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VOORWOORD

Met 10 jaar Laanboompact is een bijzondere mijlpaal bereikt. Goed om hier bij stil te staan; we kijken
even terug, maar vooral vooruit. In de afgelopen periode is veel tot stand gebracht. Zowel op het
gebied van innovatie, ondernemerschap, duurzaamheid en handel, als in structuur, samenwerking
en onderwijs. Het grootste succes was toch wel de bundeling van krachten door de oprichting van
Tree Centre Opheusden en de presentatie van de laanboomsector tijdens de EXPO TCO.
De wereld is een dorp geworden en dat vraagt om een nieuwe visie en strategie. Blijven hangen in
tradities die niet meer aansluiten op de werkelijkheid is bedreigend voor de sector. Als we willen
investeren in het verbeteren van de positie van de laanboomsector nationaal en internationaal zal
het roer om moeten. Er liggen belangrijke vraagstukken op tafel die om een antwoord vragen. De
concurrentie in Duitsland en Italië zit niet stil. De kracht van het collectief bepaalt het succes. Ook
de klimaatverandering mondiaal is een kans voor de sector.
Juist door de samenwerking op een hoger plan te tillen is er wenkend perspectief. We hebben elkaar
daarom hard nodig: TCO, Laanboompact, toeleveranciers, dienstverleners, Greenport Gelderland,
gemeenten, regio en Provincie. Mooi dat de gemeenten Buren en Overbetuwe actief deelnemen in
het pact.
Veel van de gestelde doelen zijn inmiddels gerealiseerd. Zonder de tomeloze inzet van diverse
organisaties en personen was dat niet gelukt. Dank daarvoor!. Ik spreek in het bijzonder mijn
waardering uit voor Henk Folkerts en Martina Petrus die het Laanboompact en de stuurgroep op
een adequate wijze ondersteunen.
Tot slot wens ik de laanboomsector een goede toekomst, op hoop van zegen.

Hans Keuken
Voorzitter Laanboompact
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LAANBOOMPACT
Het Laanboomcluster met als kern Opheusden heeft nationaal en internationaal een
sterke positie opgebouwd. In het cluster
zijn momenteel ca. 160 teelt- en handelsbedrijven gevestigd, die laanbomen kweken
op ca. 1500 ha. Het cluster heeft een aantal
arbeidsplaatsen van ca. 900 mensjaren. De
toegevoegde waarde bedraagt ca. 90 miljoen
euro. Het Laanboomcluster staat internationaal bekend om haar zeer brede assortiment. Ca. driekwart van de productie wordt
geëxporteerd naar meer dan 65 landen. Ook
de toelevering en dienstverlening zijn sterk
ontwikkeld.

en fijnstof uit de lucht. Groen is leven!
Laanboompact
Het Laanboomcluster is voor de regio dus
van grote sociaal economische betekenis en
van groot maatschappelijk belang. Reeds in
2006 hebben overheid en bedrijfsleven daarom de handen ineengeslagen en het Laanboompact opgezet. Doel: behoud, versterking
en vernieuwing van het laanboomcluster in
de Betuwe.

Maatschappelijke belang
De laanboomteelt is ook van vitaal belang
voor de samenleving. Bomen en groen zijn
goed voor de werkgelegenheid en dragen bij
aan een mooie en gezonde leefomgeving.
Maar bovenal dragen bomen en groen bij aan
een goed klimaat door het opnemen van CO2
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Resultaten
Om dit realiseren is de afgelopen jaren
intensief samengewerkt tussen ondernemers,
overheid, onderzoek en onderwijs. Zo is hard
gewerkt aan het versterken van de marktpositie, het verbeteren van de ruimtelijke
structuur en kwaliteit, versterking van het
ondernemerschap, technische innovatie, teelt
innovatie en tot slot aan het verduurzamen
van de teelt.

Bijdrage

Voorbeeld

WERKGELEGENHEID

RUIM 900 ARBEIDSPLAATSEN

KLIMAAT

VERMINDEREN CO2 EN FIJN STOF IN DE LUCHT

GEZONDHEID

GEZONDE WOON- EN WERKOMGEVING

LEEFBAARHEID

MOOIE EN GEVARIEERDE LEEFOMGEVING

ENERGIE

LEVEREN DUURZAME ENERGIE (BIOMASSA)

ONTSPANNING

BIJDRAGE AAN RECREATIE, TOERISME, EDUCATIE

KENNIS

BIJDRAGE AAN KENNISONTWIKKELING EN -OVERDRACHT
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In de volgende hoofdstukken wordt per
thema een beknopt overzicht gegeven van de
uitgevoerde projecten en de behaalde resultaten. Uitgebreidere informatie is te vinden
op de website van het Laanboompact.
Toekomst
Maar de wereld staat niet stil. Hogere eisen
van afnemers, toenemend belang van duurzaamheid, sterker wordende concurrentie,
een goede ruimtelijke structuur en krachtig
ondernemerschap dwingen opnieuw tot
nadenken over de toekomst. Daarom is door
het laanboomcluster een nieuwe Agenda
2020 opgesteld met zeven actielijnen voor
de komende jaren.
Doel is een groen, gezond en gerespecteerd
Laanboomcluster. Hierbij willen we het volgende bereiken:
1.	Een sterke internationale marktpositie en
ketenregiefunctie in de laanboomteelt;
2.	Balans tussen laanboomeconomie enerzijds en natuur, recreatie en wonen anderzijds;
3.	Toonaangevende positie in kennis en
innovatie en hoogwaardige arbeid;
4.	Voorloper op het vlak van duurzame
ontwikkeling;
5.	Intensieve samenwerking tussen
bedrijfsleven onderling en met de
overheid.

Laanboompact:
Onderdeel van Greenport Gelderland
In het Gelderse Rivierengebied bevinden
zich vijf belangrijke tuinbouwclusters te
weten champignons in de regio Maasdriel,
fruit met Tiel als centrum, groenten,
planten en bloemen in de regio’s
Bommelerwaard en Arnhem/Nijmegen
en de laanboomteelt met als centrum
Opheusden. Voor ieder cluster zijn publiek –
private samenwerkingsverbanden opgezet,
de ‘pacten’. Samen vormen die Greenport
Gelderland.

Jan Jacob van Dijk
Gedeputeerde voor land- en
tuinbouw Provincie Gelderland.

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. We richten ons speciaal
op innovaties op het niveau van de sector.
Samenwerking is hierbij essentieel. Alleen
dan kan de sector haar huidige positie
behouden en verder versterken.
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THEMA
01
02
03
04

06

05

Markt
Versterking van de marktpositie vormt een belangrijke
uitdaging voor het laanboomcluster. Ongeveer driekwart van
de geproduceerde bomen wordt in het buitenland afgezet.
De marktpositie staat echter onder druk: toenemende
concurrentie van andere productiegebieden, schaalvergroting
en professionalisering bij de afnemers, hogere eisen van de
consument en nieuwe eisen ten aanzien van duurzaamheid vragen
om een adequate actie van het Laanboomcluster.
In het thema markt wordt onder andere gewerkt aan het
ontwikkelen van nieuwe markten, ketenversterking en promotie.
Doel van het thema is het verbeteren van de marktpositie en afzet
van de bedrijven die in het laanboomcluster gevestigd zijn.

Resultaten 2012 - 2015
In de afgelopen vier jaar is er een behoorlijke versterking van de marktpositie gerealiseerd,
o.a. door de jaarlijkse Expo, de internationale website, aandacht van scholen voor de
laanboomteelt en de toegenomen aandacht voor versterking ketensamenwerking. Zeker
gezien de moeilijke marktsituatie een prima prestatie. Voor de komende jaren is meer
aandacht nodig voor het vergroten van de toegevoegde waarde en voor marktinnovatie.
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“De Expo TCO heeft het laanboomcluster bekender
gemaakt en laten zien welke prachtige producten wij
kweken en hoe snel wij die kunnen leveren. De Expo
is gericht op partijen die de bomen van de kwekers
afnemen en is instrument in het
openen van nieuwe markten.
Wij willen ons naar buiten toe
presenteren en daar als collectief
beter van worden”
Wim Crum, kweker over Internationale
Expo Laanbomen

03

“Innovatie is belangrijk, dat doet
de sector rond Opheusden goed,
vooral op technisch gebied. Je
kunt ook je assortiment aanpassen
op het veranderend klimaat,
dat steeds meer in extremen heerst. Dat biedt nieuw
perspectief. Je kunt je marketing verscherpen, je product
beter en op meer plekken aanprijzen. Toon waarin je uniek
bent. Het uitgevoerde benchmark onderzoek heeft ons
veel geleerd over de positie van het Laanboomcluster in
internationaal verband.”
Wim Nieuwenhuizen, onderzoeker Alterra over Benchmark
internationale clusters

01		 Internationale Expo Laanbomen

Meer bekendheid in binnen- en buitenland voor Opheusden als laanboomcluster.

02		 Internationale website

Een goed werkend en veel gebruikte website in 6 talen.

03		 Benchmark internationale clusters	Laanboomcluster is vergeleken met 5 buitenlandse laanboomcentra. Hieruit zijn
verbeterpunten voor het laanboomcluster afgeleid.
04		 Versterking afzet laanboomteelt	Workshops voor laanboomkwekers met als doel het vergroten van kennis over afzet
en ketensamenwerking.
05		 Haalbaarheidsonderzoek ‘laanboomschap’	Studie naar gevolgen opheffing Productschap Tuinbouw. Taken zijn deels belegd bij
werkgroepen TCO.
06		 Bacterievuur	Bewustwording vergroot over het gevaar van bacterievuur (voor export) bij
gemeenten, groenvoorziening, waterschap etc.
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Ruimte
Een goede inrichting van de ruimte en de infrastructuur vormen
een belangrijke randvoorwaarde voor een sterk Laanboomcluster.
Dat wordt geconfronteerd met tal van nieuwe ontwikkelingen
zoals schaalvergroting, hogere eisen ten aanzien van milieu,
water, bedrijfsstructuur en ruimtelijke structuur. Dit vraagt om
een verbetering van de verkaveling, de teeltvoorzieningen en
een toename van het areaal. Daarnaast zijn activiteiten rondom
opslag en transport nog versnipperd. Het Agro Business Centrum
(ABC) kan voor een deel bijdragen aan het versterken hiervan.
Doelstelling van het thema ruimte is derhalve het versterken
van de ruimtelijke structuur, de infrastructuur en de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven.

Resultaten 2012 - 2015
Het thema Ruimte is voortvarend opgepakt in de afgelopen periode. Er is forse voortgang
geboekt met betrekking tot het ABC, areaal uitbreiding, intergemeentelijke strategische
visie op de laanboomteelt en de samenwerking tussen de gemeenten Neder – Betuwe,
Overbetuwe en Buren. Ruilverkaveling en verbetering van de kavelstructuur blijven nog
belangrijke aandachtspunten.
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“Het Laanboomcentrum Betuwe
heeft de ambitie om uit te
groeien tot hét toonaangevende
laanboomcentrum in de wereld.
De gemeenten Neder-Betuwe,
Overbetuwe, Buren trekken daarin gezamenlijk op om de
laanboomsector op de kaart te zetten.“
01

Wijnte Hol, wethouder gemeente Overbetuwe over Intergemeentelijke
strategische visie

02

10

“Voor handelsmissies vanuit het buitenland is het
handig als we een laanboomgebouw als visitekaartje
hebben. We kunnen dan in het gebouw buitenlandse
klanten ontvangen. Daarnaast
willen we ook recreanten en
schoolklassen ontvangen om
te laten zien dat wij op een
zorgvuldige wijze goede en mooie
bomen kweken“
Eppie Klein, voorzitter TCO over
Businesscase Laanboomgebouw

03

04

05

06

07 		 Ontwikkeling Agro Business Centrum	Basis gecreëerd voor inrichting en ontwikkeling van het ABC. Eerste bedrijf gestart.

08		 Intergemeentelijke strategische visie	Deze is uitgewerkt en wordt gebruikt bij onder andere de gemeentelijke
omgevingsvisie van de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe en Buren.
09		 Structuurvisie ABC	Visie is opgenomen in de structuurvisie van de gemeente Neder - Betuwe.

10		 Businesscase laanboomgebouw	Businesscase opgeleverd met daarin mogelijke functies gebouw, inventarisatie
doelgroepen/gebruikers en doorrekening investering en exploitatie.
11		 Ruimtelijke acceptatie nieuwe technologieën	Inventarisatie van ruimtelijke gevolgen voor de introductie van nieuwe
teelttechnologie.
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Ondernemerschap
Goed ondernemerschap is de basis voor een gezond
laanboomcluster. Hogere eisen van de afnemers en maatschappij,
toenemende concurrentie en internationalisering stellen
nieuwe eisen aan het ondernemerschap. Dit geldt zowel voor
kwekers, handelsbedrijven, toeleveranciers als dienstverleners.
Vakmanschap blijft essentieel, maar daarnaast zijn competenties
nodig op het vlak van ketensamenwerking, risico management,
leiding geven, afzetstrategie en financieel management. En het
gaat ook om houding, gedrag en samenwerkingsvaardigheden. Als
ondernemers onderling, verticaal in de keten, in het netwerk en
met de overheid. Doelstelling van het thema ondernemerschap:
versterking van het ondernemerschap en een top drie positie op
de arbeidsmarkt.

Resultaten 2012 - 2015
Er zijn diverse activiteiten ontplooid gericht op versterking van het ondernemerschap. In
de eerste plaats via de reguliere activiteiten van de studieclub met meer dan 100 leden.
Daarnaast bijv. via de leergang ondernemersvaardigheden, het project Marketing Trotse
teler, Opleidingstrajecten voor medewerkers en het project Bedrijfsopleidingsplannen.
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“De reeks lezingen en hulp van de bank heeft me
geleerd dat je als ondernemer
anders moet denken.
Ondernemerschap en kennis zijn
in de laanboomsector van cruciaal
belang. Daar moet meer aan
worden gewerkt, maar ook aan de
durf tot investeren van veel meer
kwekers en aan onderzoek van
nieuwe markten.”

“Als scholingsconsulent is
mijn opdracht de ontwikkeling
van ondernemerschap, van de
medewerkers en daarmee van de
laanboombedrijven te bevorderen.
Dat kan starten met een digitale ontwikkelscan, die
meestal meteen al aangeeft wat je zou kunnen doen. Ik
werk vraaggericht, hoe ziet het bedrijf eruit, wat wil de
ondernemer of de medewerker, wat zijn de knelpunten en
hoe verbeter je de kennis van de medewerkers.

Gijsbert-Jan van Voorthuizen over de leergang

Piet Verhoeven, LTO Nederland over bedrijfsopleidingsplannen

ondernemersvaardigheden

10

11

12 		 Leergang ondernemersvaardigheden	Het versterken van het inzicht in het ondernemerschap voor bestaande
ondernemers.
13 		 Haalbaarheidsonderzoek Laanboomacademie	Voorstel ontwikkeld voor een TCO Academy voor kennisontwikkeling en
kennisuitwisseling.
14 		 Trotse teler marketing project	RCT Rivierenland, de provincie Gelderland en de Greenport Gelderland verzorgden
samen en met succes een teler-made marketingprogramma.
15 		 Ondernemersnetwerk	Ondersteuning van TCO in het versterken van ondernemerschap middels workshops.

16 		 Masterclass strategisch ondernemen	Gehouden masterclass over het versterken van het strategisch ondernemerschap
voor bestaande ondernemers.
17 		 Bedrijfsopleidingsplannen	Individuele begeleiding bij het opstellen of bijstellen van het eigen bedrijfsplan.
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Innovatie
Innovatie biedt veel nieuwe kansen voor versterking van het
Laanboomcluster. Belangrijk hierbij is dat ondernemers in staat
zijn om vernieuwingen te ontwikkelen, in te voeren én op te
schalen. Vernieuwing kan plaatsvinden binnen het bedrijf, in de
keten of op clusterniveau en kan betrekking hebben op technische
innovatie, teeltinnovatie, productinnovatie of marktinnovatie.
Naast deze innovatievormen kan innovatie ook worden gericht op
organisatorische of bestuurlijke innovatie. Voorbeelden hiervan
zijn de samenwerking binnen TCO en binnen het Laanboompact.
Belangrijke aanleiding om het thema innovatie op te nemen
in het Laanboompact zijn de noodzaak voor innoveren, een
betere benutting van onderzoeksresultaten, meer aandacht voor
afstemming van innovatieactiviteiten en voor het opschalen van
innovaties.

Resultaten 2012 - 2015
Het thema is goed uit de verf gekomen in de afgelopen periode. De werkgroep innovatie
van TCO draait goed. Innovatie heeft vooral betrekking gehad op technische en teelt
innovatie. Zo zijn projecten uitgevoerd ten aanzien van gotenteelt, wortel-snoeimachine,
diktemeting/RFID, sensing, bio bindbuis, onkruidbestrijding en veenvrij substraat. Komende
periode blijft dit van belang maar zal meer aandacht nodig zijn voor het opschalen van
innovaties en voor markt- en productinnovatie (zie ook thema markt).
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”In goten kun je je eigen grondmengsel samenstellen,
inclusief de mestgift. Je kunt
bovendien meer bomen op een
hectare kwijt, het rooien gaat
makkelijk en je staat niet meer
gebogen te werken. We kweken
spillen in één seizoen waar anderen
er twee over doen”.
Marien van Voorthuijsen over gotenteelt

19

”Met de hand kost boomwortels
snoeien een minuut per boom,
nu doen ze er in diezelfde tijd
vier. De prijs is onder de 10.000
euro gekomen, daarmee maken
we hem bereikbaar voor kwekers die in het najaar vaak
grote aantallen kleine maten bomen met de hand staan
te knippen”.
Mazinus van Dijk, MDE over de wortel snoeimachine

16

17
18		 Gotenteelt	Goede resultaten na onderzoek voor tweejarige teelt in airpot U systeem.
Gotenteelt draait goed in de praktijk
19		 Wortel snoeimachine

Doorontwikkelde machine die de teler veel tijd bespaart.

20		 Diktemeting/RFID

Sensoren ontwikkeld en opzet voor gebruik hiervan in de keten uitgewerkt

21		 Verkenning sensing van boven	Rapportage over de mogelijkheden van nieuwe technieken (vliegtuigje met camera,
UAV) in de laanboomkwekerij.
22		 Bio bindbuis

Rapportage over mogelijkheden biobindbuis in de laanboomsector.

23		 Veenvrij substraat laanboomteelt	Een ontwikkeld en getest veenvrij substraat afgestemd op de wensen en eisen van
de markt en teelt.
24		 Onkruidbestrijding laanboomteelt	Rapport met best practices dat mogelijkheid op grote besparing op middelen laat
zien.
25		 Kluitloze bomen in de keten.	Onderzoek uitgevoerd. Mogelijkheden om zonder kluit te werken zijn nog beperkt.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is misschien wel de belangrijkste motor voor
versterking van het Laanboomcluster. Doelstelling hierbij is een
goede balans tussen ecologische, sociale en economische factoren.
Als het gaat om duurzaamheid dan neemt de Laanboomsector
met haar groene producten al een bijzonder sterke positie
in. Laanbomen dragen immers bij aan klimaatverbetering,
gezondheid en een mooie leefomgeving. Maar verdere actie
blijft nodig: bijvoorbeeld verduurzaming van productiemethoden
(teelttechniek, watergebruik, gewasbescherming), gebruik
van duurzame energiebronnen, duurzaam bodemgebruik,
kringloop ondernemen, reststoffen, arbeidsomstandigheden en
verslaglegging. Essentieel hierbij zijn drie dingen: bewustzijn, een
heldere rapportage en communicatie en een goede vermarkting
van duurzaamheid naar afnemers, consumenten en burgers.

Resultaten 2012 - 2015
Bij het thema duurzaamheid zij zijn goede resultaten behaald, onder andere bij het
verduurzamen van de teelt zelf bijvoorbeeld door projecten gericht op water- en
nutriëntenmanagement bij gotenteelt, plantgezondheid en weerbaarheid, duurzaam
telen en het gebruik van groene middelen. Onderwerpen zoals bodem- en waterbeheer,
duurzame energiebronnen, MVO rapportage, aanpassing assortiment in verband met
klimaatverandering vragen ook in de komende jaren nog forse aandacht.
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”Het is interessant te zien hoeveel water je gemiddeld
per dag nodig hebt, of de boom goed groeit bij
voldoende water en hoeveel dat is. Je ziet ook dat de
plataan meer verbruikt in het groeiseizoen, en wanneer
hij meer gaat verdampen. Van een
proef als deze word je echt veel
wijzer”.

22

Bart van de Sluis, kweker over
duurzaam telen

23

31

”Kwekers zijn onvoldoende
op de hoogte welke groene
middelen beschikbaar zijn voor
de laanboomkwekerij en wat
van deze middelen verwacht
mag worden. Daardoor blijft naar verwachting nog
veel ruimte voor groene gewasbeschermingsmiddelen
onbenut. Kennisuitwisseling tussen telers en deskundige
begeleiding is gewenst en het meest effectief in een
samenwerkingsverband”.
Bart van der Sluis, onderzoeker PPO over meer groene middelen in de

24

teelt van laanbomen

25

26 I WKK/Natuurkachel

 e boomkwekerijsector kan door het omzetten van houtig afval in warmte en
D
substraat verder verduurzamen en rendement verbeteren

27 I Activiteitenbesluit

Inzicht in het activiteitenbesluit en knelpunten hierbij voor de laanboomsector

28 I Water en nutriënten management

Rapportage met conclusies die leiden tot vermindering waterverbruik

29 I Plantgezondheid weerbaarheid	Aanzet tot robuuster nieuw teeltsysteem en inzicht in
beheersingsmogelijkheden
30 I Duurzaam telen

Nieuwe aanpakken voor ‘water geven op maat’

31 I Meer groene middelen in de teelt van laanbomen	Inzicht in huidig gebruik met aanbevelingen over toekomstig gebruik van groene
middelen
32 I Verkenning precisie laanboomteelt	Rapportage met inzicht in technische en economische mogelijkheden:
precisieplant
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OPNIEUW DOORPAKKEN
Het Laanboomcluster bestaat al heel lang (zie kader). Het Laanboompact is opgericht in 2006 en
bestaat nu dus tien jaar. Een jonkie dus nog in tijd gezien. Maar wel staand in dezelfde lange historie
en traditie van het Laanboomcluster, met als belangrijk doel: behoud, uitbouw en vernieuwing van
het cluster. Graag laten we in dit boekje dan ook twee oprichters, zeg maar ‘founding fathers’ van
het Laanboompact aan het woord over verleden, heden en toekomst.

Kans voor Agro Business Centre nu pakken
Kees Veerhoek, burgemeester van Neder-Betuwe, was van 2008 tot 2014 voorzitter van
het Laanboompact. “Door een betere samenwerking, het ontstaan van het Tree Centre
Opheusden en de totstandkoming van het Agro Business Centre blijft de laanboomteelt
in deze regio een sterke sector. Provinciale steun is daarbij van belang.”
“Ik kwam vanuit het westen naar Neder-Betuwe, dus kreeg ik als nieuwe ambassadeur van
de sector eerst les over laanboomteelt. Sinds de oprichting van het Laanboompact verloopt
de samenwerking tussen kwekers beter. Met name voor de handel is het belangrijk zoveel
mogelijk als cluster samen te werken en dieper in de keten door te dringen. Dat is de
laatste vijf jaar sterk verbeterd.”
“Met het ontstaan van het Tree Centre Opheusden werd ook het idee voor het Agro
Business Centre omarmd. Daarbij zorgt de gemeente voor de infrastructuur. De gronden
worden gekocht door de bedrijven die zich daar gaan vestigen. De laanboomtelers
willen meebetalen aan een Laanboomgebouw met ontvangstcentrum. Een logistiek
centrum moet door ondernemers gesticht worden. Bomen gaan daar gecodeerd, dus
met onzichtbare afzender, de logistieke lijn in. We hebben steun nodig van de provincie
Gelderland. De gemeenten, Regio Rivierenland, staan achter het plan. In andere regio’s
in Nederland steunt de provincie de sector volop, hier mogen we daar dan toch ook op
rekenen. Het is aan ons om door te zetten. Het is nú het moment voor de sector om die
kans te pakken.”
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Historie
De Laanboomteelt in het Rivierengebied
kent een lange historie en traditie. Al rond
1400 wordt melding gemaakt van boomteelt
activiteiten in het gebied, mede vanwege de
gunstige bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden. Na 1945 heeft de
Laanboomteelt zich snel ontwikkeld. Naast
teelt kwamen ook de handel, toelevering
en dienstverlening tot bloei. Daarnaast is
veel expertise opgebouwd. Hierdoor is een
krachtig cluster ontstaan met een toonaangevende regionale, landelijke en internationale positie.

‘Samenwerking leidt tot vooruitgang’
Frans Moree, oud-burgemeester van Kesteren en voorzitter
van de voormalige Boomkwekersvereniging Opheusden en
omstreken is zeer te spreken over de verbeterde samenwerking
die is ontstaan door het Laanboompact.

Werkgebied
De geografische begrenzing van het Laanboomcentrum wordt ruwweg bepaald door
de Neder-Rijn, de spoorlijn Arnhem – Nijmegen, de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
In beperkte mate vindt ook ten noorden van
de Neder-Rijn teelt van laanbomen plaats.

“In 2005 verscheen naar aanleiding van een enquête van
de voormalige Boomkwekersvereniging een rapport over de
laanboomteeltsector. De sterke punten die daarbij naar voren
kwamen waren onder meer de centrale ligging van het gebied,
de goede grond en het goede vakmanschap. Als zwakke punten
werden genoemd dat de samenwerking te wensen over liet, het
ondernemerschap kon verbeteren, het opleidingsniveau te laag
was en de interne ontsluiting moest verbeteren. We besloten
dat we de sterke punten uit moesten buiten en aan de zwakke
punten moesten werken.”
“De Boomkwekersvereniging zocht daarom samenwerking
met de gemeente, de Kamer van Koophandel, de Rabobank en
de provincie Gelderland. Maart 2006 werd een overeenkomst
gesloten tussen de vijf participanten en het Laanboompact
opgericht. De afgelopen tien jaar is er in positieve zin
veel veranderd op het gebied van ruimtelijke ordening,
marktverkenning, ondernemerschap, innovatie en duurzaam
ondernemen. Twee jaar geleden zijn de drie verschillende
boomkwekersverenigingen ook samengegaan en is de vereniging
Tree Centre Opheusden opgericht. Er is en wordt veel gedaan
aan bijscholing van de laanboomtelers, de promotie van de
laanboomteeltsector en innovatie met bijvoorbeeld gotenteelt
en precisielandbouw. Laanboompact heeft er vooral toe geleid
dat kwekers veel meer gezamenlijk op zijn gaan trekken. In die
samenwerking zit de vooruitgang.”
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SAMENWERKEN LOONT
heeft de afgelopen jaren geleidt tot goede
resultaten:

Er waren tien jaar geleden vijf redenen
waarom de lokale ondernemers, overheid en
onderzoek de samenwerking aangingen in
het Laanboompact:
1. Zelfde doel: het versterken van het
Laanboomcluster.
2. Zelfde belangen: o.a. werkgelegenheid,
leefomgeving, ruimtelijk structuur,
kennisklimaat
3. Ondersteuning: de stimulerende en
faciliterende rol van de Provincie
Gelderland in tijd, geld en beleid.
4. Afstemming van beleid tussen kwekers en
gemeenten: Toekomstvaste investeringen
5. Versnelling in besluitvorming: Pro actieve
afstemming, agendering en acties

Gezonde groei van de sector:
In zowel aantal bedrijven, teeltoppervalk,
toegevoegde waarde als arbeidsplaatsen.
Toegenomen samenwerking:
• tussen de kwekers onderling in Tree Centre
Opheusden verband;
• tussen de drie gemeenten: Neder- Betuwe,
Overbetuwe en Buren;
• tussen overheid, onderzoek en ondernemers
in het Laanboomcluster;
• tussen de partners in het Laanboompact en
de provincie Gelderland;
• tussen het Laanboompact en de andere
pacten in Greenport Gelderland verband.
De toegenomen samenwerking heeft
tevens geresulteerd in meer wederzijds
begrip en waardering, toegenomen
informatie-uitwisseling en kennis van elkaars
uitdagingen en een sterkere internationale
oriëntatie en externe positionering.

Anno 2016 hebben dit doel en de redenen
om samen te werken nog niets aan belang
ingeboet.
Resultaten
Samenwerken moet nut hebben. De
samenwerking in het Laanboomcluster
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2006

2016

AANTAL KWEEKBEDRIJVEN

130

160

PRODUCTIE AREAAL

1200 HA

1500 HA

TOEGEVOEGDE WAARDE (IN EURO’S)

70 MILJOEN

90 MILJOEN

ARBEIDSPLAATSEN

800

900
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Gemeenschappelijke visie- en
beleidsontwikkeling:
Een belangrijke activiteit van het
Laanboompact is het gezamenlijk
ontwikkelen en afstemmen van visie en
beleid. Dit heeft onder andere geresulteerd
in de Agenda 2020 Laanboompact: Future
with a Bite en in de Intergemeentelijke
strategische visie laanboomcentrum van de
gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe en
Buren.

ORGANISATIE
De activiteiten van het Laanboompact
worden aangestuurd door een stuurgroep
en gecoördineerd en (deels) uitgevoerd
door een projectgroep. Ieder projectgroep
lid is verantwoordelijk voor een thema. Het
programma management wordt uitgevoerd
door Rijnconsult.
Stuurgroep Laanboompact
(dec. 2016)
• Hans Keuken, wethouder gemeente
Neder – Betuwe (voorzitter)
• Eppie Klein, voorzitter Tree Centre
Opheusden (vice voorzitter)
• Gerrit Massink, Damcon (toeleveranciers)
• Rob Steenhorst, directeur bedrijven
Rabobank West Betuwe (dienstverleners)
• Sietske Klein, wethouder gemeente Buren
• Wijnte Hol, wethouder gemeente
Overbetuwe
• John Rocks, Provincie Gelderland

Projectgroep Laanboompact (dec. 2016)
• Gerrit Peeters, Tree Centre Opheusden
• Sandra Meullenbruck, gemeente
Neder - Betuwe
• Ton Baltissen, Wageningen UR, PPO
• Bas Colen, gemeente Overbetuwe
• Roelof de Wit, gemeente Buren
• Henk Bolt, Rabobank West-Betuwe

Programma management
Laanboompact (dec. 2016)
• Henk Folkerts en Martina Petrus,
Rijnconsult

Werkwijze:
Als facilitator van het Laanboomcluster voert
het Laanboompact vier kernactiviteiten uit:
1.	Bieden van een bestuurlijk fundament van
bestuurders, gevormd door ondernemers,
overheden en kennisinstellingen.
2.	Visie ontwikkeling en beleidsafstemming.
We faciliteren en begeleiden de partners
in het Laanboompact bij visieontwikkeling
en afstemming van beleid en activiteiten.
3.	Aanjagen van projecten die de partners in
het Laanboompact van belang vinden. We
helpen projecten te ontwikkelen, proberen
er geld bij te vinden en regelen bestuurlijk
support.
4.	Faciliteren en (mede) organiseren van
bijeenkomsten, informatie-uitwisseling,
werkgroepen etc. ter versterking van de
positioning, identiteit en het groepsgevoel
van de betrokkenen bij het Laanboompact.
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Uitgave van

Contactpersonen

Laanboompact
Burg. Lodderstraat 20
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
www.laanboompact.nl
info@laanboompact.nl

Henk Folkerts (Rijnconsult)
Programmamanager Laanboompact
(06) 229 700 70
henk.folkerts@rijnconsult.nl

Ontwerp en opmaak
Nout Design bv, Buren
www.ndoc.nl

Martina Petrus (Rijnconsult)
Communicatie & organisatie
(06) 229 174 14
info@laanboompact.nl

