvoorbeeld het gras onder fruitbomen in

Noordoostpolder raakte Louis Ruissen geïnspireerd

plaats van te spuiten. En bij plagen maken we gebruik

door zijn vader. Inmiddels heeft hij bijna veertig jaar

van natuurlijke vijanden. Meestal herstelt de balans

zijn eigen fruitteeltbedrijf. Eerst met reguliere teelt,

zich vanzelf. Voor bemesting en ziektebestrijding

later schakelde hij over op biologische en biologisch-

gebruiken we alleen middelen van natuurlijke

dynamische appel- peren- en kersenteelt. “Fruitteler

oorsprong. Binnen de biologisch-dynamische

zijn is, iedere dag weer, een hartstikke leuk vak.”

landbouw liggen de normen hoger. Daarbij moet je
aantonen dat bemesting of bestrijding echt nodig is.

“Ik groeide op in de Noordoostpolder op een

In principe wil iedere teler zo min mogelijk spuiten.

tuinbouwbedrijf en volgde een tuinbouwopleiding in

Daarom wordt ook onderzoek verricht naar meer

Tiel. Begin jaren tachtig kocht ik in Varik een huis met

resistente rassen. Biologisch produceren is volledig

een boomgaard. Ik vond het Betuwse landschap mooi.

geaccepteerd. Als ondernemer móet je op de een of

De rivier, de slingerende dijk, de boomgaarden. Heel

andere wijze duurzaam bezig zijn.”

anders dan het rechtlijnige Flevoland.”
Smaak
Biologisch

De fruitteler: “Onze producten gaan vooral naar

“Ik begon met reguliere fruitteelt. Op een bepaald

biologische supermarkten in de Randstad. Maar

moment ging het gebruik van chemische hulpstoffen

ook naar Duitsland, Frankrijk en Scandinavië. Onze

me tegenstaan. Normale teelt wás eigenlijk

consumenten zijn bewuste mensen, die zowel

biologisch. Pas in de jaren vijftig werden chemische

tuinbouw als natuur waarderen. Maar ze kiezen ook

gewasbeschermingsmiddelen geïntroduceerd. Ik ging

voor smaak. De Dalinco-appel die we telen, werd

kijken bij collega-telers die biologisch teelden. Dan sta

enkele jaren geleden uitgeroepen tot de lekkerste

je toch raar te kijken als je ziet hoe zij het voor elkaar

appel van het jaar. Daarnaast heb ik ook Santana,

krijgen om mooie en smakelijke vruchten te telen. Ik

Elstar, Rode Boskoop, Topaz en Pinova-appels. Ik teel

zag het vooral als nieuwe uitdaging.”

ook Concorde en Gieser Wildemanperen en Kordia,
Regina en Sylviakersen.”

Omschakelen naar biologisch werd destijds nog
gesubsidieerd. “Ik onderzocht of het ook op langere

Ruissen heeft drie mensen in vaste dienst en

termijn wel rendabel genoeg was. Biologische fruitteelt

oproepkrachten voor het sorteren. In de oogsttijd zijn

is arbeidsintensiever, dat zie je terug in de prijs. We

er meer dan twintig mensen aan het werk. “Niet alleen

nemers

het telen is arbeidsintensiever, dat geldt ook voor het
sorteren. In de gangbare teelt is alles gelijkvormig en
lijkt het of fruit uit een fabriek komt. Onze appels en
peren zijn niet allemaal gelijk in vorm en soms zit er
een vlekje op. Het kost meer tijd om te kijken welke
vruchten geschikt zijn voor de winkel, en van welke
je sap kunt laten maken.” Voor zijn appelsap, een
geheim recept, kreeg hij zes jaar geleden een eerste
prijs.
Om zich heen ziet hij vooral schaalvergroting in de
fruitteelt. “Van tien, naar twintig, naar dertig hectare.
Vaak hebben de grootschaliger tuinbouwondernemers
eigen handelsbedrijven. En ik neem innovatie in
technologie waar. Het kleinschaliger telen van
de biologische tuinbouw zie ik nog steeds als iets
milieuvriendelijker. De teler krijgt een betere
prijs en gaat langdurige overeenkomsten aan met

“Fruitteler zijn is,
iedere dag weer,
een hartstikke leuk vak.”
Louis Ruissen

afnemers. De teelt is minder anoniem. Ik herken
bomen na een jaar weer, zie dat iedere boom anders
is. Als biologische teler sta je daarnaast dichter bij de
consument. Op bijna iedere doos die de winkel ingaat,
staat een foto van mij. Mensen kunnen me bellen of
mailen. Dat doen ze ook. Ze komen met vragen over de
kruising van rassen, of over onze Santana-appels die
geschikt zijn voor mensen met een appelallergie.” Een
aantal biologische telers is gelieerd aan de organisatie
Nature and More. “Daarmee dragen we mondiaal bij
aan duurzame initiatieven op het gebied van landbouw
en natuur.” 
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LOUIS RUISSEN EN RIAN VERWOERT

“Mijn ideaal?
	Een rendabele
tuinbouwsector die
een geaccepteerde plek
heeft binnen de
maatschappij.”
Rian Verwoert

Rian Verwoert uit het Betuwse Varik volgt als voorzitter
van Greenport Gelderland nauwgezet de ontwikkelingen
binnen de tuinbouwsector. “Door de lage prijzen voor
tuinbouwproducten is grootschaligheid binnen de tuinbouw
voor veel tuinbouwondernemers noodzakelijk geworden.
Maar daarnaast heb je ook kleinschaliger ondernemers die
zich onderscheiden met bijzondere producten.”
Binnen de tuinbouw zijn veel ontwikkelingen gaande
volgens de voorzitter van Greenport Gelderland, die ook
zorgondernemer is. “Op de eerste plaats is er sprake van
schaalvergroting. De kosten zijn daarbij de leidende factor.
Tuinbouwondernemers met een kleiner areaal schakelen
over op nieuwe, bijzondere of biologische producten
of combineren tuinbouw met een winkel of bed and
breakfast. Denk bij nieuwe producten aan de appel Kanzi, de

“	De middelen die we
krijgen van provincie
en gemeenten
combineren we met
kapitaal uit de markt.
Daar komen relevante
onderzoeksprojecten uit
voort.”

smaakvolle Tasty Tomtomaat of het kweken van exotische
paddenstoelen zoals shiitakes. Een andere ontwikkeling
is de globalisering van de handel. Daarnaast zie je steeds
kortere lijnen komen tussen producent en consument. En er
is steeds meer aandacht voor duurzamer produceren.”

Ambitie
Verwoert: “We faciliteren die ontwikkelingen, met

Dialoog

betrokkenheid van de regiogemeenten in de Regio

Naast de van overheidswege vastgestelde ‘license to

Rivierenland en de regio Arnhem-Nijmegen. Het is

produce’ hebben telers te maken met de ‘license to

onze ambitie om ook andere regio’s in Gelderland waar

operate’, een soort mandaat van je omgeving. “Als

tuinbouwbedrijven zitten, zoals de bessenteelt in de

tuinbouwondernemer speelt de relatie met je omgeving een

Achterhoek of de fruitteelt in de Liemers bij Greenport

grote rol. Daarbij kan het soms wringen tussen de gebruiker

Gelderland, te betrekken. We willen ons inzetten voor álle

van de groene ruimte (de teler) en de genieters van de

tuinbouwbedrijven in de provincie Gelderland. Daarnaast

groene ruimte, de omwonenden of toeristen. Daar komen de

is recent het bestuur van de Greenport uitgebreid.

nodige discussies uit voort. Bijvoorbeeld fruittelers die meer

Dat bestaat nu uit ondernemers uit de pacten en twee

ruimte willen voor de koeling van hun producten, terwijl dat

vertegenwoordigers uit het onderwijs en onderzoek.

in de ogen van de buurman het landschappelijke karakter

Ontwikkelingen binnen de tuinbouwsector gaan

verstoort. Maar ook discussies over waar glastuinbouw wel

steeds sneller. Dat betekent dat wij ook eerder moeten

of niet wenselijk is. Willen we het als sector anders, dan zal

bijschakelen. De Russische boycot van tuinbouwproducten

ook de consument zich aan moeten passen en omgekeerd

heeft ons duidelijk gemaakt hoe risicovol het is als

moet er aandacht zijn voor de consument als afnemer

ondernemer om je op één afzetmarkt te richten.”

van onze producten. Ik vind het vooral van belang dat

Verwoert is verheugd met het feit dat ook gemeenten

ondernemers en consumenten de dialoog blijven voeren.”

financiële bijdragen hebben geleverd. “De gemeente

“Bij Greenport Gelderland staat de tuinbouwondernemer

Maasdriel was bijvoorbeeld erg betrokken bij de

centraal. Die neemt het initiatief. Greenport Gelderland

valorisatiediscussie rondom het hergebruik van champost.

ondersteunt met kennis en geld en verbindt de

De gemeente Geldermalsen heeft mede voor aanjaagkapitaal

tuinbouwsectoren onderling. De middelen die we krijgen

gezorgd voor de driftarme spuitmachine, oorspronkelijk

van provincie, gemeenten en bedrijfsleven combineren

bedacht door een ondernemer van die gemeente. Deze

we met kapitaal uit de markt. Daar komen relevante

machines worden nu al volop geëxporteerd. Bij de

onderzoeksprojecten uit voort, zoals de experimenten

ruimtelijke ordening in het laanboomteeltgebied heeft

met chrysantenteelt op water, de ontwikkeling van de

de gemeente Neder-Betuwe een belangrijke rol gespeeld.

driftarme spuit waarmee gewasbeschermingsmiddelen

Ook gemeentebestuurders zijn zich steeds meer bewust

sterk gereduceerd worden en minder verwaaien, de

van het economische belang van de sector in combinatie

ontwikkeling van het Laanboomcentrum in Opheusden, of

met de duurzaamheidsfactor. Mijn ideaal? Een rendabele

hergebruik van champost, de compost die gebruikt wordt in

tuinbouwsector die een geaccepteerde plek heeft binnen de

de paddenstoelenteelt.”

maatschappij.” 
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LAANBOOMPACT

Bomen uit de
Het Laanboomcluster is met ongeveer honderdzestig teelt- en handelsbedrijven, een toegevoegde waarde
van ruim vijfentachtig miljoen euro en negenhonderd arbeidsplaatsen van grote sociaal-economische
betekenis voor de regio. Laanbomen dragen bij aan een mooie, gezonde leefomgeving, maar vooral aan een
goed klimaat door het opnemen van CO2 en fijnstof uit de lucht.
/// TEKST HENK FOLKERTS /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Tachtig procent van de productie wordt geëxporteerd,

geen uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en een

naar meer dan vijfenzestig landen. Om de marktpositie

duurzamer water- en meststoffentoediening. Eén kweker

van het laanboomcluster te behouden en verder te

heeft er zelfs een beweegbaar hagelnet over gemaakt; het

versterken wordt binnen het Laanboompact intensief

eerste in de boomkwekerijsector. Het gotenteeltsysteem

samengewerkt tussen kwekers in Tree Centre Opheusden,

is tevens een goede basis voor verdere automatisering en

samen met overheid, onderzoek en onderwijs. Ze werken

informatie-uitwisseling op het bedrijf en in de keten.

onder meer aan een versterking van de marktpositie, het

Het gotensysteem wordt inmiddels al door enkele telers

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, het verduurzamen

in de praktijk gebruikt, maar wordt nog steeds verder

van de teelt, een Agro Business Centrum met een eigen

ontwikkeld en verfijnd. Zo heeft Praktijkonderzoek Plant

Laanboomgebouw en, zeker niet in de laatste plaats, aan

en Omgeving van Wageningen UR de laatste drie jaar

innovatie.

onderzoek uitgevoerd naar onder meer de tweejarige teelt
in goten wat betreft winterhardheid en het voorkomen van

Wat betreft innovatie loopt het Laanboomcluster in de

vorstschade in de winterperiode, naar de samenstelling

Betuwe internationaal voorop. Een mooi voorbeeld hiervan

van het substraat, naar de watertoediening met weeggoten

is de gotenteelt. Hierbij worden planten, spillen of kleinere

en/of sensoren, meststoftoediening, de uitspoeling van

bomen niet opgekweekt in de volle grond, maar boven de

voedingsstoffen, het optimaliseren van de plantafstand en

grond in een gotensysteem, het zogeheten U-systeem. Het

naar cultivars en soorten die zich wel of minder goed lenen

systeem bestaat uit een framewerk van betonnen palen en

voor de teelt in goten.

een stalen frame met daartussen airpotmateriaal. De goten
zijn dertig tot vijftig meter lang. Het systeem is ongeveer

Het gotenteeltsysteem is een mooi voorbeeld hoe

zeven jaar geleden ontwikkeld in Opheusden. Voordelen

bij innovatie duurzaamheid, kwaliteitsverbetering,

van de gotenteelt ten opzichte van de bestaande teelt zijn,

kostenverlaging, de verbetering van

afhankelijk van de bedrijfssituatie, lagere teeltkosten, een

arbeidsomstandigheden en het verminderen van derving

betere kwaliteit van de producten, minder uitval, betere

hand in hand kunnen gaan. Daarnaast toont het aan dat

arbeidsomstandigheden, lagere ziektedruk, minder of

een intensieve samenwerking tussen ondernemers met
een innovatiedrive en praktische ideeën, onderzoekers met
hun kennis en onderzoeksmethodiek en overheden met
hun beleid en subsidie voor onderzoek en experimenten,
innovatie kan versterken en versnellen. Resulterend in een
sterkere marktpositie, betere ruimtelijke kwaliteit en een
sterkere kennisinfrastructuur. 
Meer weten? Ga naar www.laanboompact.nl

goot

In de praktijk leren van innovatie
Marten Willemsen uit Opheusden kweekt
laanbomen. “We hebben zo’n driehonderd
verschillende soorten bomen en struiken.
De gotenteelt, waarbij gekweekt wordt in
goten op heuphoogte, wordt gebruikt voor
jonge bomen, zogeheten spillen. Na één
groeiseizoen worden de spillen geplant
in de vollegrond. Niet alle bomen zijn
geschikt voor gotenteelt. De Tilia (linde)
en Prunus (sierkers) bijvoorbeeld wel,
maar langzaam groeiende soorten, zoals

Fagus (beuk) of Quercus (eik), zijn minder
geschikt voor deze teeltvorm.”
“Mijn vader, Teus Willemsen, bedacht het
systeem samen met laanboomkweker
Wim Crum. Het onderzoek er omheen
werd en wordt in samenwerking met het
Laanboompact begeleid door mensen
van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
(PPO). Teelt in goten leidt tot een snellere
groei en meer uniformiteit. Daarnaast
is het ergonomisch gezien beter voor

mensen die in de laanboomteelt werken.
Voor ons heeft het vooral veel voordelen.
Zeker als je op grotere schaal werkt, wij
kweken zo’n twintigduizend spillen per
jaar in het systeem, is het ook interessant
om de rooimachine voor gotenteelt aan
te schaffen. Die zorgt ervoor dat je snel en
gemakkelijk kunt rooien. Natuurlijk is er
altijd doorontwikkeling nodig, we denken
daar steeds over na. Het kan altijd nog
verbeteren.”
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14 INTERVIEW

SANDER BOS EN PIERRE JOCHEMS

Ambitiedocument
richtsnoer voor sterke
Het Ambitiedocument van Regio Rivierenland, waarin tien gemeenten samenwerken, fungeert als leidraad
voor een economische impuls voor het rivierengebied. Sander Bos, wethouder van de gemeente West Maas
en Waal en Pierre Jochems, beleidsadviseur voor Regio Rivierenland: “Juist in gezamenlijkheid, zowel op
bestuurlijk als uitvoerend niveau, schuilt de kracht van de realisering van onze ambities.”
/// TEKST CÉCILE VAN DER HEIJDEN /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Medewerkers van de tien gemeenten hebben

dat de prachtige projecten van de vijf tuinbouwpacten

gezamenlijk het Ambitiedocument geschreven onder

geweldige bijdragen leveren aan het realiseren van

leiding van de voorzitters van drie speerpuntberaden.

de speerpunten. Met het Ambitiedocument willen

Jochems: “Regio Rivierenland heeft voor drie sectoren

we nauwe aansluiting vinden bij de provincie om de

gekozen die elkaar onderling kunnen versterken:

gestelde doelen op de langere termijn ten volle te

agribusiness, economie en logistiek, en recreatie en

realiseren. Tachtig jaar geleden was het Land van Maas

toerisme. De agrarische sector is van oudsher, door de

en Waal het armste gebied van Nederland. Met de

voedingsrijke bodem, beeldbepalend voor deze regio.

ruilverkaveling, zeventig jaar geleden, veranderde dat.

Het rivierenlandschap en de tuinbouw, met name de

Boeren werden geprikkeld om te gaan ondernemen.

fruitteelt, vormen de identiteit van het gebied.”

De jarenvijftighuizen met schuur uit die tijd zijn

In de publiek-private samenwerking van de vijf o’s

inmiddels cultureel erfgoed geworden. Tegenwoordig

van overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek

heb je drie soorten tuinbouwbedrijven: grootschalige,

en omgeving zien zowel Jochems als Bos vooral

combinaties met een winkel of bed and breakfast en de

voordelen. “Overheden en de tuinbouwsectoren

tuinbouwer voor de nichemarkten.”

hebben dezelfde belangen. Als daarbij problemen
of fricties optreden, moeten we daar oplossingen

Bewustzijn

voor vinden. De overheid heeft daarbij vooral een

“De Nederlandse consument is prijsgedreven. In

faciliterende rol. Actief informeren, zorgen voor

Nederland betalen we in vergelijking met andere

kruisbestuiving, maar de speerpunten moeten elkaar

Europese landen weinig voor gezonde voeding die

niet voor de voeten lopen. Voor logistiek is Medel, bij

veilig geproduceerd wordt. In mediterrane landen

Tiel, bijvoorbeeld een geschikte locatie. Intensieve

zijn ze nationalistischer, consumenten willen weten

recreatie heeft weer een andere plek.”

uit welke regio van hún land een product komt.
De aandacht voor lokaal en duurzaam produceren

Ambassadeurs

neemt ook in het rivierengebied toe. We hebben

Sander Bos is, behalve wethouder, ook bestuurslid van

hier bijvoorbeeld het concept ‘De Winkelwagen’,

Fruitpact: “Als bestuurders zijn we ambassadeurs,

zoals vroeger de SRV-wagen, maar dan met lokale

die nog veel meer moeten laten zien dat we trots zijn

(biologische) producten. De jonge generatie toont

op het rivierengebied. Een unieke Delta, met natuur

meer bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en

en innovatieve tuinbouw waar ook internationaal

innovatie, en heeft tegelijkertijd oog voor het behoud

belangstelling voor bestaat. Als gemeenten zien we in

van authenticiteit.”

regio

Innovatie en nostalgie
Jochems: “De primaire bevoegdheid voor ruimtelijke
ordening en planologische middelen ligt bij
gemeenten. Maar het is van belang dat gemeenten
onderling in de Regio over die regelgeving afspraken
maken. Door de schaalvergroting komen bedrijven die
stoppen leeg te staan, dat geeft verrommeling van het
landschap. Nu is er een regeling: per duizend vierkante
meter gesloopte opstallen mag je een woning
terugbouwen. Dat levert geld op voor de ondernemer.”
Bos: “Ook tuinbouwondernemers in onze gemeente
die stoppen kunnen er gebruik van maken. We
zijn duidelijk als gemeente. De ruimte die land- en
tuinbouwondernemers nodig hebben, proberen we
minimaal zo te houden.”
De wethouder ziet ook bij de recreant een behoefte
aan nostalgie: “Het lijkt me daarom een prima idee
om de hoogstambomen weer terug in het straatbeeld
te brengen.” Tegelijkertijd ziet hij een jonge generatie
tuinbouwondernemers opstaan. “Die hebben
duurzame, grootschalige bedrijven of ze breiden hun
bedrijf bewust uit met een boerderijcamping.”
Pierre Jochems: “Maar ook een landwinkel, theetuin of
workshops jam maken binden mensen aan het gebied
en de producten. Door de verbreding van activiteiten
van kleinschaliger ondernemers, neemt ook het begrip
toe voor bedrijven die het alleen van grootschaligheid
moeten hebben. Juist in samenwerking met Greenport
Gelderland kunnen we de gestelde doelen van het
Ambitiedocument realiseren.” 
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16 INTERVIEW
JAAP BREUGEM

“Als bankier gaan wij
nooit op de stoel van
de ondernemer zitten
bij teeltkeuzes of
strategische keuzes.”
Jaap Breugem

Het belang van
duurzaamheid en
internationalisering
Investeren in duurzaamheid en internationalisering gaat gelijk op met een economisch sterke
tuinbouwsector vinden Jaap Breugem, directeur van de Rabobank Bommelerwaard, Nico van Ruiten,
voorzitter van LTO Glaskracht Nederland en Eppie Klein, voorzitter van het Tree Centre Opheusden.
/// TEKST CÉCILE VAN DER HEIJDEN /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Zijn roots liggen in de Zuid-Hollandse tuinbouw, hij

Bommelerwaard zorgt voor een omzet van zo’n tweehonderd

koos voor het bankwezen in die sector. Jaap Breugem,

miljoen. Duitsland is de belangrijkste afnemer, chrysanten

directeur van de Rabobank Bommelerwaard en bestuurslid

uit het topsegment gaan vaak naar Rusland.”

van Greenport Gelderland: “Als bankdirecteur moet je
begrijpen hoe agribusiness werkt en een sterk cultuur- en

Verjonging

omgevingsbewustzijn hebben. In de Bommelerwaard zijn

“Dat er veel jonge ondernemers zijn, een derde is jonger

vooral paddenstoelentelers en glastuinbouwondernemers

dan vijfendertig jaar, is een teken dat de sector het goed

gevestigd die bloemen, zachtfruit en groenten kweken. Dat

doet en het geeft ook een zeker elan: zij vernieuwen

het goed gaat zit ‘m in hun ondernemerschap en het hebben

gemakkelijk. Veel ondernemers kiezen, door buitenlandse

van groene vingers.”

concurrentie, voor schaalvergroting. Andere ondernemers

“Als bankier gaan wij nooit op de stoel van de ondernemer

kiezen voor produceren voor nichemarkten: het kweken

zitten bij teeltkeuzes of strategische keuzes. Maar we staan

van koningsoesterzwammen, eetbare bloemen of

wel dicht bij de bedrijven. We kijken of een ondernemer

sierbloemen voor het topsegment. De sector moet

de slag naar een toekomst kan maken waarin economie

inzetten op duurzaam en schoon produceren. Dat is

en duurzaamheid samen op gaan. De markt is mondiaal

onder ondernemers steeds onderwerp van gesprek.

geworden. In dat perspectief moeten we keuzes maken voor

Ze communiceren daarover met hun omgeving. In de

de lange termijn bij het toekennen van financiering.”

Bommelerwaard werken telers aan het beperken van de

“De glastuinbouw heeft te maken met kostprijsgerelateerde

CO2-uitstoot, sommige ondernemers experimenteren met

producten, die afhankelijk zijn van energie- en

emissieloos telen. De kassenteelt in de Bommelerwaard

arbeidskosten. De tuinbouwsector wil daarbij steeds vaker

is daarnaast landschappelijk gezien mooi ingepast. Als

op basis van fair produce produceren. Voor inwoners uit de

bank denken we toekomstgericht. Samen met Greenport

regio levert de sector duizenden banen. De tuinbouw in de

Gelderland lopen we daarin voorop.” 
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WWW.RIJNCONSULT.NL

Rijnconsult ondersteunt Greenport Gelderland
sinds 2006 met o.a. programmamanagement Fruitpact, - Laanboompact,
ambitieprogramma 2012-2015 en agenda 2020.

‘Rijnconsult is in staat om de praktische wereld van tuinbouw te verbinden met de bestuurlijke netwerken.
Ze verstaan beide talen en brengen -als ervaren gids- de samenwerking verder dan we ooit voor mogelijk
hadden gehouden.’ Henk de Ronde, wethouder Gemeente Buren en co-voorzitter Fruitpact

Praktijkonderzoek
in Randwijk
Dichtbij en toegankelijk,
in een netwerk van
topwetenschap
Voor toepasbare innovaties
en een toekomstbestendige
Gelderse tuinbouw

www.wageningenur.nl/bbf

het gebied zijn alle bomen gegarandeerd vrij van het
besmettelijke bacterievuur.”
“De bomen gaan naar Schotland, Scandinavië, Frankrijk,
Italië en zelfs naar de Oekraïne. De vraag naar laanbomen
is divers. Afnemers willen onder meer populieren, acacia’s,
lindebomen. Door de diversiteit, iedere boom is te vinden

“	Met meer hitte en
hevige regenbuien ligt
er voor ons de uitdaging
de boom van de
toekomst te kweken.”
Eppie Klein

in een digitale catalogus, verloopt de handel snel. Vooral
in de openbare ruimte is de beleving van groen van belang.
Bestuurders realiseren zich dat groen in de stad mensen
actief en gezonder houdt. En in Nederland moeten we, ook
door de klimaatwijziging, bijtijds denken om vervanging
van bomen. Met meer hitte en hevige regenbuien ligt er
voor ons de uitdaging de boom van de toekomst te kweken.
Een boom is een investering, maar kijk vooral eens naar
wat die maatschappelijk oplevert.”
Wereldmarktleider
Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht
Nederland, onderstreept dat het economische belang
van de sector samengaat met verdere verduurzaming.
“Er zijn grote stappen gemaakt met energiebesparing en

Boom van de toekomst

-verduurzaming en er zijn innovaties op het gebied van

Ook Eppie Klein, voorzitter van het Tree Centre Opheusden,

gewasbescherming, de inzet van natuurlijke vijanden en

merkt op dat de internationalisering enorm toeneemt.

gesloten waterkringlopen. Van de Nederlandse producten

“Tachtig procent van de laanbomen die in de regio

uit de glastuinbouw gaat tachtig procent naar het

Opheusden gekweekt worden gaat naar het buitenland.

buitenland. Negentig procent daarvan blijft binnen Europa.

Door het kweken in potten in plaats van in de vollegrond

Naast Japan en de Verenigde Staten is nu ook de Chinese

kunnen we ook jaarrond leveren. En door grondsoort en

markt geïnteresseerd. We hebben een exportwaarde van

klimaat hebben we kwalitatief goede bomen, die door

zes miljard. Nederland is dan ook wereldmarktleider op

onze ligging, nabij belangrijke verkeersaders, gemakkelijk

het gebied van tuinbouw. Onze innovatiekracht is de reden

geëxporteerd kunnen worden. Door een bufferzone rondom

voor de mondiale interesse.” 

“	Onze
innovatiekracht
is de reden
voor de mondiale
interesse.”
Nico van Ruiten
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20 UIT DE PRAKTIJK
PADDENSTOELENPACT

Champost onze champion
Voor de tuinbouwsector is het van belang meer toegevoegde waarde te creëren door markt-, product- of
teeltinnovatie. Het Paddenstoelenpact heeft tot doel deze innovatie te stimuleren. Eén van de uitdagingen
in de sector is het verwaarden van champost. Jaarlijks produceren de champignontelers een reststroom van
800.000 ton champost, door hen gebruikt als compost voor paddenstoelenteelt. Het afvoeren van champost
kost de champignonsector jaarlijks tien miljoen euro.
/// TEKST JUDITH ZENGERS EN ROEL CLEMENT /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Door stijgende afvoerkosten ontstaat de urgentie om met

het haalbaarheidsonderzoek zich op de technische

nieuwe toepassingen voor champost de kosten te reduceren

(on)mogelijkheden om champost te verwerken

en waar mogelijk om te buigen naar baten. Maar zover is het

tot champostkorrels. Door middel van bestaande

nog niet. Het Paddenstoelenpact ondersteunt projecten die

technieken met een pelletpers zijn kleine hoeveelheden

deze ‘champostuitdaging’ aangaan.

champostkorrels geproduceerd. De grootste kostenpost,
naast de aanschaf van de techniek, is het drogen van de

Zo zijn Wageningen UR, Agrivalid en een groep telers

relatief natte champost voordat die verwerkt wordt tot

uit Maasdriel aan het verkennen of het technisch en

champostkorrels. Momenteel wordt onderzocht op welke

economisch haalbaar is om fosfaat aan champost te

wijze, bijvoorbeeld door gebruik te maken van restwarmte,

onttrekken (valorisatie champost). Deze ontwikkeling ziet

goedkoper champostkorrels gemaakt kunnen worden.

er positief uit. Op basis van de resultaten, een ontwerp
van een verwerkingsfabriek, het verwerkingsproces en de

Daarnaast richtte het haalbaarheidsonderzoek zich op

verwachte waarde van de fosfaatarme champost, is in 2015

de marktontwikkeling voor champostkorrels. Er zijn

een eerste businesscase gemaakt. Deze businesscase zal in

verschillende gesprekken gevoerd met partijen als

2016 nader onderbouwd worden.

Pokon Naturado en DCM. Het product champostkorrel is
vergelijkbaar met (koe)mestkorrels, maar heeft een andere

Een ander project dat het Paddenstoelenpact ondersteunt

mineralenverhouding. Het past binnen de visie van de

heeft tot doel champost tot champostkorrels te

bedrijven om te kijken naar nieuwe producten waarvan

verwerken. In 2015 is de technische en economische

de grondstoffen uit de regio komen. Het verhaal van het

haalbaarheid onderzocht. Champost is rijk aan

product wordt steeds belangrijker in de verkoop, en vanuit

organische stof en mineralen en is voor de akkerbouw

de circulaire gedachte past het champostkorrelproduct

al een bodemverbeteraar. Voldoende argumenten om te

hier volledig in. De prijsstelling is echter de uiteindelijk

onderzoeken op welke manier champost aangeboden kan

doorslaggevende factor.

worden als bodemverbeteraar voor de consumentenmarkt,
zoals voor particuliere tuinen.

Ondanks het feit dat de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op veel onderdelen positief zijn uitgevallen, zijn

Samen met een ondernemersgroep champignontelers,

de champostkorrels nog niet te koop in tuincentra. Er wordt

onder leiding van ZLTO en het bedrijf Millvision, dat

gezocht naar oplossingen voor onder meer het drogen van

gespecialiseerd is in het maken van nieuwe producten

de champost. Met verschillende partijen wordt samenge-

uit agrarische reststromen, zijn gedurende 2015

werkt om een businessplan te ontwikkelen.

verschillende onderzoeken uitgevoerd. Enerzijds richtte
Maasdriel en omgeving is één van de drie regio’s in
Nederland waar paddenstoelen worden geproduceerd. De
toegevoegde waarde van het paddenstoelencluster is circa 35
miljoen euro en de sector biedt (in)directe werkgelegenheid
aan ruim 1100 personen. Circa driekwart van de verse
champignons wordt geëxporteerd. 
Meer weten? Ga naar www.paddenstoelenpact.nl

Van compost tot streekproduct
Leon Joore, directeur van Millvision
in Raamsdonk, bedenkt nieuwe
producten die van reststromen gemaakt
kunnen worden. “Van bermgras tot
paprikastengels. Optimaal gebruik kunnen
maken van afval uit de landbouw of
voedingsmiddelenindustrie door er nieuwe
producten van te maken is mijn passie.
Met ZLTO, Paddenstoelenpact en een
aantal ondernemers zijn we een open
innovatie aangegaan waarbij we zoeken
hoe je een bodemverbeteraar kunt

maken van champost, de compost voor
paddenstoelen.”
“De verschillende paddenstoelensoorten
groeien op verschillende
compostmengsels. In onze laboratoria
hebben we onderzocht welke
voedingsstoffen daarin aanwezig zijn,
geëxperimenteerd met de grootte van
korrels en gekeken hoe nat of droog
champostkorrels moeten zijn om
geleidelijk aan voedingsstoffen af te
geven. Dit jaar zijn we in een andere fase
van onderzoek beland. Champostkorrels

zouden, in plaats van kunstmest, als
bodemverbeteraar door particulieren
gebruikt kunnen worden. De korrel ruikt
fris, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
koemestkorrels, en hij valt minder snel
uit elkaar, waardoor voeding langzaam
vrijkomt. Op dit moment onderzoeken we
hoe we de korrels met restwarmte kunnen
produceren. We denken erover om ze als
streekproduct op de markt te brengen. We
kijken hoe we met andere partijen samen
champostkorrels tot een succes kunnen
maken.”

21 /// GREENPORT GELDERLAND /// MAGAZINE #1

22 UIT DE PRAKTIJK
FRUITPACT

Buiten...
gewoon goed
In het buitengebied van Rivierenland vinden we een goede harmonie tussen moderne fruitteelt (agro),
recreatie & toerisme en logistiek van groot belang. Toch zien we dat er een klassieke druk staat op de
afwegingen: als moderne fruittelers door ondernemerschap groeien, komt er behoefte aan grotere bedrijfsgebouwen en betere ontsluiting. Anderzijds wordt, vanuit natuur en landschap, vaak aangegeven dat het
buitengebied vooral groen en kleinschalig moet blijven. Een beetje nostalgisch graag, denkend aan vroeger…
/// TEKST FRANK ENGELBART /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Om te voorkomen dat het een welles-nietesdiscussie wordt,

stroomruggronden. Daarbij gaan we uit van verschillende

waarbij de regio op slot gaat, heeft het Fruitpact ingezet

bedrijfsprofielen. In de kleinschalige gebieden, langs dijken

op het aanreiken van oplossingsrichtingen en bouwstenen

en bij dorpskernen, wordt vooral ingezet op kleinschalige

om samen tot een oplossing te komen. Inmiddels zijn

bedrijven met enkel voorzieningen voor eigen fruitteelt

twee inspiratieboeken opgesteld en aangeboden aan de

of bedrijven die dat combineren met recreatieve of

burgemeesters en wethouders in de regio Rivierenland en

consumentgerichte activiteiten, zoals een bed and breakfast

aan private fruitpartijen.

of een winkel. Voor de (middel)grote bedrijven die teelt
combineren met dienstverlenende functies als sorteren

Het inspiratieboek ‘Landschappelijke Inpassing’ biedt

en koelen is het van belang dat ze gevestigd zijn nabij een

handvatten hoe agrarische activiteiten in de regio zich

provinciale weg of een goede verbinding daarmee hebben.

goed kunnen voegen in het landschap. Doelstelling is een

Als een bedrijf enkel dienstverlenend is in sorteren, opslag

kwaliteitsverhoging van zowel de sector als het landschap

en koelen, zoals een veiling, dan is vestiging gewenst op

te bewerkstelligen. Belangrijke bouwstenen zijn water,

een bedrijventerrein. Recreatief gezien zetten we in op

architectuur, marketing, infrastructuur, reliëf en natuurlijk

wandel- en fietsnetwerken die verschillende interessante

groen. Via vijf voorbeeldprojecten (drie fruit, een buxus, een

bezienswaardigheden met elkaar verbinden en die op

melkvee) worden - vanuit de kwaliteiten en historie van het

elkaar aansluiten. Daarnaast doen we aanbevelingen voor

landschap - de bouwstenen toegepast en via sfeerimpressies

aanpassingen van de maximumsnelheid.

zichtbaar gemaakt.
Fruitpact draait vele projecten, maar dit is een voorbeeld
Het inspiratieboek ‘Wegennet Buitengebied’ biedt

van hoe we de gemeenten in de Regio Rivierenland de

handvatten hoe we samen tot een verkeersveilige

mogelijkheid bieden om een gelijk speelveld tussen

oplossing voor alle weggebruikers kunnen komen, in een

de betrokken gemeenten te creëren en samen met

goed evenwicht tussen bedrijvigheid, infrastructuur en

het fruitcluster te werken aan een visie voor een

aantrekkelijkheid van het landschap. Het is de bedoeling

toekomstbestendig fruitig buitengebied in Rivierenland.

dat fruitteelt blijft op de daartoe geschikte hoger gelegen
In Regio Rivierenland telen circa 550 fruittelers op circa
4.700 hectare. Naast de teelt zijn in het Rivierenland veel
fruitgerelateerde bedrijvigheid aanwezig, tezamen goed voor
zo’n half miljard aan economische waarde en circa 6.600
arbeidsplaatsen (=3.100 FTE). In totaal gaat zestig procent van
alle Nederlandse appels en peren door het Rivierenland. 
Meer weten? Ga naar www.fruitpact.nl

Oplossingen voor landschap en verkeer
Kees van Blijderveen senior en junior
uit Ommeren zijn vierde en vijfde
generatie fruittelers en - handelaren
op hun familiebedrijf. Op veertig
hectare telen ze, op de daarvoor meest
geschikte grond, op milieuvriendelijke
wijze appels en peren. Ze sorteren,
verpakken en distribueren. Daarnaast
runnen ze een fruitcafé, boerenwinkel en
educatiecentrum.
“Schaalvergroting binnen de fruitteelt is
van deze tijd. Uitbreiding van ons bedrijf
vroeg om landschappelijke inpassing.

De gebouwen zijn groen omzoomd,
de sloten hebben natuurvriendelijke
oevers en we hebben geen hagen om
de boomgaard. Passanten kunnen
bloesem en fruit zien. Als fruitteler ben
je ook landschapsbeheerder.” De Van
Blijderveens komen op dit en nóg een
terrein in contact met kwesties waarvoor
Fruitpact oplossingen aandraagt met
de inspiratieboeken ‘Landschappelijke
Inpassing’ en ‘Wegennet Buitengebied’.
“Door de grootschaligheid nam het
transport toe. Onze entree ligt midden

in het dorp. Bewoners zeggen overlast te
ervaren. De achterzijde van het bedrijf
grenst aan de provinciale weg, dus willen
we daar graag een ontsluiting. Dat is
beter voor de verkeersveiligheid. De
grond die nodig is voor die ontsluiting
hebben we al. De gemeente Buren wil
wel, maar de provincie geeft nog geen
toestemming. Provinciale wegen zouden
moeten dienen als ontsluitingswegen, en
niet als ‘bijna-snelwegen’. Daarbij zijn wel
extra maatregelen geboden. Als je tijdens
de spits een zestigkilometerzone instelt,
is volgens ons het probleem opgelost.”
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Future with a
Greenport Gelderland heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan het versterken van het
tuinbouwcluster in Gelderland. Maar het werk is nog niet klaar. Vandaar dat de vijf pacten – fruit, groente,
paddenstoelen, sierteelt en laanbomen - die samen Greenport Gelderland vormen unaniem hebben
besloten hun activiteiten te continueren. Daartoe is in 2015 een nieuwe actieagenda uitgewerkt voor de
periode 2016 – 2020.
/// TEKST HENK FOLKERTS /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Er zijn drie redenen waarom een nieuwe actieagenda

inzet, samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

voor de komende vier jaar is opgesteld. In de eerste

en forse investeringen in tijd, competenties en geld. Er

plaats de sterk veranderende maatschappij en omgeving,

zijn meerdere redenen om te kiezen voor excelleren.

zoals de toenemende vraag naar voedsel en groen, de

In de eerste plaats hebben we te maken met de sterke

schaarste aan grondstoffen, klimaatverandering en een

toename van de mondiale vraag naar voedsel en groen

toenemende (internationale) concurrentie. Ten tweede is

en differentiatie van de vraag in Europa. Daarnaast is de

er de noodzaak om de structuur van en de samenwerking

gunstige uitgangspositie van de tuinbouw in Gelderland

in het Gelderse tuinbouwcluster te versterken, onder

van belang, waar krachtig ondernemerschap gepaard gaat

meer omdat landelijke structuren wegvallen of aan kracht

met een gunstige ligging, goede grond beschikbaar is én

inboeten. Een laatste reden is het aflopen van het huidige

een sterke kennisinfrastructuur. Ten derde is het behoud

Ambitieprogramma 2012 – 2015 van Greenport Gelderland.

en de verdere uitbouw van de werkgelegenheid in het

Hierin zijn belangrijke problemen aangepakt en resultaten

gebied van belang. Tot slot is er een sterke verwevenheid

geboekt. Maar veel activiteiten met betrekking tot ruimte,

van het tuinbouwcluster met maatschappelijke thema’s

infrastructuur, marktontwikkeling en innovatie kennen

zoals watervoorziening, energieproductie, klimaat en

een lange voorbereidings- en realisatietijd. Tien jaar is zo

leefomgeving.

voorbij. Het werk is dus nog niet klaar. Doorgaan met de
samenwerking is ook van belang vanwege het grote sociaal-

Actielijnen

economische belang van de tuinbouw in Gelderland.

De agenda is uitgewerkt in drie stappen: waar staan we
nu, en wat zijn daarbij onze sterke en zwakke punten, wat

Excelleren

komt er op ons af wat betreft ontwikkelingen in markt en

Op weg naar 2020 heeft Greenport Gelderland in

maatschappij en waar willen we naar toe en welke keuzes

feite drie keuzes: potverteren (langzaam afbouwen

maken we daarbij. Op basis hiervan zijn in de Agenda 2020

cluster), consolideren (zo goed mogelijk behouden

zeven actielijnen uitgewerkt:

cluster) of excelleren (versterken en uitbouwen van het

1. De versterking van markt en afzet; centraal hierbij staan

cluster). Greenport Gelderland kiest – in navolging van

marktontwikkeling, ketenversterking en het vergroten

Greenport Holland - voor excelleren. Dit vraagt veel

van toegevoegde waarde. 

bite

TUINBOUW IS ÉÉN VAN DE KRACHTIGSTE ECONOMISCHE CLUSTERS VAN GELDERLAND

1600
(TUINBOUW)
BEDRIJVEN

7.600 HECTARE
OPPERVLAKTE

CIRCA 800
MILJOEN EURO
TOEGEVOEGDE
WAARDE PER JAAR

RUIM 14.000
ARBEIDSPLAATSEN,
INGEVULD DOOR
20.000 MENSEN

10% VAN DE
NEDERLANDSE
TUINBOUW
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Boon & Boon
Ook na bijna 150 jaar blijft Baltussen innoveren om u te verrassen. In dit
Jaar van de Peulvrucht introduceren wij nieuwe Boon & Boon concepten. Wij
streven met deze boost aan peulvruchten naar reuring in het winkelschap.
Boon & Boon is binnenkort verkrijgbaar in de supermarkt.

Onze gelaagde bonenmixen zijn verrukkelijk verrassende combinaties.

kikkererwten
kikkererwten
& mais
kikkererwten
& mais
kikkererwten
& mais & witte
mais & bruine
witte &
bonen
bruine
witte
in &
bonen
bruine
witte
in &
bonen
bruine
in bonen
in kikkererwten
doperwten
& mais doperwten
in& mais doperwten
in
& mais in& mais in
kikkererwten
& witte
bonen
kikkererwten
& witte
kikkererwten
bonen
& witte bonen
& wittedoperwten
bonen
Surinaamse
in mediterrane
in mediterrane
sausin mediterrane
sausin mediterrane
saus
saus
oriëntaalseoriëntaalse
ketjapsaus
oriëntaalse
ketjapsaus
oriëntaalse
ketjapsausketjapsaus
Surinaamse
Surinaamse
kerriesaus
Surinaamse
kerriesaus
kerriesauskerriesaus
in pittige in
tomatensaus
pittige in
tomatensaus
pittige tomatensaus
in pittige tomatensaus

Onze kant-en-klaar maaltijdschotels van bonenmixen met uitgekiende sauzen voor
elk wat wils, zijn heerlijk om koud te nuttigen, maar u kunt ze ook opwarmen en
bijvoorbeeld met rijst combineren.

BALTUSSEN Konservenfabriek B.V.
Honingveldsestraat 7
NL-6665 CA DRIEL
Tel: +31(0)26 47 42 114
info@baltussen.nl
www.baltussen.nl

Baltussen is ook actief in het verwerken van biologische groenten en biologisch fruit,
waarmee wij één van de grootste in Europa zijn.

2. R
 uimte en infrastructuur; belangrijke activiteiten hierbij

situatie, met sterktes, uitdagingen, kansen en bedreigingen

zijn versterking van de infrastructuur, de ruimtelijke

in kaart is gebracht. Daarbij werden de belangrijkste externe

structuur en de bedrijfsstructuur.

ontwikkelingen geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn een

3. Ondernemerschap en onderwijs; met aandacht voor

aantal noodzakelijke actielijnen opgesteld. Vervolgens zijn

arbeid, de versterking van ondernemerschap, de instroom

in een tweede bijeenkomst per pact de definitieve actielijnen

van jongeren en medewerkers en het opzetten van

benoemd, prioriteiten bepaald en is besproken wat men in

kenniscentra.

2020 bereikt wil hebben.

4. I nnovatie en onderzoek; met een focus op

Aan deze bijeenkomsten is deelgenomen door ruim

marktinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie en

honderdtwintig mensen, waaronder veel ondernemers,

op versterking van de samenwerking tussen onderzoek en

medewerkers van gemeenten en provincie,

bedrijfsleven.

vertegenwoordigers van toeleverende en dienstverlenende

5. I nternationalisatie; belangrijke activiteiten hierbij zijn

organisaties en bedrijven, handels- en afzetorganisaties en

het ondersteunen van ondernemers bij internationaal

door onderzoek en onderwijs. Tussentijds zijn de resultaten

ondernemen en het inspelen op de local for

uit de sessies besproken met het Stichtingsbestuur en

localontwikkeling.

andere betrokkenen. Het draagvlak voor de Agenda 2020 is

6. D
 uurzaam ondernemen; met aandacht voor

dan ook groot.

verduurzaming van de teelttechniek, duurzaam transport,
kringloop ondernemen, resource efficiency, reststromen
en verspilling.
7. Leefomgeving; met focus op het verbeteren van de
leefomgeving en vergroten van het draagvlak, het imago
en de waardering bij burgers en de lokale samenleving.
Bij het uitwerken van de actielijnen is getracht optimaal
verbindingen te leggen met andere markten en met andere
sectoren zoals logistiek, maakindustrie, water, gezondheid
en energie. De actielijnen markt, ruimte, innovatie,
leefomgeving en duurzaamheid worden met name op
pactniveau ingevuld. De actielijnen internationalisatie,
ondernemerschap, inclusief arbeid, worden door de pacten
gezamenlijk opgepakt op Greenport Gelderlandniveau. In
bijgaande tabel is weergegeven wat Greenport Gelderland in
2020 met deze actielijnen wil hebben bereikt.

DOELSTELLINGEN AGENDA 2020
Gezonde bedrijven met voldoende rendement en een sterke marktpositie
Voorsprong op de concurrentie door markt-, product- en procesinnovatie
Voldoende omvang en kritische massa in en van bedrijven en werkgelegenheid
Sterke infrastructuur, ruimtelijke structuur en bedrijfsstructuur
Krachtig kennis- en innovatieklimaat
Betere benutting van de logistieke positie van het rivierengebied
Een duurzaam tuinbouwcluster met evenwicht in duurzaam produceren en consumeren
Hechte samenwerking tussen ondernemers onderling en met de omgeving
Goede naamsbekendheid, positionering en zichtbaarheid van het tuinbouwcluster
Sterke internationale oriëntatie en positie.

Toekomst
Het motto van de Agenda 2020 is FUTURE WITH A BITE. Het
gaat om de toekomst van het tuinbouwcluster in Gelderland
en daarmee om een goede voedsel- en groenvoorziening,
een gezond (werk)klimaat, werkgelegenheid, een
duurzame energievoorziening, een aantrekkelijk kennisen vestigingsklimaat en een mooie leefomgeving. Dat
rechtvaardigt en legitimeert een sterke samenwerking
tussen overheid en bedrijfsleven, waarin beide partijen

Stevig draagvlak

investeren in tijd, geld én competenties. Het realiseren van

De Agenda 2020 is bottom up ontwikkeld samen met en door

de Agenda 2020 vraagt dan ook om BITE: Betrokkenheid

de sector. Eerst zijn de globale contouren van de Agenda

op en vertrouwen in elkaar; Inspiratie om elkaar te

besproken door de projectgroep met vertegenwoordigers uit

stimuleren; Transparantie, dus vertellen wat je doet én tot

alle pacten en het ondernemersinitiatief. Daarna is per pact

slot om Excelleren: in samenwerking, in innovatie en in

een eerste bijeenkomst georganiseerd waarin de huidige

communicatie. 
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GLASTUINBOUWPACT ARNHEM NIJMEGEN

Dit is pas de
warming-up
Martijn Evers is amarylliskweker in Angeren, ten zuiden van Arnhem. Hij kweekt, samen met zijn vrouw, op
drie hectare diverse soorten amaryllissen. Een van die soorten is de ‘Tinto Night’.
/// TEKST RADBOUD VORAGE /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF

Naast aandacht voor zijn assortiment besteedt

te leggen. Gezien de omvang van de investering werd een

Evers ook veel aandacht aan verduurzaming van zijn

beroep gedaan op regiogelden die via Greenport Gelderland

energievoorziening. Hij koos er enkele jaren geleden voor

en gemeente Lingewaard beschikbaar waren.

om zijn kas te verwarmen met hout. Afgelopen jaar plaatste
hij een condensor naast zijn houtketel en verhoogde

Eind 2015 zijn de condensor en het lagetemperatuurnet

daarmee de warmteopbrengst met ongeveer twintig

in gebruik genomen. Door de extra warmte is het niet

procent. Meer energie uit dezelfde hoeveelheid hout.

meer nodig om de gasketel bij te laten springen. Door de
efficiëntieslag heeft Evers nu minder hout nodig en krijgt

De houtketel werd geplaatst in 2011 en sindsdien is dat de

hij meer warmte. Het project is een voorbeeld voor andere

belangrijkste warmtebron, naast de traditionele gasketel die

kwekers die willen overstappen op hout als belangrijkste

af en toe moet bijspringen. Evers vond dat het rendement

brandstof.

van de houtketel verder omhoog kon. Hij ging op zoek naar
kennis over houtstook en vond die met name in Duitsland

Ook andere tuinders werden door de coördinator van het

en Oostenrijk. In hout zit namelijk nog veel vocht en bij

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen begeleid bij het

verbranding gaat dat als warme waterdamp de schoorsteen

ontwikkelen en realiseren van hun plannen. In totaal zijn

uit. Die warmte is terug te winnen door een condensor

er acht projecten gerealiseerd. De meeste tuinders kozen

tussen de houtketel en de schoorsteen te plaatsen.

ervoor om op innovatieve wijze hun energieverbruik te
verminderen. Daarnaast stapte een aantal over op duurzame

Zijn plan besprak hij met Radboud Vorage, de coördinator

energie. Er werd zowel gebruik gemaakt van zonne-energie

van het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. Al snel

als energie uit de bodem. Bij die laatste techniek wordt in de

bleek dat een condensor pas goed werkt als er ook een

zomer warmte in de bodem opgeslagen, in de winter wordt

lagetemperatuurwarmtenet in de kas beschikbaar is.

deze warmte weer naar de kas gebracht.

Immers de warmte uit de warme waterdamp is beter terug
te winnen bij een lage temperatuur van het retourwater

De gerealiseerde besparing op energie is bij deze acht

uit de kas. Er werd besloten om niet alleen een condensor

projecten in totaal 500.000 kuub aardgas, vergelijkbaar met

te plaatsen, maar ook het lagetemperatuurwarmtenet aan

het verbruik van driehonderd huishoudens, en 250.000
kWh elektra, vergelijkbaar met het verbruik van zeventig
huishoudens. Deze besparing komt ieder jaar terug. Door
deze technologische vernieuwingen worden de tuinders in
de regio Arnhem-Nijmegen minder afhankelijk van fossiele
energie en wordt hun bedrijfsvoering duurzamer. 
Meer weten? Ga naar www.glastuinbouwpactarnhemnijmegen.nl

ARNHEM-NIJMEGEN

Verduurzamen is de toekomst
Martijn Evers, eigenaar van
Amarylliskwekerij Evers van de Sandt in
Angeren kweekt amarylissen. “Gebruik
maken van gas is de gemakkelijkste wijze
van verwarmen van de kas bij de kweek
van amarylissen, die ruimteverwarming
en grondverwarming nodig hebben.
Maar door fluctuerende gasprijzen – het
moment van inkoop kan bepalen of je je
bedrijf wel of niet draaiende kunt houden
– koos ik in 2011 voor een houtketel,

waardoor je nog maar soms gas nodig
hebt.”
“Het hout dat ik stook is afkomstig van
Staatsbosbeheer. Voor ons een prima
alternatief, we verduurzamen ermee. Al
hebben we nu natuurlijk ook te maken
met de inkoop van hout en het feit dat
een houtketel meer werk is.”
“Enkele jaren geleden wilden we

het rendement van de houtketel
verhogen. Radboud Vorage van het
Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen
heeft ons daarbij ondersteuning
geboden. Door een condensor te
plaatsen en met de aanleg van een
lagetemperatuurwarmtenet is er sprake
van een forse besparing. Verduurzamen
binnen de tuinbouw is de toekomst.
Uiteindelijk zullen we allemaal CO2
neutraal moeten produceren.”
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cradle to cradle
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Van afval een waardevolle grondstof maken. Dat is onze
business. Jaarlijks verwerkt CNC Grondstoffen meer dan
600.000 ton reststromen in de vorm van paardenmest,
kippenmest, gips en stro tot hoogwaardige compost voor

www.cncgrondstoffen.nl

de teelt van champignons. Daarmee leveren we met onze
activiteiten een bijdrage aan een duurzame samenleving,
waarin afval nuttig wordt hergebruikt.

Schakels in het netwerk
De kracht van het Greenport Gelderlandcluster zit naast betrokkenheid van kwekers, telers en overheid
in alle schakels van de tuinbouwketen. Toeleveranciers, afnemers, dienstverleners, onderwijs en
onderzoek leveren een belangrijke bijdrage aan de resultaten van de tuinbouwsector in de regio. Enkele
vertegenwoordigers laten we graag aan het woord op de volgende pagina’s.
/// TEKST CÉCILE VAN DER HEIJDEN /// FOTOGRAFIE ARNO HOOGWERF
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SCHAKELS IN HET NETWERK

“	De mondiale markt voor gezonde voeding groeit de
komende decennia exponentieel.”
Ruben Bringsken
Directeur Baltussen Konserven
Bringsken, die ook bestuurslid is van Greenport Gelderland:

nemen, houden we rekening met komende generaties. Op

“Baltussen Konserven bestaat al 148 jaar en is daarmee de

den duur kun je de huidige voedselverspilling niet volhouden.

oudste conservenfabriek van Europa. Rond 1970 had je nog

We gooien te veel weg. De mondiale voedselbehoefte

zo’n honderd conservenfabrieken in Nederland. Nu zijn er

zal de komende veertig jaar exponentieel toenemen.

nog maar drie. Het eetpatroon veranderde. Nog geen zeven

Gezonde voeding is internationaal gewild, kijk naar ons

procent van de Nederlandse bevolking eet de aanbevolen

babymelkpoeder. We moeten de Nederlandse en de Europese

hoeveelheid van twee stuks fruit en twee ons groente per

markt vooral bedienen, maar er liggen ook kansen voor

dag. Of dat vers of uit een potje is, maakt in vitamines en

export verder weg.”

voedingsstoffen niet uit.” De helft van de producten van
Baltussen komt van de reguliere teelt, de andere helft is

Volgens Bringsken is er op heel korte termijn een

biologisch. “Voor een deel zijn ze afkomstig uit de Gelderse

omschakeling nodig om langetermijnsucces te boeken.

tuinbouw. We leveren aan bijna alle supermarkten en

“Daarbij kan ICT bijdragen aan data-uitwisseling

biologische winkels in Nederland. Maar we exporteren ook

over voedselzekerheid en -veiligheid. Ik geloof in een

binnen Europa. Het assortiment van Baltussen groeit. In dit

transparante voedingsketen van teler tot retailer.” Hij heeft

Jaar van de Peulvrucht, mede geïnitieerd vanwege de transitie

ook een conservenfabriek in Tanzania, waarvan de winst

naar het consumeren van meer plantaardige eiwitten, zetten

terugvloeit naar onderwijs- en gezondheidszorgprojecten

we in op meer peulvruchtconserven.”

voor de omgeving. “Ik ben nou eenmaal geboren als
ondernemer, met een passie voor voeding én innovatie. En

Bringsken hoopt op een kentering in het denken over

ik heb de drive om dingen te doen die er in de wereld écht toe

voeding, met meer aandacht voor voedingsethiek. “Als

doen. Of ik tips heb voor tuinbouwondernemers? Jazeker, zie

we een gezond product én duurzaamheid als uitgangspunt

nieuwe mogelijkheden en durf out of the box te denken.” 

“	De belangrijkste ontwikkeling
binnen de tuinbouw is die naar het
verduurzamen ervan. Onderzoek
daarnaar kost niet alleen, maar
levert vooral veel op.”
Marianne Groot
	Teamleider boomkwekerij en fruitonderzoek bij
Praktijkonderzoek Plant&Omgeving (PPO)
Marianne Groot is in Randwijk teamleider van het boomkwekerijen fruitonderzoek en secretaris van het European Fruit Research
Institutes Network. Recent is ze als onderzoeksafgevaardigde
toegetreden tot het nieuwe bestuur van Greenport Gelderland.
Op twaalf hectare proeftuin in Randwijk, een samenwerking van
Fruitconsult, de Centrale Adviesdienst Fruitteelt, de Nederlandse
Fruittelers Organisatie en Wageningen UR, worden honderden
onderzoeken verricht en zijn er demonstraties van kleinfruit,
steenvruchten, appel- peer- en laanbomen. “Het onderzoek gebeurt
in consortia, met daarin ook tuinbouwondernemers. Juist samenwerking
leidt tot oplossingen. Wageningen UR zorgt ook voor kennisoverdracht en
kennisvalorisatie: hoe maak je business van nieuwe innovaties.”
De onderzoekers in Randwijk werken proactief. “Dat moet bijvoorbeeld door de
klimaatwijziging en nieuwe plagen. Toen de eerste suzukivliegen, die zachtfruit aantasten,
in Europa waargenomen werden, begonnen we meteen aan monitoring en onderzoek om
deze plaag te beheersen. Daarin werken we samen met andere Europese universiteiten en
proefstations. Daarnaast onderzoeken we ook de bewaarbaarheid van fruit en werken we aan
het verminderen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Door proeven met inzet van
natuurlijke vijanden dringen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug. En we
zoeken naar rassen die resistenter zijn tegen ziekten, zoals de Natyra-appel.”
Verduurzaming van de tuinbouw betekent technologisch innoveren. “Bijvoorbeeld op het
gebied van gewasbescherming. Er is ook veel specialistische kennis over plantenziekten
verwerkt met beeldanalyse, waardoor er nu zogeheten ziekzoekmachines over bollenvelden
rijden. Die techniek kun je mogelijk ook inzetten bij laanbomen, fruit of groenten.”
“Met Fruit4School en Fruit4Sport, waarbij we fruitbomen rond scholen en sportvelden
planten, willen we jeugd meer fruit laten eten. Steeds meer gemeenten doen mee. Maar we
willen ook weten hoe provincie en gemeenten aankijken tegen innovaties. Wat vinden zij
bijvoorbeeld landschappelijk gezien van het telen van laanbomen in goten?”
De Randwijkse vestiging van Wageningen UR is toonaangevend en ontvangt veel
internationale vakgenoten. “Ook weten dat iets níét werkt, bespaart telers geld. Succesvolle,
kwalitatief goede innovaties worden vermarkt. Ons onderzoek levert aantoonbaar
rendement voor de agribusiness.” 
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SCHAKELS IN HET NETWERK

“	Ons doel is telers te ondersteunen
om kwalitatief goede producten te
leveren en zo schoon mogelijk te
produceren.”
Henny Vermeulen
Algemeen manager van AgruniekRijnvallei Plant

AgruniekRijnvallei Plant is toeleverancier voor de fruitteelt,
laanboomteelt, akkerbouw en ruwvoerteelt en heeft
verschillende nevenvestigingen in Nederland. “Landelijk
werken we samen met CropSolutions. We leveren
meststoffen, zowel bladmeststoffen als strooimeststoffen,
zaaizaden en gewasbescherming, maar we leveren
ook ondersteuningsmateriaal voor de fruitteelt en
laanboomteelt, voor de laanboomteelt bijvoorbeeld jute. We
verkopen alleen geen machines. We leveren vooral kennis
en advies.”
“Voor de laanboomteelt leveren we bijvoorbeeld zaden
voor Japanse haver. Dit gewas zorgt voor een betere
organische bemesting, bestrijdt aaltjes en zorgt voor
een betere ontwatering van de grond. Basis binnen alle
tuinbouwsectoren is een goede bodem. Hoe beter de bodem,
hoe beter de teelt. Daarom laten wij ook bodemonderzoek
verrichten in laboratoria, zoals Eurofins in Wageningen.
Uit bodemmonsters maken onderzoekers op wat er aan

veel voor. Er lopen verschillende onderzoeken hoe je de

voedingsstoffen is voor de plant en hoe snel die beschikbaar

bestrijding ervan kunt verbeteren met zo min mogelijk

is. Voor bomen zijn stikstof, fosfaat en kalium van belang,

gewasbeschermingsmiddelen en in ieder geval met

maar ze kijken ook naar de hoeveelheden zink, koper of

middelen die snel organisch afgebroken worden.”

borium in de grond. Ieder bedrijf krijgt daarbij een advies
op maat. Bij laanboomteelt is weinig gewasbescherming

Medewerkers van Rijnvallei begeleiden de gehele

nodig.”

teelt. “Eveneens belangrijk binnen de fruitteelt is
goed snoeiadvies, wil je een goed resultaat verkrijgen.

“Ook fruittelers geven we bodemadvies. Bij

We adviseren telers over minder milieubelastende

gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt, van

spuitmethodes. Als het niet nodig is, raden wij het af om te

kers tot appel, gaan we uit van adviezen van de Centrale

bespuiten. Onze klanten zijn zowel reguliere als biologische

Adviesdienst Fruitteelt, een adviesdienst die onderzoek

telers, de laatste kijken nog meer naar bodem- en

verricht naar bemesting en gewasbeschermingsmiddelen.

boomgezondheid. Alle Nederlandse tuinbouwondernemers

Die onderzoeken worden verricht in samenwerking met

werken ver onder de toegestane Europese normen voor

multinationals zoals Bayer. De suzukivlieg is bijvoorbeeld

gewasbeschermingsmiddelen en produceren een veilig en

een relatief nieuwe plaag waar we mee te maken

gezond product. Alternatieve of nieuwe middelen volgen we

hebben, maar ook verschillende luizenplagen komen

altijd, we zijn continu op zoek naar verbetering.” 

Supertrots is Witlam op haar leerlingen, die
de kans krijgen om tijdens hun opleiding reallife opdrachten uit te voeren: “Voor de gemeente
Geldermalsen zijn we bezig met het ecologisch herstel
van de plaatselijke heemtuin. Een leerlinge zette tijdens
haar opleiding Dier een florerend bedrijf op waarin ze

“Bij de opleidingen fruitteelt en
boomteelt kun je zelfs spreken van
een baangarantie in de sector.”
Monique Witlam
Directeur Helicon MBO Geldermalsen

met uilen werkt, waarmee ze workshops geeft en wordt
ingehuurd bij kinderfeestjes en huwelijken. Leerlingen van
de opleiding Teelt en Techniek hebben in samenwerking
met het bedrijfsleven een zelfrijdende tractor gemaakt,
die met een sensor voldoende afstand houdt van bomen.
Die zou ingezet kunnen worden om water te sproeien als
beschermlaag voor bloesem als het vriest. We leren ze ook
over de toenemende internationalisering: bloemen, fruit,
groenten en bomen vormen al decennia de boegbeelden van

De directeur, die recent namens het onderwijs toetrad tot

de Nederlandse export. We staan dicht bij het bedrijfsleven

het bestuur van Greenport Gelderland: “In Geldermalsen

en de arbeidsmarkt.”

hebben we een breed palet aan opleidingen: Teelt en
Techniek, Dier, Eco en Wildlife, Outdoor en Recreatie en

“Bij de opleiding Teelt en Techniek, leren leerlingen

Onderzoeker Natuur en Milieu. De teelt- dier-, natuur-

over gewasverzorging- en bescherming, oogsten,

en recreatiebedrijven in en buiten het rivierengebied

bodemkunde en bemesting, maar ook over technologische

vragen om mensen met kennis. Onze leerlingen zijn ook

ontwikkelingen zoals robotisering en duurzaam

doeners en willen meteen aan de slag, zeker in de teelt- en

ondernemen. Veel van de leerlingen in deze sector maken

technieksector. We bieden hen daarom deeltijdopleidingen

deze ontwikkelingen al binnen het bedrijf van hun ouders

aan, waarbij de leerlingen een dag in de week naar school

mee. We prikkelen onze leerlingen steeds om breed te

komen en de andere dagen werken op het bedrijf. Daarnaast

kijken, oog te hebben voor innovatie en creatief te zijn. In

hebben we een beroepsopleidende leerweg waarbij

deze sector is er eigenlijk altijd werk. We hopen nog meer

leerlingen drie tot vier dagen naar school komen.”

enthousiaste leerlingen te mogen verwelkomen.” 
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SCHAKELS IN HET NETWERK

“	Bijzonder aan ons bedrijf is dat we
werken met reststromen, en dat
ons product na gebruik weer als
bodemverbeteraar gebruikt kan
worden.”
Tom van Wijk
Directeur CNC Grondstoffen
“In Milsbeek, Moerdijk, Ammerzoden en het Poolse

“Nederland is koploper op het gebied van verantwoorde

Gościejewo maken we compost voor paddenstoelentelers.

land- en tuinbouw met weinig residu en voedselveiligheid

Daarbij maken we gebruik van meer dan zeshonderdduizend

op een hoog niveau. Mét oog voor ecologie en dierenwelzijn.

ton reststromen: paardenmest, kippenmest, gips uit

Qua kennis en kunde zijn we vooruitstrevend. CNC innoveert

industriële processen en stro uit de graanteelt. Dat gaat

en heeft bovendien een goede band met de directe omgeving.

gedurende een maand in verschillende tunnels. Eerst

We hebben een eigen researchafdeling, maar goede ideeën

wordt het stro door broeien ongeveer tachtig graden warm,

komen uit alle gelederen van ons bedrijf. Daarnaast werken

waardoor suikers en eiwitten vrijkomen. Vervolgens

we samen met universiteiten en andere bedrijven. Als je onze

wordt het product gepasteuriseerd en de ammoniak wordt

Nederlandse paddenstoelenteelt vergelijkt met bijvoorbeeld

eruit gehaald. Tot slot voegen we het mycelium toe. Stro

die van de Verenigde Staten, dan lopen zij wel dertig jaar

is de basis voor champignons, voor shiitakes en voor

achter. De Nederlandse tuinbouwsector laat nog onvoldoende

koningsoesterzwammen is dat zaagsel.”

weten hoe sterk hij is in verantwoord produceren.”

CNC, 365 medewerkers en een omzet van negentig miljoen

De Nederlandse paddenstoelen zijn gewild: “Zeventig

euro, werkt cradle to cradle. “Wat voor anderen afval is, is

procent wordt geëxporteerd. Vooral naar Engeland,

voor ons grondstof. Na de champignonteelt kan compost als

Frankrijk en Duitsland. De markt breiden we uit richting

bodemverbeteraar dienen. Paddenstoelenteelt heeft weinig

Balkan en Zuid-Europa. Veel mensen daar plukken in

ruimte nodig in vergelijking met veeteelt en akkerbouw.

de natuur nog steeds eetbare paddenstoelen. Kwekers

Compact produceren heeft met een snel groeiende

kunnen ze jaarrond paddenstoelen bieden. Verdere

wereldbevolking de toekomst. Paddenstoelen zijn smakelijk

uitdagingen voor CNC liggen vooral in kennis vergaren en

én gezond: vetarm, vezelrijk, ze bevatten eiwit en veel

microflora nog beter leren begrijpen. En ook binnen de

vitamines en mineralen.”

paddenstoelensector denken we aan veredeling.” 

“	Door verzakelijking, maatschappelijke individualisering en een
toename van technologie is er behoefte aan een natuurlijke verbindende
schakel tussen mensen. Bloemen, planten en bomen zorgen daarvoor”
Peter Bakker
Directeur van veiling Plantion
Plantion, een veiling voor bloemen en kamer- en

de laatste jaren zeer geliefd, maar ook luchtzuiverende

tuinplanten, die kwekers en vakspecialisten koppelt,

kamerplanten doen het goed. Mensen hebben door een

bemiddelt ook bij directe verkoop vanaf de kwekerij. “Dat

toenemende verzakelijking en individualisering en het

betreft grotere partijen voor onder meer bouwmarkten.

toegenomen gebruik van technologie juist behoefte aan

Verder zijn we een groencentrum dat hoveniers en

natuurlijke elementen.”

tuincentra van alles, van viooltjes tot laanbomen,

De Nederlandse kweker, ook die in het buitenland, blijft

voorziet én een cash and carry; we voeren ook vazen en

volgens Bakker met kop en schouders uitsteken boven

verpakkingsmaterialen.”

die van de rest van de wereld. “Wat betreft kennis en
innovatie, maar ook wat betreft teeltgevoel. Hij of zij

De producten van Plantion komen niet alleen uit

werkt niet alleen maar met zijn computer, maar gaat ook

Nederland, maar uit heel de wereld, van Italië tot Kenia en

een paar keer per dag de kas in om te kijken wat een plant

Ecuador. Tien procent van de Nederlandse bomen, planten

nodig heeft.”

en bloemen komt van Gelderse tuinbouwondernemers,
waaronder bloemen van tuinbouwondernemers uit de regio

Namens Plantion maakt Bakker deel uit van het

Arnhem-Nijmegen en bomen van laanboomkwekers uit

ondernemersinitiatief van het Glaspact Arnhem-Nijmegen.

de regio Opheusden. “Per jaar gaat er op de veiling zo’n

“Ik vind het vooral van belang dat na het verdwijnen

honderd miljoen aan inkoopwaarde doorheen.”

van de productschappen, provincies en gemeenten
innovatieve projecten en langetermijnonderzoek steunen.

Er zijn trends waar te nemen. “Je ziet dat de verkoop van

Denk aan het verduurzamen van energievoorziening. Wij

rozen en tulpen stabiel blijft. Consumenten kopen voor

werken zelf ook zo milieubewust mogelijk, met koude-

zichzelf vaak een monobosje bloemen bij de supermarkt.

warmtetechnieken en zonnepanelen. Kennis uit de

Als ze wat weggeven, willen ze anderen verrassen met

tuinbouwsectoren zouden we, veel meer dan nu, aan het

bijzondere bloemen. Bij de kamerplanten is de orchidee

buitenland kunnen vermarkten.” 
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38 SPEERPUNTEN
REGIO RIVIERENLAND

Met streekproducten
naar de stad
Het rivierengebied heeft, met de A2 en A15, de Waal als grootste Europese transportrivier én de Betuwelijn
een optimale logistieke ligging, zegt Jan Looman, die samen met Peter Smaal projectleider is van de
Logistieke Hotspot Rivierenland. “Tuinbouw is in combinatie met logistiek de meest kansrijke sector van
het rivierengebied, die ook goed te combineren is met toerisme en recreatie.”
/// TEKST CÉCILE VAN DER HEIJDEN /// FOTOGRAFIE BETUWEFOTOGRAAF.NL

“De tuinbouwsector importeert en exporteert veel.

naar een landwinkel of wil daarvoor reizen. De

Gelderland heeft drie logistieke hotspots: een in

fruitautomaten die fruittelers bij hun boomgaard

Rivierenland, een in de regio Arnhem-Nijmegen en

hebben staan, worden veel gebruikt. Maar dat levert

een in de Liemers. Samen vallen ze onder Logistics

niet genoeg op. Als mensen lokale producten per

Valley. Als projectleiders versterken we de nationale en

internet bestellen bij een tuinbouwondernemer

internationale positie van het gebied. Wij zorgen voor

worden die te duur. Daarom kwam ik samen met

de reuring en trekken Nederlandse en internationale

Frank Engelbart, projectmanager van het Fruitpact,

investeerders aan, van Amerikaanse tot Chinese.

op het idee om een samenwerkingsverband van

Daardoor zijn we recent op de vijfde plaats gekomen

telers te creëren. Mensen van verder weg kunnen per

van de logistieke hotspots in Nederland.”

internet bestellen. Bij voldoende vraag kunnen we de
producten bundelen en distribueren naar locaties op

“We koppelen de lokale fruitsector aan het

industrieterreinen aan de rand van steden.”

internationale bedrijfsleven. Samen met het Food
Innovation Center en Food Consolidation Center

“Leegstaande winkelpanden in de binnensteden van

van Wageningen University zoeken we naar nieuwe

het rivierengebied, een doorn in het oog van bezoekers

producten. De ideeën daarvoor ontstaan meestal

en winkeliers, kun je gebruiken als toonzaal voor

bottom up. Ik vind het verbazingwekkend met wat

streekproducten en nieuwe producten. Een toerist kan

voor uitstekende ideeën tuinbouwondernemers

zelf, eventueel met een aanvullende excursie, zijn of

komen. Op dit moment loopt er bij de universiteit ook

haar product bij de tuinbouwondernemer ophalen. Je

een onderzoek naar wat je allemaal zou kunnen maken

kunt die producten ook op aanvraag van winkeliers op

van fruitafval. Maar we zijn ook geïnteresseerd in

milieuvriendelijker wijze van de rand van de stad naar

slimme combinaties van producten.”

de binnenstad distribueren. Je weert vrachtverkeer
uit binnensteden, creëert een prettiger atmosfeer

De local for localtrend ziet Looman vooral als kans.

voor toeristen en bewoners én versterkt de regionale

“Streekproducten zijn hot. Maar niet iedereen kan

identiteit.” 

“De ambities van RBT Rivierenland tot 2020 hebben veel
raakvlakken met de ambities voor de tuinbouw in de Regio
Rivierenland”, zegt Richard de Bruin, directeur van het Regionaal
Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT). “Allebei willen we
de gebiedsidentiteit verstevigen. Vanuit heel de wereld komen
professionals uit de tuinbouw naar dit gebied. Vanwege het telen
van nieuwe rassen, technologische innovaties of de ervaringen met
biologische fruitteelt. Maar óók recreanten zijn benieuwd naar het
reilen en zeilen binnen de tuinbouw.”

“	Niet alleen buitenlandse
vakgenoten uit de tuinbouw willen
in Nederland kennis over de
sectoren opdoen, ook de recreant
zoekt een band met de tuinbouw.”
Richard de Bruin
Directeur RBT
“Met de ontwikkeling van een dagattractie als ‘Fruitrijk’, een
project rond een gebouw waarin je de recreant op verrassende
wijze kunt informeren over fruitteelt, kunnen we de relatie tussen
tuinbouwsector en recreant verder versterken. Een van de ideeën
is bij Fruitrijk vier kassen onder te brengen die heel het jaar de
vier jaargetijden van de fruitteelt tonen. Technisch gezien is
dat mogelijk. Toeristen komen dan niet alleen meer tijdens de
bloesem- en oogsttijd, maar heel het jaar door. In het gebouw kan
ook een congresruimte komen. Volgens mij mogen we best laten
zien dat we hier de beste fruitteelt van de wereld hebben.”
Uit onderzoek van het RBT Rivierenland blijkt dat er behoefte
is aan meer overnachtingsmogelijkheden in het gebied. “Aan
zo’n project als Fruitrijk kun je een bungalowpark met eenzelfde
thematiek koppelen. Fruit is een aantrekkelijk en gezond
product dat je met wellness kunt combineren. Het project kan
als een inktvlek werken. Het hele gebied kan er wat betreft
werkgelegenheid en omzet van profiteren.”
De identiteit van het gebied en de waarde van de tuinbouwsectoren
kan alleen versterkt worden door samen te werken, stelt De
Bruin. “RBT Rivierenland werkt voor gebiedspromotie samen met
Fruitpact, dat bedrijfsleven en overheid verbindt. Frank Engelbart
van Fruitpact vroeg ons of we toeristen een overzicht kunnen
bieden van fruitbedrijven die ze kunnen bezoeken, boomgaarden
waar ze doorheen kunnen wandelen of langs kunnen fietsen en
fruitbedrijven die een bed and breakfast hebben. Wij hebben daar
een website voor gemaakt. Ook voor andere sectoren zijn er zoveel
mogelijkheden die eenvoudig te realiseren zijn. Gebruik bijvoorbeeld
fruit- en laanbomen op zichtlocaties langs wegen, in stadscentra
en dorpskernen, als uithangbord voor de regio. Juist vanuit
samenwerking tussen verschillende disciplines kunnen we ideeën
genereren en projecten concreet maken.”
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40 DE ORGANISATIE
GREENPORT GELDERLAND

Het bestuur van Greenport Gelderland is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, onderzoek en
onderwijs. Publieke en private partijen werken samen in het netwerk voor een sterk tuinbouwcluster. Ondernemersgerichte
activiteiten worden ontwikkeld door de vijf sectorale pacten: Laanboompact, Fruitpact, de Glastuinbouwpacten Bommelerwaard
& Neerijnen en dat van de regio Arnhem-Nijmegen en het Paddenstoelenpact.

Rian Verwoert
Voorzitter Greenport Gelderland, wethouder Neerijnen en ondernemer

“Mijn ideaal is een rendabele tuinbouwsector die een geaccepteerde
plek heeft binnen de maatschappij.”

Ruben Bringsken
Directeur van Baltussen
Konserven:

Peter van Heumen

“Ik zet me in voor een primaire
sector die met marktgerichte
innovatie meer out of the box
gaat denken.”

“Ik wil de hele agrarische
sector met een positieve
insteek nog beter op de kaart
zetten. Greenport Gelderland
moeten we, met zijn inzet voor
tuinbouwondernemers, een
blijvende positie geven.”

Ondernemer

Hans Keuken
Wethouder Neder-Betuwe:

“Voor mij is het een uitdaging
om overheid, ondernemers,
onderwijs en onderzoek nog
meer met elkaar te verbinden.
De agrosector is gebaat bij een
krachtige samenwerking.”

Jaap Breugem
Directeur Rabobank Zaltbommel

“Toekomstgerichte
ondernemers focussen op
markt en klant, duurzaamheid
en rendement.”

Marc André de la Porte

Marianne Schuurmans

Fruitteler

Burgemeester Lingewaard

“Het rivierengebied ademt
en leeft fruit. Als voorzitter
van het Fruitpact denk ik
toekomstgericht. Ik zie graag
dat innovatie en duurzaamheid
binnen de fruitteelt verder
ontwikkelt en gestimuleerd
wordt in verbondenheid met de
maatschappij.”

Peter van Osch,
Directeur veiling Zaltbommel

“Ik ga voor een duurzaam en
innovatief tuinbouwcluster dat
de weg naar de klanten in
binnen- en buitenland goed
weet te vinden.”

“Mijn doel is om de dynamiek
in de tuinbouw te vertalen met
projecten die de tuinbouwsector
en de verbinding met de
maatschappij versterken. Ik streef
naar een toekomstbestendige
tuinbouw.”

Monique Witlam
Directeur Helicon MBO in Geldermalsen

“Ik wil vanuit het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven,
Greenport Gelderland en de tuinbouwpacten die daartoe behoren,
de verbinding tussen opleiden en de ontwikkelingen in de sector
versterken en verdiepen.”

Marianne Groot
Teamleider boomkwekerij en fruitonderzoek bij Praktijkonderzoek
Plant&Omgeving (PPO)

“Een duurzame en toekomstgerichte tuinbouwsector is een innovatieve
sector. Vanuit onderzoek dragen we hier graag ons steentje aan bij.”

GREENPORT GELDERLAND BESTUUR
Het bestuur van Greenport Gelderland is samengesteld uit 10 vertegenwoordigers.

PACTEN

ONDERWIJS EN ONDERZOEK

NETWERK

GREENPORT GELDERLAND NETWERK (ca. 80 - 120)
Uitvoering projecten en activiteiten - Ambassadeurs/vrienden van - Kweekvijver

ONDERNEMERS

OVERHEID

ONDERZOEK

Werkorganisatie:

ONDERWIJS

OMGEVING

PROGRAMMA MANAGEMENT

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft het bestuur een
werkorganisatie (programmamanagement) in het leven geroepen.
Activiteiten van het programmamanagement zijn: visievorming,
afstemming beleid en activiteiten, projectontwikkeling,
netwerkvorming, profilering en communicatie.
De werkwijze hierbij is als volgt: zoveel mogelijk decentraal werken,
sterke publiek-private samenwerking, ondernemergedreven projecten
en activiteiten, flexibel inspelen op nieuwe ontwikkelingen en tot slot
zorg dragen voor samenwerking met andere regionale en landelijke
organisaties.
Samenwerking
Greenport Gelderland vindt samenwerking met andere organisaties
en bedrijven belangrijk. Met andere sectoren (crossovers) zoals water,
energie en high tech; regionaal met andere netwerkorganisaties
zoals Food Valley, KvK, Health Valley en kiEMT; landelijk met andere
organisaties zoals de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, andere
Greenports en Greenport Holland en tot slot internationaal, bijvoorbeeld
met tuinbouwsectoren binnen en buiten de Europese Unie.

Greenport Gelderland
Dick Koorn
www.greenportgelderland.nl
Fruitpact
Frank Engelbart, Martina Petrus
www.fruitpact.nl
Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen
Gerard Selman, Heidi Uenk
www.glastuinbouwpactbommelerwaard.nl
Laanboompact
Henk Folkerts, Martina Petrus
www.laanboompact.nl
Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen
Radboud Vorage
www.glastuinbouwpactarnhemnijmegen.nl
Paddenstoelenpact
Judith Zengers
www.paddenstoelenpact.nl

41 /// GREENPORT GELDERLAND /// MAGAZINE #1

42 DOSSIER

VERANTWOORD ONDERNEMEN

De toekomst is vand
Ondernemers, en zeker tuinbouwondernemers, leren elke dag. Er gaat vaak geen dag voorbij of er dient zich
een onverwachte situatie aan. Soms is het een teeltprobleem, dan gaat het over afzet of personeel. En altijd
wordt er een oplossing gevonden en weet de ondernemer voor de volgende keer hoe het beter kan.
/// TEKST ERIK KAEMINGK /// FOTOGRAFIE ROB XXXXXXX

Wat Mara Juckers, scholingsadviseur glastuinbouw bij

zich afspeelden buiten mijn bedrijf. Ik was vooral

Kasgroeit, opvalt is dat ondernemers zich veel meer

op de interne organisatie gericht. Maar er verandert

informeel persoonlijk ontwikkelen dan via cursussen

daarbuiten zoveel. Door mezelf en mijn werknemers

of scholing. “In de sector heeft men zich heel veel

te blijven ontwikkelen zijn we in de toekomst

zelf aangeleerd via allerlei netwerkverbanden en

beter voorbereid op de veranderingen van buiten.

dat gebeurt nog steeds. Mooi om te zien is dat door

Mensen maken het verschil. Samen kunnen wij een

schaalvergroting en professionalisering ondernemers

inspirerende werkomgeving creëren met wederzijds

steeds meer de behoefte hebben om deze informele

respect en vertrouwen als belangrijke kernwaarden.

vorm van leren aan te vullen met het volgen van een

Om maximaal resultaat te boeken is het daarnaast

cursus.”

belangrijk om het volledige proces te optimaliseren en
efficiënter te maken. Het bedrijfsopleidingsplan helpt

Ondernemen en opleiden

hier heel goed bij.”

In 2010 hakt de crisis ook op het chrysantenbedrijf
KiepFlower van Nico Kiep in Nieuwaal er hard in. Zijn

Nog ruim 50 tuinbouwbedrijven hebben een

bank adviseert de bakens te gaan verzetten. Zijn keuze

bedrijfsopleidingsplan gemaakt met de deskundige

valt op de driejarige hbo-opleiding Management &

begeleiding van scholingsconsulenten Piet Verhoeven

Bedrijf aan de HAS KennisTransfer in Den Bosch.

en Mara Juckers.

Wat hem daarin aanspreekt is dat de opleiding goed
te combineren is met zijn ondernemerschap en dat

Erik Kaemingk, themaregisseur Human Capital

breder wordt gekeken dan alleen de agrarische sector.

voor Greenport Gelderland, trekt voor Greenport

“Studiecollega’s geven mij een kijkje in hun keuken

Gelderland aan het thema opleiding en ontwikkeling.

en zij geven mij op mijn bedrijf feedback op mijn

“Samen met de pactmanagers hebben we een nieuwe

bedrijfsprocessen.”

aanpak ontwikkeld. De scholingsadviseur stapt
nu bij de ondernemer naar binnen met de vraag

Mara Juckers heeft Nico Kiep ondersteund bij

welke toekomst hij voor zijn bedrijf ziet en wat dat

het maken van zijn bedrijfsopleidingsplan. Nico:

betekent voor hemzelf, zijn meewerkende familie en

“Gelukkig kan ik gebruik maken van de provinciale

medewerkers. Op basis van dat gesprek wordt een plan

subsidie via Greenport Gelderland. Vanuit dit potje

gemaakt waarin niet alleen cursussen en opleidingen

krijg ik de helft van de kosten vergoed. Mijn bedrijf

worden gepland maar ook andere vormen van leren als

was niet genoeg voorbereid op de veranderingen die

interne stages, beursbezoek, studieclubs en dergelijke.

Tuinbouw Maatschappelijk
Verantwoord bezig
De Tuinbouw is energiezuiniger geworden, er wordt
minder afvalwater geloosd en milieuincidenten komen
steeds minder vaak voor. Arbeidsomstandigheden zijn
met sprongen vooruit gegaan.

aag
Die aanpak heeft gewerkt. Zeker ook omdat
de Greenport middelen heeft gekregen van de
provincie van waaruit vijftig procent van de kosten
worden vergoed. Ook de kosten die de ondernemer
zelf maakt voor zijn persoonlijke ontwikkeling.
Daar zat een grote behoefte zo bleek.”
Champignonteler Arjan Stello: “Hoewel het plan

Kees Mans is samen met andere glastuinbouwers aan de slag
gegaan met Het Nieuwe Telen. Energie-innovaties helpen hen
om een nieuwe balans te vinden in energiegebruik, lucht- en
vochtbehandeling en teelttechnieken. “Dit voorjaar hebben
we een set sensoren opgehangen. Met de sensoren hebben we
kunnen constateren dat op sommige momenten, met name
aan de gevel, nog koude plekken, ontstaan. Door anders om te
gaan met de schermen, hebben we die ongelijkheid voor een
groot deel kunnen wegwerken. Het Nieuwe Telen is een mooi
voorbeeld van MVO. Je combineert minder energiekosten en
betere teeltopbrengsten. Dat is beter voor mijn bedrijf, het
milieu en mijn omgeving.”
De sectordoelstellingen energie voor de glastuinbouw zijn
ambitieus, namelijk 48 procent reductie van CO2 emissie
t.o.v. 1990 en toepassing van twintig procent duurzame
energie in 2020. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis
over onder meer energie-efficiëntie, duurzame energie, (CO2)
emissiehandel, hoge temperatuuropslag, biobrandstoffen,
warmtepompen, aardwarmte, doorzichtige zonnecellen,
bio-based economy en (multi)energy concepten maken de
realisatie van collectieve milieudoelstellingen mogelijk.

nog in gang is, zijn resultaten al volop zichtbaar. In
de paddenstoelensector zijn er tegenwoordig nog
slechts twee opties: schaalvergroting of stoppen.
Wij gaan natuurlijk voor schaalvergroting, maar dat
kan alleen met volle inzet van onze werknemers.
Mede door het bedrijfsopleidingsplan merken we
dat alle werknemers heel enthousiast zijn om bij
ons te mogen werken. Wij stoppen moeite in hen

Net zoals gerberakweker Kees Mans zijn er veel
tuinbouwondernemers die de afgelopen jaren hebben
geïnvesteerd in innovaties die mens, milieu én bedrijf ten
goede komen. Greenport Gelderland heeft afgelopen winter
alle projecten in de regio met een MVO-karakter in beeld
gebracht. Het volledige rapport is op te vragen via
info@greenportgelderland.nl.

en daar krijgen we wat voor terug.”
Boomkweker Adriaan van de Bijl over de effecten
van opleiden in zijn boomkwekerij: “De eerste
opleidingen zijn inmiddels afgerond en het
resultaat daarvan is al duidelijk zichtbaar. Er
wordt professioneler gewerkt en de flexibiliteit
neemt ook stukje bij beetje toe. Dit samen zorgt
meteen voor een veel stevigere basis en dus voor
meer stabiliteit. Verder zijn alle deelnemers
heel enthousiast, wat heel fijn is om te zien. De
werknemers zijn blij om door middel van het
bedrijfsopleidingsplan meer te kunnen betekenen
voor het bedrijf.” 

Een paar voorbeelden uit deze inventarisatie zijn:
» Er is veel onderzoek geweest naar energieverbruik.
Voorbeelden van onderzoeken zijn biovergisting in de
glastuinbouw, geothermie als warmtebron voor kassen,
warmte-koude opslag per bedrijf, ontwikkeling van een
Smart Grid voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard.
» Voor koeling van fruit worden goede resultaten gehaald
door zonnepanelen te combineren met koeltechnieken.
» Met Expeditie Tuinbouw kunnen VO-scholieren op een
creatieve manier kennis maken met werk in de tuinbouw.
» In de teelt van bomen hebben duurzaam kweken en
innovaties als containerteelt en een biobindbuis geleid tot
minder emissies en een betere bodem- en waterkwaliteit.
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Helicon MBO Geldermalsen

MBO-opleidingen
in Rivierenland
voor de leukste
beroepen!
• Teelt en techniek
¯ Fruitteelt
¯ Boomteelt
¯ Glastuinbouw
• Dier
• Eco en wildlife
• Outdoor en recreatie

helicon.nl

Burg. Roozeveld v/d Venlaan 7,
Geldermalsen (vlakbij station)

