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Voorwoord

‘FUTURE WITH A BITE’
Greenport Gelderland heeft als publiek-private netwerkorganisatie

Om richting en inhoud te geven aan deze verdere versterking van

de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de versterking van het

het cluster is deze Agenda 2020 uitgewerkt, bestaande uit zeven

tuinbouwcluster in Gelderland. Dit cluster is van groot belang

actielijnen. Het door ons gekozen motto hierbij is “FUTURE WITH

voor de economie, de werkgelegenheid, de ruimtelijke kwaliteit,

A BITE”. Het gaat om toekomst voor het tuinbouwcluster in

een afwisselend landschap en een mooie leefomgeving.

Gelderland. Het realiseren daarvan vraagt Betrokkenheid,
Inspiratie, Transparantie en de wil om te Excelleren.

Maar het is werk nog niet klaar. Veel initiatieven zijn gestart
maar nog niet afgerond. Dat is ook logisch. Veel activiteiten met

Het is mijn overtuiging dat deze Agenda 2020 voldoende concreet

betrekking tot bijvoorbeeld marktontwikkeling, bedrijventerreinen,

is en de juiste aangrijpingspunten bevat om de ambitie van

innovatie en ruimtelijke inrichting kennen een lange doorloop-

Greenport Gelderland waar te maken. Dat lukt alleen door samen

tijd van zo maar tien jaar. Bovendien is de huidige markt en

te investeren in tijd, geld en samenwerking.

maatschappij sterk in beweging. Dat vraagt voortdurend om
versterking en aanpassing van het cluster. Vandaar dat de vijf

Graag bedank ik iedereen die heeft bijgedragen aan de uitwerking

pacten die samen Greenport Gelderland vormen unaniem

van deze Agenda 2020. We hopen dat deze Agenda u inspireert

hebben besloten om de samenwerking in Greenport Gelderland

om samen verder te werken aan het realiseren van een duurzame,

te continueren.

renderende, mooie en gezonde tuinbouw in Gelderland.
ing. H.A. (Rian) Verwoert MFM RI
Voorzitter Stichting Greenport Gelderland
Arnhem, 1 december 2015
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SAMENVATTING
De Gelderse tuinbouw is van groot belang
voor de regionale economie, werkgelegenheid,
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
Gelderland. Dagelijks werken hier ruim 14.000
mensen met hart en ziel aan het produceren
van voedsel en groen met een totale
economische waarde van ruim 800 miljoen
euro.
De afgelopen vier jaar heeft Greenport
Gelderland – waarin Fruitpact,
Glastuinbouwpact Bommelerwaard/Neerijnen,
het Laanboompact, het Glastuinbouwpact
Arnhem/Nijmegen, het Paddenstoelenpact
en het Ondernemersinitiatief samenwerken
- als publiek-private netwerkorganisatie
hard gewerkt aan de versterking van dit
tuinbouwcluster.
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Aanleiding
Er zijn drie redenen waarom een nieuwe actieagenda voor
de komende vier jaar is opgesteld.
In de eerste plaats de sterk veranderende maatschappij
en omgeving zoals de toenemende vraag naar voedsel en
groen, de schaarste aan grondstoffen, klimaatverandering
en een toenemende (internationale) concurrentie. Ten
tweede de noodzaak om de structuur van en de samenwerking in het Gelderse tuinbouwcluster te versterken,
onder andere omdat landelijke structuren wegvallen of aan
kracht inboeten.
Een laatste reden is het aflopen van het huidige Ambitieprogramma 2012 – 2015 van Greenport Gelderland.
Hierin zijn belangrijke problemen aangepakt en resultaten
geboekt: het vliegwiel draait op volle toeren. Maar veel
activiteiten met betrekking tot ruimte, infrastructuur,
marktontwikkeling en innovatie kennen een lange
voorbereidings- en realisatietijd. Tien jaar is zo voorbij.
Het werk is dus nog niet klaar.
Keuze: Excelleren
Op weg naar 2020 heeft Greenport Gelderland in feite
drie keuzes: potverteren (langzaam afbouwen cluster),
consolideren (zo goed mogelijk behouden cluster) of
excelleren (versterken en uitbouwen van het cluster).
Greenport Gelderland kiest – in navolging van Greenport
Holland - voor Excelleren. De argumentatie hiervoor is
gelegen in de volgende punten:
•	De sterke mondiale toename van de vraag naar voedsel
en groen en de differentiatie van de vraag in Europa.
Dit biedt veel kansen voor het tuinbouwcluster in
Gelderland;

•	De gunstige uitgangspositie van de tuinbouw in
Gelderland o.a. krachtig ondernemerschap, gunstige
ligging, beschikbaarheid van goede grond en een sterke
kennisinfrastructuur;
•	Het behoud en de verdere uitbouw van de werkgelegenheid en de leefbaarheid;
•	Excelleren is nodig om de toenemende concurrentie
uit het buitenland het hoofd te bieden.
Actielijnen
Op basis van de keuze voor excelleren is de Agenda 2020
uitgewerkt langs zeven actielijnen:
1.		Versterking Markt & afzet; centraal hierbij staan
marktontwikkeling, ketenversterking en vergroten
toegevoegde waarde.
2.		Ruimte & infrastructuur; belangrijke activiteiten zijn
hier versterking van de infrastructuur, de ruimtelijke
structuur, de bedrijfsstructuur en het realiseren van een
sterk en gelijk speelveld.
3.		Ondernemerschap & onderwijs; met aandacht voor
versterking ondernemerschap, (instroom van) jongeren
en medewerkers en het opzetten van kenniscentra.
4.		Innovatie & onderzoek; met focus op marktinnovatie,
productinnovatie en procesinnovatie en op versterking
van de samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven.
5.		Internationalisatie; belangrijke activiteiten hier zijn
ondersteunen ondernemers bij internationaal onder
nemen en inspelen op local for local ontwikkeling.
6.		Duurzaam ondernemen; met aandacht voor verduur
zaming teelttechniek, duurzaam transport, kringloop
ondernemen, resource efficiency, reststromen en
verspilling.

Motto
7.		Leefomgeving; met focus op 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 optimaal getracht
verbindingen te leggen met andere markten en met andere
sectoren (“cross-overs”) zoals logistiek, maakindustrie,
water, gezondheid en energie.
Focus
Bij het realiseren van de Agenda 2020 kiest Greenport
Gelderland voor de volgende strategie:
1.		Continueren van de aandacht voor marktpositie, ruimte,
duurzaamheid en leefomgeving;
2.		Opvoeren van de aandacht voor innovatie, internationalisatie, ondernemerschap, arbeid;
3.		Benutten van kansen op het snijvlak met andere
markten en sectoren (‘cross-overs’);
4.		Samenwerken met andere topsectoren op provinciaal
niveau (Food, Health, Energie & Milieu) en op landelijk
niveau (Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
en Greenports).
Doelstellingen
Met deze Agenda 2020 wil Greenport Gelderland in
2020 het volgende hebben bereikt:
•	Gezonde bedrijven met voldoende rendement en
een sterke marktpositie
•	Voorsprong op de concurrentie door markt-,
product- en procesinnovatie
•	Voldoende omvang en kritische massa van bedrijven
en werkgelegenheid

•	Sterke infrastructuur, ruimtelijke structuur
en bedrijfsstructuur
•	Krachtig kennis- en innovatieklimaat
•	Een betere benutting van de logistieke positie
•	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.

BITE:
Betrokkenheid
Inspiratie
Transparantie
Excelleren

Dagelijks werken ruim
14.000 mensen met hart en
ziel aan het produceren van
voedsel en groen met een
totale economische waarde
van ruim 800 miljoen euro.

Het motto van deze Agenda 2020 is :
FUTURE WITH A BITE
Het gaat om de toekomst van het
tuinbouwcluster in Gelderland en daarmee
om een goede leefomgeving en werk
gelegenheid voor het hele gebied. De
tuinbouw draagt als marktpartij immers fors
bij aan het oplossen van maatschappelijke
problemen en behoeften, zoals een goede
voedselvoorziening, een gezond (werk)
klimaat, werkgelegenheid, een duurzame
energievoorziening, een aantrekkelijk
kennis- en vestigingsklimaat en een mooie
leefomgeving. Markt en maatschappij lagen
nog nooit zo dicht bij elkaar en hebben
voor een flink deel dezelfde belangen. Dat
is iets anders dan dezelfde verantwoordelijkheden, maar rechtvaardigt en legitimeert
wél een sterke publiek-private samen
werking, waarin beide partijen investeren
in tijd, geld én competenties.
Het realiseren van deze Agenda vraagt ook
om BITE: Betrokkenheid op en vertrouwen
in elkaar; Inspiratie om van elkaar te leren
en elkaar te stimuleren; Transparantie, dus
open zijn in wat je doet en waarom je dat
doet en verantwoording willen afleggen én
tot slot om Excelleren: In samenwerking, in
innovatie en in communicatie.
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GEVOLGDE
AANPAK
In dit hoofdstuk wordt de gevolgde aanpak
bij de uitwerking van de Agenda 2020 van 
Greenport Gelderland beschreven. Achter
eenvolgens wordt ingegaan op de aanleiding
van de Agenda 2020, de doelstellingen, het
proces, de gevolgde aanpak, de uitgangspunten,
de afbakening en werkwijze van deze Agenda
2020.

Continuering en intensivering
van de inspanningen in tijd en
geld is noodzakelijk om het
tuinbouwcluster verder
te versterken.
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Aanleiding
Greenport Gelderland heeft als publiek-private netwerkorganisatie de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de
versterking van het tuinbouwcluster in het Rivierengebied
in Gelderland. Dit cluster is van groot belang voor de
economie, de werkgelegenheid, de ruimtelijke inrichting,
een afwisselend landschap en een aantrekkelijke en
schone leefomgeving van het gebied.
Er zijn drie redenen voor het uitwerken van een nieuwe
agenda voor de komende vier jaar.
In de eerste plaats de sterk veranderende maatschappij en
omgeving: de toename van de vraag naar voedsel en groen,
de toenemende schaarste aan grondstoffen, de financiële
crisis, de klimaatverandering, de toenemende concurrentie
van andere landen en clusters, geopolitieke spanningen en
de veranderende wensen van consumenten en burgers.
Juist nu is het van belang om de juiste richting te kiezen
en te werken aan het behoud en de verdere uitbouw van
het tuinbouwcluster.
In de tweede plaats de noodzaak om de structuur van de
tuinbouwsector in Gelderland te versterken. De tuinbouw
is op nationaal niveau sterk geworden door een goede
samenwerking, sterke ketens en door innovatie. Maar
die staan onder druk: het opheffen van productschappen,
decentralisatie van besluitvorming bij de landelijke
overheid, andere afzetvormen en het onder druk staan
van financiering van onderzoek en innovatie nopen om
meer samenwerking op regionaal niveau. Onderdeel
daarvan is ook een hechte samenwerking en afstemming
met de andere topsectoren in Gelderland zoals food,

health en energie. Daarin ligt een belangrijke rol voor
Greenport Gelderland.
Een laatste reden voor het uitwerken van deze Agenda
2020 is het aflopen van het huidige Ambitie programma
2012 – 2015. Er zijn in deze periode veel problemen
opgepakt en resultaten geboekt o.a. met betrekking tot
samenwerking, ruimtelijke inrichting, innovatie, versterking
ondernemerschap en verduurzaming van de sector: het
vliegwiel draait op volle toeren. De sector heeft hierin
ook fors geïnvesteerd: tegenover iedere euro vanuit de
provincie stonden meer dan drie euro aan investeringen
door de sector. Maar het werk is nog niet klaar. Veel
activiteiten met betrekking tot ruimte, infrastructuur,
marktontwikkeling, innovatie en internationalisatie kennen
een lange voorbereidingstijd en realisatietijd. Tien jaar is zo
voorbij. Continuering en intensivering van de inspanningen
in tijd en geld is dan ook noodzakelijk om de versterking
van het tuinbouwcluster verder vorm te geven en te
borgen zodat de gedane inspanningen en investeringen
niet voor niets zijn geweest.
Doelstellingen
Wat willen we bereiken met de Agenda 2020:
•	Een nieuwe, gezamenlijk opgestelde analyse, ambitie
en agenda die richting geeft aan de inspanningen van
2016 – 2019 en die dient als kader en inspiratiebron
voor alle betrokkenen.
•	Een beschrijving van wat het tuinbouwcluster tussen
nu en 2020 kan bijdragen aan de Regio Rivierenland op
het gebied van onder andere werkgelegenheid, voedselzekerheid, ruimtelijke kwaliteit, leefomgeving, kennis en

energievoorziening.
•	Een betere naamsbekendheid, profiel en positionering
van Greenport Gelderland op regionale, nationale en
internationale schaal.
•	Het versterken van de onderlinge band en samen
werking tussen de pacten die samen Greenport
Gelderland vormen en het verder ontwikkelen van
het eigenaarschap voor een nieuwe periode van
samenwerking na 2015.
Proces
De Agenda 2020 is bottom up ontwikkeld samen met
en door de sector. Eerst zijn de globale contouren van
de Agenda besproken door de projectgroep met vertegenwoordigers uit alle pacten en het ondernemersinitiatief.
Daarna is per pact een eerste bijeenkomst georganiseerd
waarin de huidige situatie (sterktes, uitdagingen, kansen,
bedreigingen) in kaart is gebracht, een inventarisatie is
gemaakt van de belangrijkste externe ontwikkelingen en
tot slot een aantal noodzakelijke actielijnen zijn benoemd.
Vervolgens zijn in een tweede bijeenkomst per pact de
definitieve actielijnen benoemd, prioriteiten bepaald en
is besproken wat men in 2020 bereikt wil hebben.
Aan deze bijeenkomsten is deelgenomen door (veel)
ondernemers, medewerkers van gemeenten en provincie,
vertegenwoordigers van toeleverende en dienstverlenende
organisaties en bedrijven, handel en afzetorganisaties en
door onderzoek en onderwijs. Tussentijds zijn de resultaten
uit de sessies besproken met het Stichtingsbestuur en
andere betrokkenen. In bijlage 1 is een overzicht op
genomen van de deelnemers aan de verschillende
bijeenkomsten.
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Uitgangspunten
Bij de uitwerking van de Agenda 2020 zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
•	Uitwerking met, voor en door de sector
•	Intensieve publiek-private samenwerking
•	Oog voor de markt (intern) en voor de maatschappij
(extern)
•	Beschouwen van Greenport Gelderland als ‘concern’
van vijf pacten
•	Uitgaan van mondiale scope
•	Praktische aanpak, concrete actielijnen
•	Zo veel mogelijk gebruik maken van bestaand materiaal
Afbakening en werkwijze
•	
Mondiale scope: de tuinbouw in Nederland en ook
in het Gelderse Rivierengebied is per definitie een
internationaal opererende bedrijfstak, met een sterke
exportpositie. De ontwikkelingen (en soms ook de
kansen en bedreigingen) zijn dan ook vanuit een
mondiale scope vertaald naar de nationale en regionale
situatie. Dit vanuit het besef dat mondiale ontwikkelingen van invloed zijn op de Nederlandse situatie maar
óók omdat de tuinbouw in Gelderland kan bijdragen aan
een aantal forse mondiale kansen en uitdagingen.
•	
Generieke benadering: de variatie tussen de tuinbouwclusters die samen Greenport Gelderland vormen is
redelijk groot in soort product, geografische ligging,
historie en samenwerking. Toch zijn de actielijnen
en externe ontwikkelingen generiek, langs dezelfde
lijnen, beschreven. Dit gezien de samenhang tussen
thema’s zoals internationalisering, duurzaamheid,
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ondernemerschap en logistiek en de mogelijkheden
die dit biedt voor het gezamenlijk aanpakken van
deze thema’s.
• Inhoud: in deze Agenda 2020 staat de inhoud - het
“wat” - centraal. Het accent ligt op de noodzakelijke
activiteiten voor de komende vier jaar. Er is niet
ingegaan op het “hoe” de organisatie, besturing en
financiering van de activiteiten. Die worden begin 2016
uitgewerkt.
• Prioriteiten: in de Agenda 2020 zijn beperkt prioriteiten
gesteld. De bedoeling was en is om een zo compleet
mogelijk beeld te schetsen van noodzakelijk geachte
activiteiten voor een periode van vier jaar en om in deze
fase geen informatie verloren te laten gaan. In jaarlijkse
werkplannen (per pact en pact overschrijdend) zullen
prioriteiten, volgorde en diepgang van uitwerking
worden bepaald.
•	
Kwalitatieve benadering: er is bij de uitwerking van
de agenda met name ingegaan op kwalitatieve en
in mindere mate op kwantitatieve aspecten.

De bedoeling is om een zo
compleet mogelijk beeld te
schetsen van noodzakelijk
geachte activiteiten voor een
periode van vier jaar en om
geen informatie verloren te
laten gaan.
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GREENPORT
GELDERLAND
Centraal gelegen tussen de nationale
tuinbouwcentra, de Rotterdamse haven,
Schiphol en het Duitse achterland ligt het
Gelderse Rivierengebied. In dit gebied liggen
vijf tuinbouwclusters op korte afstand van
elkaar: fruit, groente, sierteelt, laanbomen
en paddenstoelen. Daarnaast zijn in deregio
internationaal toonaangevende kennisinstituten gevestigd zoals Wageningen
Universiteit en Research Centrum,
Fruitkenniscentrum PPO Randwijk, Radboud
Universiteit Nijmegen, Hogeschool Larenstein,
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, HAS Den
Bosch en de innovatienetwerken van Food
Valley en Health Valley. Ook is er een
ruim aanbod van lagere en middelbare
beroepsopleidingen.
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Bundeling van krachten
De combinatie van tuinbouwclusters, logistieke assen,
wetenschap en innovatie in één gebied hebben de Provincie
Gelderland, de regionale overheden, het tuinbouwbedrijfs
leven en de overige stakeholders geïnspireerd zich te
verenigingen in de netwerkorganisatie Greenport Gelderland. Het doel van Greenport Gelderland is het verbeteren
van het vestigings-en ondernemersklimaat, het versterken
van de marktpositie en een duidelijke positionering van de
tuinbouw in het gebied. Binnen de Greenport hebben de
vijf clusters zich georganiseerd in evenzovele pacten, waarin
overheid en bedrijfsleven samenwerken.
Gunstige ligging
Het Gelderse Rivierengebied is een overwegend agrarisch
gebied met een aantal sterke tuinbouwclusters gelegen
tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Het is goed ontsloten
via spoor-, water- en snelwegen. Het is dus vanuit zichzelf
een krachtig cluster met korte logistieke lijnen en koopkrachtige consumenten dichtbij. Het is een bloeiende sector
met veel mogelijkheden en toonaangevende bedrijven.
Belang
Het tuinbouwcluster is – met een toegevoegde waarde
van 800 miljoen euro, 14.000 volwaardige arbeidsplaatsen,
1600 bedrijven en een grondgebruik van 7600 ha – met
recht een topsector in Gelderland. Daarmee is de Gelderse
tuinbouw van groot belang voor de regionale economie,
werkgelegenheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van
het gebied. Als op één na grootste Greenport in Nederland
is Greenport Gelderland bovendien van nationale en
internationale betekenis.

Belang Greenport Gelderland
•	1.600 (tuinbouw)bedrijven
•	7.600 ha oppervlakte
•	Ca. 800 miljoen euro toegevoegde waarde per jaar
•	Ruim 14.000 arbeidsplaatsen, ingevuld door
20.000 mensen
•	10% van de Nederlandse tuinbouw
•	Tuinbouw in Gelderland groeit harder dan in de rest
van Nederland
•	Tuinbouw is één van de krachtigste economische
clusters van Gelderland
Positie
Uit het voorgaande blijkt dat Greenport Gelderland een
krachtig cluster is met een grote sociaaleconomische
betekenis.
Het dankt deze positie aan een aantal sterktes, zoals de
gunstige ligging, de goede productieomstandigheden
(grond, water, klimaat), de beschikbare ruimte en het
krachtige ondernemerschap.
Naar de toekomst toe liggen er voldoende kansen om
de positie verder te versterken, onder andere de sterke
mondiale toename van de vraag naar voedsel en groen,
de differentiatie van de vraag in Europa, de mogelijkheden
om in de regio meer waarde toe te voegen en het beter
benutten van de gunstige logistieke ligging.
Maar het cluster staat ook voor een aantal belangrijke
uitdagingen. Zoals het versterken van de markt- en
afzetpositie, resulterend in een gezonder rendement,
het borgen van een goed imago, het versterken van de

positionering en het opvoeren van de samenwerking met
andere topsectoren in Gelderland (Food, Health Energie &
milieu) en met landelijke organisaties (Topsector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen en Greenports).
Tot slot heeft het cluster te maken met een aantal
bedreigingen die van buiten op het cluster afkomen en
die echt aandacht vragen. Om te beginnen de local for
local ontwikkeling. Veel landen geven vaker de voorkeur
aan landelijke productie en afzet. Dit gaat de import/
exportstromen stevig beïnvloeden. Een volgende
bedreiging is dat er vanuit de samenleving te weinig
interesse is te gaan werken in de tuinbouw. Een laatste
bedreiging is de continuïteit van de kennisbasis. De ooit
zo geroemde gouden driehoek (ondernemers, overheid,
onderzoek) brokkelt hier en daar af. Het is belangrijk
deze ontwikkeling te stoppen.
Sterktes
•	Gunstige ligging (logistiek) en productieomstandigheden
(goede grond, water)
•	Ondernemerschap bij zowel productie, toelevering
als dienstverlening
•	Beschikbare ruimte om ondernemers aan te trekken
c.q. te faciliteren
•	Kennisbasis en goede samenwerking met onderzoek
en onderwijs
Uitdagingen
•	Versterken van de marktpositie resulterend in
gezond rendement en continuïteit
•	Herstellen en borgen van een goed imago en

draagvlak bij de burgers
•	Ontwikkelen en uitdragen van een sterke positionering
en branding van het gebied
•	Versterken van de samenwerking met de Topsector
T&U en met Greenport Holland
Kansen
•	Toename mondiale vraag naar voedsel en groen
en differentiatie in Europa
•	Mogelijkheden om in de regio meer toegevoegde
waarde te creëren
•	Betere benutting van de gunstige ligging onder
andere logistiek
•	Uitgroeien tot een internationaal kenniscentrum
voor tuinbouw
Bedreigingen
•	Te weinig interesse vanuit de maatschappij om
te werken in de tuinbouw
•	Continuïteit en kwaliteit van de productie- en
kennisbasis
•	Ruimtelijke beperkingen die remmend werken
op de bedrijfsontwikkeling
•	Toenemende local for local ontwikkeling in
veel Europese landen
Ambitie
Greenport Gelderland is qua omvang de 2e greenport
van Nederland. Op weg naar 2020 heeft zij globaal
drie keuzemogelijkheden: potverteren, consolideren of
excelleren. Zoals in hoofdstuk 1 al aangegeven kiest
Greenport Gelderland voor excelleren.

Dat komt onder andere tot uitdrukking in de ambitie.
Door meer samenwerking wil Greenport Gelderland
de concurrentiepositie van de tuinbouw verder versterken
en laten uitgroeien tot een erkend en succesvol duurzaam
tuinbouwcluster. De ambitie is om de inspanningen voor
het realiseren van meer toegevoegde waarde in 2020 te
verdubbelen. Voorts streeft Greenport Gelderland ernaar
dat de regio tot de top 5 van de Europese tuinbouwregio’s
behoort op het gebied van duurzaamheid en concurrentiekracht. Tot slot moet de tuinbouwsector dan stevig zijn
ingebed in de omgeving en haar relaties en samenwerking
met andere sectoren hebben versterkt.
Essentie is een duurzaam cluster vanuit:
People:	Behoud en kwalitatieve verbetering
van de werkgelegenheid
Planet:	Een mooi landschap waarin de tuinbouw
is verbonden met haar omgeving
Profit:	
Gezonde inkomens van ondernemers
in de Gelderse tuinbouwclusters
Legitimatie
Een excellerende greenport vraagt veel inzet, (publiekprivate) samenwerking en forse investeringen en heeft een
grote invloed op de leefomgeving en regio. De vraag naar
de legitimatie van deze keuze is dan ook terecht. Die
legitimatie ligt volgens Greenport Gelderland besloten in
de volgende punten:
•	Het Tuinbouwcluster draagt als marktpartij fors bij aan
het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en
problemen zoals behoud van werkgelegenheid, een
gezonde voedsel en groen productie, een duurzame
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Greenport Gelderland
De clusters

Groningen

	Glastuinbouwcluster
Bommelerwaard & Neerijnen
Glastuinbouwcluster
Arnhem-Nijmegen
Fruitcluster
Paddenstoelencluster
Laanboomcluster
Amsterdam
Utrecht

Arnhem
Rotterdam

Tiel
Nijmegen
’s Hertogenbosch
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energiehuishouding, een aantrekkelijk kennis- en
vestigingsklimaat en een mooie leefomgeving.
•	Landelijke structuren verliezen aan kracht (bijvoorbeeld
opheffen productschappen, WMO wetgeving). Dus
moeten meer zaken regionaal worden opgepakt en
versterkt.
•	De mondiale opkomst van regionale, publiek-private
clusters als gevolg van onder andere de toegenomen
complexiteit, de local voor local ontwikkeling, kringloop
ondernemen, miniaturisering, internet etc. Een kwart

van het rendement van ondernemers wordt bepaald in
het cluster waar men actief is: clusters concurreren
met clusters. En maken dus het verschil.
•	De sterke verwevenheid van het tuinbouwcluster met
maatschappelijke thema’s zoals infrastructuur, wateren energiebeheer, zorg en onderwijs.
•	Het borgen en het verder laten renderen van de
gedane investeringen van de afgelopen vier jaar. Nu
stoppen houdt het risico in dat ingezette initiatieven
en samenwerking niet tot volledige wasdom komen

en daarmee voor niets zijn geweest.
De tuinbouw draagt als marktpartij dus fors bij aan het
oplossen van maatschappelijke problemen en behoeften.
Markt en maatschappij lagen nog nooit zo dicht bij elkaar
en hebben dezelfde belangen. Dat is iets anders dan
dezelfde verantwoordelijkheden, maar rechtvaardigt en
legitimeert wél een sterke publiek-private samenwerking,
waarin beide partijen investeren in tijd, geld én competenties. In onderstaande tabel zijn hiervan enkele voorbeelden
opgenomen.

BIJDRAGE VAN GREENPORT GELDERLAND AAN DE REGIO EN DE MAATSCHAPPIJ
BIJDRAGE

VOORBEELDEN

Voedselvoorziening

» Garanderen beschikbaarheid, veilig en betaalbaar voedsel

Groenvoorziening

» Garanderen en leveren van sierteelt producten, bomen etc.

Gezondheid

» Tuinbouwproducten zoals groenten en fruit zijn gezond
»Ontwikkelen grondstoffen voor farmacie

Klimaat

» Verminderen CO2 en fijn stof in de lucht

Leefomgeving

» Mooie en gezonde woon-, leef- en werkomgeving
»Landschappelijk ingepaste gebouwen, infrastructuur

Nutsvoorzieningen

» Leveren van duurzame energie
»Kringlopen sluiten: verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen

Kennis

» Ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis
»Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en talent

Ontspanning

» Bijdragen aan recreatie en toerisme
»Versterken van educatie en beleving

Samenleving

» Werkgelegenheid
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ONTWIKKELINGEN
EN UITDAGINGEN
Om de actielijnen voor 2020 te kunnen
vaststellen is het niet alleen belangrijk om
te weten wat de eigen ambitie en positie is
(van binnen naar buiten), maar ook zicht
te hebben op de externe ontwikkelingen
en uitdagingen. Wat komt er op Greenport
Gelderland af vanuit de externe omgeving
(van buiten naar binnen).
In dit hoofdstuk worden beknopt twintig
belangrijke ontwikkelingen geschetst langs
vijf invalshoeken ofwel ‘kijkrichtingen’: markt,
maatschappij, mens, mobiliteit, milieu.
Hierbij is niet gestreefd naar volledigheid.
Getracht is die ontwikkelingen (kantelpunten)
te benoemen die voor de actieagenda van
Greenport Gelderland van belang zijn.

Markt
Bij de kijkrichting markt gaat het om hoe bedrijven
opereren op de markt, hoe en waar ze hun productie
hebben georganiseerd, hoe ze samenwerken en hoe ze
de consument bedienen. We zien hierbij de volgende
ontwikkelingen.
1.		Forse toename van de vraag naar voedsel en groen
In 2020 is de vraag naar voedsel en groen fors
toegenomen. Met name buiten Europa. Dit komt
door de sterke groei van de wereldbevolking en de
toegenomen koopkracht. In Europa is er sprake van
minder volume groei maar is groei mogelijk door meer
toegevoegde waarde concepten. Dit betekent o.a.
meer aandacht voor nieuwe afzetgebieden, herpositioneren van ketens en concurrentiekrachtversterking
door o.a. schaalvergroting.
2.		Toename differentie en segmentatie
Door diverse ontwikkelingen treedt er een
vernieuwing en differentiatie op van afzetkanalen
en verkooppunten. Dit wordt versterkt door de
ontwikkeling van internet. Producent en consument
worden weer met elkaar verbonden. Dit betekent
meer aandacht voor o.a. de keuze van afzetkanalen,
marktverbreding en waarde creatie.
3.		Consumentsturing en ketenomkering
Consumenten sturen steeds meer de productie.
Je afnemer, consument kennen is essentieel. Dit
wordt nog versterkt door de hiervoor genoemde
differentiatie en segmentatie. Dit betekent een
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verschuiving naar merk- en gesloten ketens, keten
integratie en -verkorting, ontwikkelen van meer
kennis van de consument, meer aandacht voor ketensamenwerking en –regie en nieuwe verdienmodellen.
4.		Local for local.
Door diverse invloeden neemt de local for local
ontwikkeling toe. Lokaal (regio of land) produceren
en lokaal afzetten. Dit gaat de huidige import- en
exportstromen fors beïnvloeden. Enerzijds is dit een
bedreiging maar tegelijkertijd ook een kans. Hierop
inspelen kan onder andere door het opzetten van
productiebedrijven in het buitenland.

Maatschappij
Bij de kijkrichting maatschappij gaat het om hoe de
burgers, samenleving en de overheid naar de Greenport
kijken en welk gevoel ze hierbij hebben. Hoe beïnvloeden
ze elkaar, hoe werken ze samen, hoe is de acceptatie en
het draagvlak etc.
5.		Een andere overheid
Veel maatschappelijke uitdagingen (voedselvoorziening, klimaat, energie, gezondheid, werkgelegenheid)
worden door marktpartijen ingevuld. Maar markten
zijn niet perfect. Overheden zullen vanuit hun
maatschappelijke rol actiever ‘meesturen’. Doel:
versnelling naar een duurzamer economie. Het markt
belang en het maatschappij belang lopen hierbij
gezamenlijk op. Dit betekent ook dat permanente
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

belangrijker wordt, uiteraard met eigen
verantwoordelijkheden.
6.		Leefomgeving
Nederland is een zeer dicht bevolkt land. En burgers
stellen hogere eisen aan de leefomgeving. Met
aandacht voor inpassing van gebouwen, overlast
(geluid, verkeer, licht), schaalgrootte, uitstoot etc.
Het gaat dus om een goede balans tussen gebruikers
en genieters van de ruimte. Deelname aan lokale
bestuursactiviteiten, dialoog en transparantie worden
essentieel om het draagvlak en de ‘license tot produce’
te behouden.
7.		Metamorfose Europa
Europa vergrijst én verkleurt. De Europese bevolking
groeit nauwelijks meer en vergrijst bovendien. Maar
door diverse ontwikkelingen (o.a. bezoekers uit Azië,
opkomst van Oost Europa, toenemende arbeids
migratie) verkleurt Europa ook en wordt het een
multiculturele samenleving. Dit geeft nieuwe mogelijkheden: nieuwe voedselconcepten en afzetmarkten,
herpositionering van productie en ketens, aantrekken
van nieuwe ondernemers, arbeidsmigranten etc.
8.		Bilaterale handelsakkoorden
Discussies over level playing field, vrij handelsverkeer,
toenemend protectionisme blijven van belang. Daarnaast is een verschuiving aan de gang van multilaterale
naar bilaterale handelsakkoorden. Het is belangrijk
deze ontwikkeling te volgen en waar mogelijk meer
op in te spelen bij het bepalen van de afzetstrategie.

Mens
Bij deze kijkrichting gaat het over behoeften, drijfveren en
wereldbeelden van mensen. En mensen hebben verschillende rollen: als individu, bewoner, burger, consument,
werknemer etc. Het goed begrijpen en onderkennen
hiervan en het omzetten naar actie is van essentieel
belang voor de agrifoodsector en Greenport Gelderland
9.		Pluriformiteit
Enerzijds willen mensen (als consument) gemak,
gevarieerd en gezond. Anderzijds zijn mensen erg
pluriform. Hierbij worden vaak de volgende mensbeelden onderscheiden: de rationele mens, de samenwerkende mens, de concurrerende mens en de verantwoordelijke mens. Het doorgronden en toepassen hiervan
helpt om een scherpe Agenda 2020 te formuleren.
10.	Internet en sociale media
Internet en sociale media zullen de productie en afzet,
de communicatie met de maatschappij, de inrichting van
de ruimte, de manier van werken etc. fors gaan veranderen en transformeren. De disconnectie tussen producent
en consument (en burger) wordt opgeheven.
11. A
 rbeid en scholing
Arbeid neemt een belangrijke plaats in, in ons leven
(inkomen, ontwikkeling, sociale contacten etc.).
Langer werken, levenslang leren, positie van jongeren,
bedrijfsopvolging, arbeidsmigratie, verminderen van
werkloosheid, verbeteren van kwaliteit en beschikbaarheid (kwantiteit) van ondernemers, managers en
werknemers zijn belangrijke aandachtspunten.

12.	Authenticiteit
Duurzaamheid wordt vanzelfsprekend. Uitdaging hierbij
is wel om die duurzaamheid te vermarkten. De overheid
kan hierbij meer optreden als ‘launching customer’.
Daarnaast wordt inspelen op authenticiteit een
belangrijke uitdaging. Producten en diensten moeten
natuurlijk, origineel en uitzonderlijk zijn, ergens aan
refereren en ergens aan bijdragen.

Mobiliteit
De vierde kijkrichting is mobiliteit. Hierbij gaat het onder
andere om transport, infrastructuur en bedrijventerreinen.
Een goede mobiliteit is enerzijds van levensbelang,
maar anderzijds juist ook een belangrijke ‘qualifier’ voor
Greenport Gelderland. De volgende ontwikkelingen zijn
hierbij van belang.
13.	Urbanisatie
De trek naar de stad zet wereldwijd nog steeds door.
Interactie en samenwerking tussen stad en platteland
wordt belangrijker. Greenport Gelderland combineert
stad (Arnhem, Nijmegen), platteland (tuinbouwclusters) en logistiek (weg, water, rail) in één gebied en
heeft daardoor uitstekende mogelijkheden om nieuwe
kennis, producten en diensten te ontwikkelen en die
vervolgens in het buitenland te vermarkten.
14.	Multi modaal vervoer
Het belang om transport via verschillende modaliteiten
(weg, water, rail) te optimaliseren neemt toe. Onder
andere vanwege congestie, klimaat en kosten. Standaar-
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disatie maakt dit steeds beter mogelijk. Greenport
Gelderland heeft een prima uitgangspositie en kan
een belangrijke rol spelen bij de invoering hiervan door
haar ligging tussen Randstad en Ruhrgebied en door de
aanwezigheid van alle drie de modaliteiten in het gebied.
Dus de basis ligt er al.
15.	Logistieke knooppunten
In Europa ontstaan in snel tempo logistieke knoop
punten waar collectie, opslag, overslag, verwerking en
distributie worden gecombineerd. Dit betekent in de
Agenda 2020 in ieder geval aandacht voor o.a. de
keuze en het gebruik van deze logistieke knooppunten,
samenwerking met andere mainports en greenports,
samenwerking met niet agri bedrijven voor uitwisseling
van energie, reststoffen etc. en voor regie op knooppuntniveau (‘cross chain control centres’).
16.	Nieuwe vershoud technieken
Er komt steeds betere technologie beschikbaar om
producten langer vers en houdbaar te houden tijdens
transport. Dat betekent o.a. ook dat de actieradius
waarover de producten kunnen worden vervoerd
toeneemt. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe markten
te ontwikkelen en te bedienen.

Milieu
De laatste (maar niet de minst belangrijke) kijkrichting is
milieu c.q. duurzaamheid. We kunnen veel zeggen over
markt en consument, maar als iets duidelijk is geworden
de afgelopen jaren dan is het wel dat als het milieu het niet
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aan kan alles mislukt. Veel megatrends zoals verstedelijking, economische ongelijkheid, gezondheidsproblemen,
klimaatverandering, energie- en grondstof schaarste
hebben één ding gemeen: de noodzaak om meer te doen
met minder. Daar doet zich een opmerkelijke paradox
voor: aan de ene kant is het milieu een rem op verdere
groei en ontwikkeling, maar anderzijds is het ook een
stimulans en drijvende kracht achter innovatie en
economische ontwikkeling. De tuinbouw in de Gelderse
Greenport kan hier optimaal op in spelen en van profiteren. De volgende ontwikkelingen bieden kansen.
17.	Duurzame energiebronnen
De omslag van fossiele naar duurzame energiebronnen
is in volle gang. Greenport Gelderland kan haar
stimulerende rol nog meer opvoeren. Bijvoorbeeld
door het verder ontwikkelen van projecten gericht
op energiebesparing, op duurzame energieproductie,
op distributie aan bijvoorbeeld woningen en op het
ontwikkelen van CO2 neutrale ketens . Daarnaast
draagt de laanboomteelt fors bij aan het reduceren van
het klimaatprobleem (CO2 , fijn stof etc.). Dit kan nog
beter voor het voetlicht worden gebracht. Zeker ook
de rol van de overheid als launching customer moet
hierbij niet worden onderschat.
18.	Kringloop ondernemen
Kringloop ondernemen wordt een belangrijke
ontwikkeling. Elementen hieruit zijn onder andere
verminderen, hergebruiken of recyclen van mineralen
en grondstoffen en het voorkomen van verspilling.
Bij het ontwerp van producten, diensten en ketens

wordt de kringloopgedachte essentieel: van
keten naar ketting. Het gaat om het optimaliseren
van input, through put en out put. Derhalve een
belangrijk onderdeel van de innovatie opgave van
de Agenda 2020.
19.	Biodiversiteit
Biodiversiteit is een maat voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven
ecosysteem. Het gebrek aan biodiversiteit is een
van de grootste (en meest onderschatte) mondiale
problemen. Forse aandacht dus voor het vergroten van
deze biodiversiteit, o.a. door meer bewustwording,
biologische productie, ontwikkeling en toepassing van
meer verschillende soorten en rassen. Uitdaging daarbij
is ook om die toegenomen biodiversiteit te vermarkten.
20.	Water- en bodemkwaliteit
De afgelopen decennia is de grond- en bodemkwaliteit
op veel plaatsen sterk teruggelopen. Onder andere
door verdichting, erosie, uitspoeling en uitputting. Ook
de waterkwaliteit en beschikbare hoeveelheid water
wordt een steeds groter probleem. Dit wordt des te
nijpender door te bedenken dat 75% van de beschikbare
hoeveelheid water in de wereld wordt gebruikt voor
land- en tuinbouw. Dit vraagt blijvend aandacht voor
het verduurzamen van teeltsystemen en voor het
vermarkten van duurzaam geproduceerde producten.
Tenslotte moeten toegevoegde kosten voor een
gezonde bodem en watervoorziening - zeker in een tijd
dat het gaat om meer met minder – wel in toegevoegde
opbrengsten worden omgezet.

Meer met minder
Rode draad uit het voorgaande is dat
verreweg de belangrijkste uitdaging is
om meer te produceren met minder. De
komende 30 jaar verdubbelt de vraag naar
voedsel en groen terwijl het aantal
beschikbare resources zoals grond, ruimte,
water, energie, mineralen fors minder
wordt. We zullen een factor vier efficiënter
moeten werken.
Op basis hiervan dienen de volgende
punten in ieder geval aandacht te krijgen
in de Agenda 2020: het ontwikkelen van
duurzaam ingerichte clusters, het opvoeren
van de marktinnovatie, het benutten en
versterken van de intrinsieke gebieds
kwaliteiten (grond, water, klimaat) en
het versnellen van innovatie, kennis
ontwikkeling, en kennistoepassing.
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AGENDA 2020
In dit hoofdstuk presenteren we de Agenda
2020 van Greenport Gelderland. Als vervolg
op de in de vorige hoofdstukken beschreven
huidige situatie en de externe ontwikkelingen.
Bij deze Agenda gaat het niet om wat
individuele organisaties of bedrijven doen of
op landelijk niveau wordt opgepakt, maar om
wat Greenport Gelderland als publiek private
netwerkorganisatie gemeenschappelijk
kan en wil oppakken in de regio voor de
tuinbouw.
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De Agenda bestaat
uit zeven actielijnen:
1. Markt & afzet
2. Ruimte & infrastructuur
3. Ondernemerschap & onderwijs
4. Innovatie & onderzoek

Pacten
De Agenda is uitgewerkt langs twee lijnen. Er is (bottom
up) gestart met de uitwerking per pact. Hierbij is per pact
een analyse gemaakt van sterke punten, uitdagingen,
kansen en bedreigingen. Op basis hiervan en de belangrijkste externe ontwikkelingen is vervolgens de Agenda
voor het pact uitgewerkt langs de hiervoor genoemde
actielijnen. Tot slot is aangegeven wat het betreffende
pact echt bereikt wil hebben in 2020.

5. Internationalisatie
6. Duurzaam ondernemen
7. Leefomgeving

Samenwerking
In de laatste paragraaf is vervolgens (top down) een
integratie en aanvulling uitgewerkt op Greenport
Gelderland niveau. Hierdoor wordt duidelijk wat op
pactniveau uitgewerkt moet worden , wat gezamenlijk
kan worden uitgevoerd en tot slot wat Greenport
Gelderland aanvullend wil en moet doen om de

ambities van Greenport Gelderland te realiseren de
komende vier jaar. Het voordeel van deze aanpak is
dat maatwerk, draagvlak en betrokkenheid gerealiseerd
wordt op pactniveau (elk pact heeft immers zijn eigen
locatie, situatie en prioriteiten) en dat slagkracht
ontstaat op gezamenlijk, collectief Greenport Gelderland
niveau door samenwerking daar waar dit tot meerwaarde
leidt.
Cross-overs
De tuinbouw in Gelderland zit niet op een eiland. In
hoofdstuk 2 is al aangegeven dat de tuinbouw bijdraagt
aan het oplossen van een aantal forse maatschappelijke
uitdagingen. Hierbij is samenwerking met andere
sectoren – zogenaamde cross-overs – logisch en nood
zakelijk. Deze zijn dan ook nadrukkelijk meegenomen
bij de uitwerking van de actieagenda.

CROSS – OVERS TUSSEN DE TUINBOUW EN ANDERE SECTOREN
SECTOR

VOORBEELDEN

Agrofood

Voedselveiligheid, ketensamenwerking, biodiversiteit, bodembeheer, eiwitten

Logistiek

Infrastructuur, Multimodale netwerken, ketenregie, bedrijventerreinen

Industrie

Mechanisatie, automatisering, robotisering, ICT

Water

Watergebruik, technieken, vermindering emissies, gesloten kringlopen

Gezondheid

Gezonde voeding, geneesmiddelen, inhoud stoffen, ecologie, biologie

Technologie

Systemen, materialen, robotica, sensing, LED, nanotechnologie, digitalisering

Creatieve industrie

Architectuur, lifestyle, interieurdesign, product design, greencity concepten

Energie

Decentrale lokale energiesystemen en distributie, energiebeheer (smart grids)

Chemie

Plantenstoffen, nieuwe natuurlijke producten
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Fruitpact
De fruitteelt bevindt zich breed verspreid in het
Gelderse Rivierengebied met het zwaartepunt in
de Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en
Waal, in het bijzonder de West-Betuwe. Sinds 2007
werken de partijen in het cluster samen in het
Fruitpact. Er is veel aanverwante bedrijvigheid in
handel, logistiek, toelevering en kennis. Er zijn
ongeveer 550 fruitteeltbedrijven actief in de regio
wat overeenkomt met 30% van de Nederlandse
productie. De totale oppervlakte bedraagt
ca. 4.000 ha en de toegevoegde waarde
ca. 500 miljoen euro. Het aantal gerelateerde
arbeidsplaatsen bedraagt 6600. De regio heeft van
oudsher een sterke handelspositie: meer dan 60%
van elke Nederlandse appel en peer vinden via
deze regio hun weg naar de consument.
Ook heeft de fruitteelt onderwijs en toerisme
aangetrokken. Het Nederlandse fruitonderzoek
vindt plaats in het Fruitkenniscentrum PPO
Randwijk.

Positie
Het fruitcluster is voor de gemeenten in de regio
Rivierenland van grote sociaaleconomische betekenis.
Het dankt deze positie aan een aantal sterktes, zoals
het grote aantal teeltbedrijven (kritische massa) en
de aanwezigheid van alle Nederlandse clusterspelers.
Naar de toekomst toe liggen er voldoende kansen om
de positie verder te versterken, onder andere de sterke
mondiale toename van de vraag naar voedsel en de
mogelijkheden om in de regio meer waarde toe
te voegen. Maar het cluster staat ook voor een aantal
belangrijke uitdagingen. Zonder twijfel is de belangrijkste
het versterken van de productieomstandigheden
(ontsluiting, verkaveling, regelgeving) en innovatie.
Het rendement op zeer veel bedrijven staat al jarenlang
onder druk. Tot slot heeft het fruit cluster te maken met
enkele bedreigingen die echt aandacht vragen. De partners
in het pact hebben de volgende punten benoemd waar
men als pact invloed op kan en wil uitoefenen:
Sterktes
•	Sterke aanwezigheid/betrokkenheid van alle cluster
spelers (publiek en privaat)
•	Stevige productiebasis met 550 bedrijven
(30% van de totale landelijk productie)
•	Zestig procent van de landelijke appel en peerproductie
wordt afgezet via de regio
•	Sterke innovatie- en kennisbasis
Uitdagingen
•	Versterken van de teeltbedrijven (o.a. schaalgrootte,
bedrijfsopvolging)
•	Moderniseren van infrastructuur (wegen, water, ICT)
•	Verlagen van de relatief hoge kostprijs, inclusief werken
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aan een gelijk speelveld
•	Historische verkaveling passend maken op
toekomstige behoefte
Kansen
•	Koploper worden door innovatie
(producten , systemen, techniek, rassen etc.)
•	Verbreding naar recreatie & toerisme
•	Duurzaamheid concreter invullen en vermarkten
•	Inspelen op consumententrends. Gezondheid,
vitaliteit, herkomst, beleving etc.
Bedreigingen
•	Onvoldoende bestuurlijk draagvlak voor faciliteren
groei en bedrijfsontwikkeling
•	Maatschappelijke weerstand van burgers
•	Financiering van bedrijven, bedrijfsontwikkeling
en innovatie
•	Achterblijvend rendement/concurrentiepositie telers
(o.a. concurrentie Oost Europa)
Actielijnen
Op basis van bovenstaande positie en te verwachten
ontwikkelingen legt het Fruitpact de komende de jaren de
prioriteiten bij twee sporen: Innovatie (onder het motto:
“Blijf innoveren, benut het cluster”) en op Ruimte (onder
het motto: “Geef fruit de ruimte”).
Bij de uitvoering zijn de volgende punten van belang:
rendement blijft de basis, focus op blijvers i.p.v. stoppers,
bedrijfsopvolging, aandacht voor gelijk speelveld, betrokkenheid van banken, optimaal benutten overheid bijv. voor
handelsmissies en krachtige samenwerking bij promotie
en afzet.

Zestig procent
van alle Nederlandse appels
en peren gaat door het
Fruitcluster.
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ACTIES

ACTIELIJN
1. Markt en afzet

»	Pre- competitieve regionale promotie i.s.m. afzetorganisaties

2. Ruimte en
infrastructuur

»	Regio brede afspraak over grootte/eisen aan agrarische bouwblokken
(incl. landschappelijke inpassing)
»	Gedifferentieerd en toekomstbestendig wegennet en ontsluiting fruitbedrijven
»	Waterbeschikbaarheid
»	Onderhoud op handreiking teeltondersteunende voorzieningen (o.a. suzukivlieg)

3. Ondernemerschap
en onderwijs

»	Ondersteunen tuinbouw brede acties van Greenport Gelderland en sectorale acties
zoals Fruitacademie

4. Innovatie en
onderzoek

»	Rassenonderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten
»	Verduurzamen teelt en teelttechniek
»	Onderzoek en toepassing nieuwe koel en bewaartechnieken
»	Ondersteunen van Fruitcampus Randwijk, mits er ondernemer gedreven projecten
en initiatieven worden ontwikkeld (liefst met begeleidingsgroepen waar fruittelers
een plek in hebben)

5. Internationalisatie

»	Betrekken fruitcluster bij (o.a. provinciale) handelsmissies

6. Duurzaam
ondernemen

»	Bestemmingsplannen buitengebied ingericht en over gemeenten gestandaardiseerd
op toekomstig fruitcluster
»	Blijvende aandacht voor en optimalisatie van driftarm spuiten
»	Versterkte aandacht voor communicatie over en bestrijding van bacterievuur en
van de suzukivlieg en daarmee samenhangende vruchtdragende bomen

7. Leefomgeving
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»	License to operate versterken via open dagen en maatschappelijke betrokkenheid
van telers
»	Fruittelers met toeristisch-recreatieve tak digitaal ontsluiten en promoten i.s.m. RBT
»	Omarmen en benutten evenementen (Fruitcorso, Appelpop, Bloesemtocht, Fruit
wandelen, Appelplukdag en fietsen) als unieke business relatiedagen
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De totale oppervlakte bedraagt
ca. 4.700 ha en de toegevoegde
waarde ca. 500 miljoen euro.
Het aantal gerelateerde
arbeidsplaatsen bedraagt 6600.

Resultaten 2020
Bovenstaande actielijnen zijn ambitieus en
niet eenvoudig in vier jaar uit te voeren. Mate
van en diepgang bij de uitwerking zal - mede
beïnvloed door de beschikbare hoeveelheid
tijd en middelen – worden bepaald aan de
hand van concrete jaarplannen. Het fruit
cluster wil hierbij in 2020 in ieder geval het
volgende hebben bereikt:
1.	Gezonde, rendabele en vitale
fruitbedrijven met een goede
marktpositie
2.	Innovaties die voorsprong opleveren op
markt, product en proces
3.	Draagvlak, verbondenheid en waardering
van de (lokale) samenleving
4.	Een aantrekkelijk landschap voor
recreanten en toeristen, met kansen voor
fruittelers
5.	Eenduidige opstelling van gemeenten
voor bestuurlijk draagvlak, regelgeving
etc.
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Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen
De tuinbouw in de Bommelerwaard/Neerijnen is
goed voor 18% van de lokale werkgelegenheid
en voor 14% van de regionale economie. Op
het gebied van chrysantenteelt heeft het gebied
een vooraanstaande positie. De bedrijven staan
bekend om hun ondernemerschap en innovatie en
hebben een steeds belangrijkere rol in de
energievoorziening. Voor het versterken van het
cluster hebben overheden en het bedrijfsleven in
2011 het Glastuinbouwpact opgericht. Het gebied
omvat circa 150 bedrijven, een teeltoppervlak van
400 ha, heeft een werkgelegenheid van 3000
mensjaren en realiseert een toegevoegde waarde
van ca. 250 miljoen. Voor de verdere ontwikkeling
van het cluster zijn onder andere uitbreiding van
fysieke ruimte, aandacht voor bereikbaarheid,
landschappelijke inpassing en verdere
verduurzaming van belang.

BOMMELERWAARD & NEERIJNEN
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Positie
Het glastuinbouwcluster Bommelwaard/Neerijnen is voor
de regio dus van grote sociaaleconomische betekenis. Het
dankt deze positie aan een aantal sterktes, zoals het grote
aantal teeltbedrijven (kritische massa), het sterke onder
nemerschap, de centrumfunctie voor Chrysant en de
centrale ligging in Nederland. Naar de toekomst toe liggen
er voldoende kansen om de positie verder te versterken,
onder andere de toename van de vraag naar voedsel en
sierteeltproducten en de mogelijkheden om in de regio
meer waarde toe te voegen. Ambitie is dan ook het
ontwikkelen van de Bommelerwaard/Neerijnen als dé
glastuinbouw locatie van Gelderland. Maar het cluster
staat ook voor een aantal belangrijke uitdagingen. Onder
andere het versterken van de markt- en afzetpositie, de
verbetering van de interne ontsluiting en de samenwerking
met de lokale bevolking. Tot slot heeft het cluster te
maken met enkele bedreigingen zoals het tekort aan
ontwikkelingsruimte en negatieve beeldvorming. De
partners in het pact hebben de volgende punten benoemd
waar men als pact invloed op kan en wil uitoefenen:
Sterktes
•	Ondernemerschap, vakmanschap, innovatiekracht,
kennisdeling (van kas en gewas)
•	Sterke familiebedrijven (solide, veerkrachtig,
veel jonge ondernemers)
•	Centrale ligging met voldoende, potentieel
beschikbare ruimte (vgl. met West-Nederland)
• Sterke centrumfunctie Chrysant
Uitdagingen
•	Versterken van de markt- en afzetpositie o.a.

door ketensamenwerking en ketenregie
•	Optimaliseren van de interne ontsluiting
(wegen, maar ook ICT en elektriciteit)
•	Het fors verbeteren van de samenwerking met
elkaar, de samenleving en de politiek
•	Verminderen van de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen
Kansen
•	Betere vertegenwoordiging/deelname aan
politiek, waterschappen, dorpsraden etc.
•	Verder ontwikkelen van het cluster
(riolering, werkgelegenheid, ruimte)
•	Versterking draagvlak en imago bij de lokale
samenleving
•	Aantrekken van andere schakels in de keten
zoals toelevering, afzet, dienstverlening
Bedreigingen
•	Niet adequaat oppakken van de energie- en
waterproblematiek
• Beeldvorming over de sector
•	Onvoldoende draagvlak bij lokale politiek
en bewoners
•	Onvoldoende planologische ruimte (ha) voor
verdere ontwikkeling van de bedrijven
Actielijnen
Op basis van bovenstaande positie en te verwachten
ontwikkelingen legt het glastuinbouwcluster
Bommelerwaard & Neerijnen de komende de jaren
de prioriteiten bij de volgende drie onderwerpen.
•	Versterken van de randvoorwaarden voor duurzame

De tuinbouw in de Bommelerwaard
Neerijnen is goed voor 18% van
de lokale werkgelegenheid en voor
14% van de regionale economie.

ontwikkeling van het glastuinbouw cluster
(infrastructuur, ruimte, ontsluiting, ICT, elektriciteit,
energie, water).
•	Verbeteren van de samenwerking (met elkaar, politiek,
burgers) en het imago.
•	Versterken van de markt- en afzetpositie gecombineerd
met het aantrekken van andere schakels uit
de keten.

De tuinbouw in de
Bommelerwaard
Bij de uitvoering zijn de volgende punten van belang:
Neerijnen is goed voor 18% van
rendement blijft de basis, een goede samenwerking
met
tussen dewerkgelegenheid
betrokken gemeenten, actievere
de enlokale
en
participatie in bijv. de lokale politiek en dorpsraden,
voor
betrokkenheid
van banken en tot slot blijvende aandacht
voor het ontwikkelen en (desnoods) aantrekken van
14% van de regionale
economie.
hoogwaardige, kennisintensieve w
 erkgelegenheid.
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ACTIES

ACTIELIJN
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1. Markt en afzet

» Marktontwikkeling en innovatie (bestaand, nieuw) en promotie
» Ketenversterking (kennis, concepten, verkorting, regie, verdienmodellen)
» Vergroten van toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen

2. Ruimte en
infrastructuur

»	
Verbetering infrastructuur (verkeersveiligheid, ontsluiting)
»	
Gebiedsontwikkeling (verkaveling, herstructurering, meer betaalbare ruimte)
»	
Bedrijfsontwikkeling (schaalvergroting, bouwblokken, bestaand, nieuwbouw)
»	
Verkennen haalbaarheid multi modaal transport/hoge snelheidstrein
» Verkennen overslagterrein voor bundelen vrachtstromen

3. Ondernemerschap
en onderwijs

»
»
»
»
»

Versterken van het strategisch ondernemerschap
Behouden/aantrekken (nieuwe) ondernemers en versterken arbeidsvoorziening
Jeugd en ouders meer betrekken bij het cluster (vanaf lagere school)
Aandacht jongeren opvoeren (opleiding, betere startmogelijkheden)
Versterken samenwerking met onderwijs (praktijk/theorie, innovatiemakelaar)

4. Innovatie en
onderzoek

»
»
»
»
»
»

Verduurzamen van de teelt door telen uit de grond (systeeminnovaties)
Emissievrij telen
Ontwikkeling nieuwe inhoudsstoffen voor o.a. andere markten
Versterken internetinfrastructuur (glasvezel)
Productinnovatie
Beter beheersbaar maken van ziekten en plagen

5. Internationalisatie

» Samenwerken en optrekken met anderen

6. Duurzaam
ondernemen

»
»
»
»

7. Leefomgeving

» Werken aan verbinding tussen tuinders en omgeving
» Proactieve houding in communicatie en interne bewustwording tuinders
» Open dagen (open houding, dialoog, gastvrijheid en tijd)
»	Actief betrekken van maatschappelijke doelgroepen (license to produce)
»	Aandacht voor landschappelijke inpassing en uitstraling van bedrijven
(groen, beperken lichtuitstoot etc.)
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Aardwarmte, gezamenlijk energie opvangen (stroming Waal?)
Energiebeheer samen oppakken (Smart Grids/virtueel energiecluster)
Onderzoek naar verwaarden van reststromen
Meer aandacht voor innovatie met betrekking tot CO2

Het gebied omvat circa 150
bedrijven, een teeltoppervlak van
400 ha, heeft een werkgelegenheid
van 3000 mensjaren en realiseert
een toegevoegde waarde van
ca.4 250 miljoen.

Resultaten 2020
Deze actielijnen zijn ambitieus en niet
eenvoudig in vier jaar uit te voeren. Mate
en diepgang bij de uitwerking zal - mede
beïnvloed door de beschikbare hoeveelheid
tijd en middelen – worden bepaald aan
de hand van concrete jaarplannen. Het
glastuinbouwcluster Bommelerwaard/
Neerijnen wil hierbij in 2020 in ieder geval
het volgende hebben bereikt:
1.	Gezonde, rendabele en vitale bedrijven
met een prima marktpositie
2.	Solide infrastructuur (ruimte, logistiek,
voorzieningen, bedrijfsopzet, glasvezel
etc.)
3.	Draagvlak, verbondenheid en
waardering bij de plaatselijke bevolking
en samenleving
4.	Stevige positie en betrokkenheid van,
en perspectief voor, de jongeren
5.	Voortgang geboekt op het gebied van
verduurzaming en toegevoegde waarde
creatie
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Laanboompact
Het Laanboomcentrum met als kern Opheusden
heeft nationaal en internationaal een sterke positie
opgebouwd. Reeds in 2006 hebben overheid en
bedrijfsleven de handen ineengeslagen en het
Laanboompact opgezet ter verdere versterking van
het laanboomcluster. Daarmee is het
Laanboompact het oudste pact van Greenport
Gelderland. In het cluster zijn 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. F 85 miljoen. Het Laanboomcentrum
staat internationaal bekend om haar zeer brede
assortiment. Ca. 80% van de productie wordt
geëxporteerd naar meer dan 65 landen. Laanbomen
zijn van vitaal economisch belang voor de regio en
voor een mooie, gezonde leefomgeving, maar
bovenal dragen bomen bij aan een goed klimaat
door het opnemen van CO2 en fijnstof uit de lucht.
Groen is leven!
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Positie
Het laanboomcluster Opheusden e.o. is voor de regio dus
van grote sociaaleconomische betekenis. Het dankt deze
positie aan een aantal sterktes, zoals het brede assortiment,
de compleetheid van het cluster (alle spelers zoals toelevering, kweek, afzet, handel, dienstverlening, onderwijs en
onderzoek zijn aanwezig) en tot slot de goede samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en het bedrijfsleven.
Naar de toekomst toe liggen er voldoende kansen
om de positie verder te versterken, onder andere de
toename van de vraag naar bomen en groen producten,
de vermarkting van producten en de mogelijkheden om
in de regio meer waarde toe te voegen.
Maar het cluster staat ook voor een aantal belangrijke
uitdagingen. Onder andere op het vlak van verkaveling,
ontsluiting, het versterken van de onderlinge samenwerking
en het realiseren van een stevige rendementsverbetering.
Tot slot heeft het cluster te maken met enkele bedreig
ingen zoals het tekort aan arbeid, managementpotentieel,
ruimtedruk en achterblijvende verduurzaming. De partners
in het pact hebben de volgende punten benoemd waar
men als pact invloed op kan en wil uitoefenen:
Sterktes
•	Breed assortiment, specialist op kleine bomen,
verscheidenheid aan grondsoorten
•	Centrumfunctie: toelevering, kweek, afzet, dienst
verlening, onderzoek, onderwijs
• Vakmanschap, inzet, specialisatie en innovatie
•	Goede (internationale) naamsbekendheid en
service (snelle levering)

Uitdagingen
•	Verbeteren van kostprijsinzicht, rendement,
verminderen derving
•	Aantrekken, betrekken, motiveren, opleiden
en begeleiden van jongeren
•	Optimaliseren van de verkaveling, de ontsluiting
en gebruiksmogelijkheden percelen
•	Succesvol doorontwikkelen van de nieuwe
samenwerkingsstructuur van de kwekers
Kansen
•	Ontwikkelen van het Agro Business Centrum
tot hét internationale visitekaartje
•	Beter uitdragen/benutten bijdrage bomen
aan leefomgeving, gezondheid en klimaat
•	Ontwikkeling nieuwe markten, producten, diensten
en promotie
•	Versterken van de afzet door ketenregie en
het opvoeren van de klantgerichtheid
Bedreigingen
•	Toenemende concurrentie uit binnen- en buitenland
(local for local, kostprijs etc.)
•	Te weinig regie op ruimte, ruimtedruk, regelgeving
•	Achterblijvende verduurzaming ten opzichte van
andere productie regio’s
•	Te weinig interesse van de maatschappij om in
de boomteelt te ondernemen en te werken
Actielijnen
Op basis van bovenstaande positie en te verwachten
ontwikkelingen legt het laanboomcluster Opheusden e.o.
de komende de jaren de prioriteiten bij de volgende drie

In het cluster zijn ca.160 teelten handelsbedrijven gevestigd, die
laanbomen kweken op ca. 1500 ha.
Het cluster heeft een aantal arbeids
plaatsen van ca. 900 mensjaren.
De toegevoegde waarde bedraagt
ca. F 85 miljoen.
onderwerpen. (1) Ontwikkeling en inrichting van
het Agro Business Centre incl. het laanboomgebouw
als landmark en internationaal visitekaartje, (2)
het versterken van de markt- en afzetpositie en tot
slot (3) het versterken van de bedrijfsstructuur door
het aantrekken en opleiden van (met name ook
jonge) ondernemers (bedrijfsopvolgers), managers
en medewerkers.

De tuinbouw in de
Bommelerwaard
Neerijnen is goed voor 18% van
Bij
uitvoering werkgelegenheid
zijn de volgende punten van en
dedelokale
belang: rendement blijft de basis, een goede
voor
samenwerking
met elkaar en met de betrokken
gemeenten en de provincie en voldoende financie14%
van de regionale economie.
ringsmogelijkheden.
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ACTIES

ACTIELIJN
1. Markt en afzet

»	Ontwikkeling van nieuwe afzetmarkten en promotie (o.a. expo)
»	Ketenversterking (concepten, regie, verdienmodellen, kostprijsinzicht, derving)
»	Afzet naar institutionele en particuliere markt versterken

2. Ruimte en
infrastructuur

»	Inrichten Agro Business Centre en ABC gebouw
»	Verbeteren verkaveling en gebruiksmogelijkheden van de percelen
»	Verbeteren infrastructuur (wegen, ontsluiting)
»	Verbeteren bedrijfsstructuur (bouwblokken, teeltondersteunende voorzieningen)
»	Handhaven/uitbreiden areaal

3. Ondernemerschap
en onderwijs

»	Ontwikkelen en inrichten van een ‘Laanboomacademy’ op ABC terrein
»	Programma bedrijfsopvolgers (ondernemers)
»	Programma hoger management (managers)
»	Programma boomteeltopleiding (werken in de praktijk)
»	Aandacht jongeren opvoeren (aantrekken, opleiden, begeleiden)

4. Innovatie en
onderzoek

»	Verder ontwikkelen ‘telen uit de grond’
»	Onderzoek naar nieuwe toepassingen bomen (andere markten, inhoudstoffen etc.)
» Verduurzamen teelt (gewasbescherming, wildschade, bodemgezondheid)
» Intelligente boomteeltketen (robotisering, diktemeting, RFID, tracking& tracing)
» Programma veredeling (alternatief plantgoed, klimaatbestendigheid, nieuwe producten)

5. Internationalisatie

»
»
»
»

6. Duurzaam
ondernemen

» Ontwikkeling en invoering van duurzame energiebronnen
» Relatie onderzoeken tussen klimaatverandering en boomsoorten
» Realiseren van een CO2 neutrale gemeente

Uitvoeren verkenning naar mogelijkheden/bedreigingen local for local
Ontwikkelen internationale samenwerkingsverbanden met bedrijven
Samenwerken met andere laanboomclusters in Europa (onderzoek, wetgeving etc.)
Gezamenlijk visie ontwikkelen op de (internationale) laanboomteelt

» Programma Duurzaamheid vermarkten (marketing, rapportage, ketenafzet etc.)
7. Leefomgeving
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» Promotie boomkwekerij op ABC terrein (delegaties, open dagen, cursussen etc.)
» Aanleggen van een assortimentstuin/experience centre op ABC terrein
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Resultaten 2020
Bovenstaande actielijnen zijn ambitieus
en niet eenvoudig in vier jaar uit te voeren.
Mate en diepgang bij de uitwerking zal
- mede beïnvloed door de beschikbare
hoeveelheid tijd en middelen – worden
bepaald aan de hand van concrete
jaarplannen. Het Laanboompact wil hierbij
in 2020 in ieder geval het volgende
hebben bereikt:
1.	Gezonde bedrijven met voldoende
rendement en een sterkere marktpositie
2.	Positieve ervaringen/trots op
(de resultaten) van de nieuwe
samenwerkingsstructuur
3.	Een goed ingericht Agro Business
Centre en een eigen Laanboomgebouw
4.	Laanboomcluster is het mooiste en
sterkste Laanboomcluster in Europa
5.	Verbreding en verdieping van het
assortiment producten en diensten
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Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen
Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen is

van Agropark Bergerden (Next Garden), waar

opgericht in 2011. In het cluster, met name

ruimte is voor zo’n 30 bedrijven en in de tweede

gelegen in de gemeenten Lingewaard en

plaats de herstructurering van de glastuinbouw in

Overbetuwe, zijn ca. 240 bedrijven actief met

Huissen-Angeren die in totaal bruto zo’n 380 ha

een (glas)oppervlakte van 255 ha. Het aantal

beslaat.

direct gerelateerde arbeidsplaatsen bedraagt
ca. 2200 en de toegevoegde waarde bedraagt
ca. F 90 miljoen. Het gebied is bekend om zijn
pot- en perkplanten teelt, maar ook teelten zoals
Fresia en Amaryllis zijn er prominent aanwezig.
Tenslotte is in het cluster de veiling Plantion
gevestigd, die een belangrijke rol in de afzet
van sierteeltproducten heeft.
Ter stimulering en ontwikkeling van het gebied
is vanaf 2005 de stichting Greenport ArnhemNijmegen namens het bedrijfsleven actief.
Twee punten zijn van groot belang voor de
regio. In de eerste plaats de doorontwikkeling

ARNHEM-NIJMEGEN
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Positie
Het glastuinbouwcluster Arnhem-Nijmegen is voor
de regio dus van grote sociaaleconomische betekenis.
Het dankt deze positie aan een aantal sterktes, zoals
de gunstige vestigingsfactoren (grondprijs, beschikbare
ruimte, ligging nabij Duitsland etc.), de goede samenwerking tussen de ondernemers en met de overheid en de
mooie leefomgeving. Naar de toekomst toe liggen er
voldoende kansen om de positie verder te versterken,
onder andere het bundelen van de afzet, het verbeteren
van de samenwerking met kennisinstellingen en de verdere
uitrol van een regionaal stadsverwarmingsnet.
Maar het cluster staat ook voor een aantal belangrijke
uitdagingen. Onder andere het verbeteren van het
rendement op de tuinbouwbedrijven, het aantrekken
van nieuwe ondernemers en (innovatieve) bedrijven, en
het succesvol afronden van Agropark Bergerden (Next
Garden) en de herstructurering. Tot slot heeft het cluster te
maken met enkele bedreigingen zoals de versnippering van
de activiteiten, concurrentie van bedrijven uit andere
landen, beeld en imago van het gebied, onvoldoende
kritische massa en het beschikbaar krijgen van financiering
voor bedrijfsontwikkeling. De partners in het pact hebben
de volgende punten benoemd waar men als pact invloed
op kan en wil uitoefenen:

Sterktes
•	Sterke ondernemers en goede samenwerking; onderling
en met overheden
•	Vestigingsfactoren (o.a. grondprijs, ruimte, ligging
bij Duitsland, leefomgeving)
•	Kennisinstellingen (Wageningen UR, Radboud
universiteit, Hogeschool Arnhem Nijmegen) in de buurt
•	Unieke producten (Amaryllis, Freesia, potplanten)
Uitdagingen
•	Verbeteren van het rendement en het behoud/uitbouw
van het afzetvolume
•	Aantrekken van jonge dynamische ondernemers
en vernieuwing op de bedrijven
•	Versterken van het zelfbewustzijn, trots, houding
en elan van de ondernemers
•	Succesvol afronden van Bergerden en de herstructurering
Kansen
•	Versterken blijvers (areaalbenutting, projecten,
helpen volgers, kennisuitwisseling)
•	Samenwerking met Duitsland, andere bedrijfstakken
en kennisinstellingen verbeteren
•	Versterken afzet (ketensamenwerking, aantrekken
handelsbedrijven, promotie)
•	Regionaal stadsverwarmingsnet, gietwaternet,
bodemenergie, etc.
Bedreigingen
•	Versnippering van de activiteiten, besturing, beeld
en imago van het gebied
•	Teruglopen draagvlak bij overheden, burgers,
financiers bij onvoldoende voortgang

•	Onvoldoende kritische massa (als Bergerden en
herstructurering achterblijven)
•	Achterblijvende concurrentiepositie a.g.v. te weinig
investeringen en innovatie
Actielijnen
Op basis van bovenstaande positie en te verwachten
ontwikkelingen legt het glastuinbouwcluster ArnhemNijmegen de komende de jaren de prioriteiten bij
de volgende vier onderwerpen. (1) Het succesvol
afronden van Agropark Bergerden (Next Garden) en
de herstructurering, (2) het versterken van de bedrijfsstructuur en het ondernemerschap (o.a. kennis, coaching,
elan, community vorming, aantrekken nieuwe onder
nemers), (3) het realiseren van de aansluiting van
het stadsverwarmingsnet, gietwaternet en overige
duurzame energiesystemen en tot slot (4) het
intensiveren van de communicatie en dialoog en
de betrokkenheid van burgers en bewoners bij de
tuinbouwsector.

De tuinbouw in de
Bommelerwaard
Bij de uitvoering zijn de volgende punten van belang:
Neerijnen is goed voor 18% van
rendement blijft de basis, een goede samenwerking
met
en met
de betrokken gemeenten en en
de elkaar
lokale
werkgelegenheid
provincie en voldoende financieringsmogelijkheden.
voor vorming is van belang, zodat ondernemers
Community
elkaar snel kunnen vinden en kennis en informatie snel
14%
van de regionale economie.
uitgewisseld wordt.
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ACTIELIJN
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1. Markt en afzet

» Versterken

ketenafzet en rendement (korte ketens, selectie afnemers etc.)
» Vergroten kennis van markt en consument (koopgedrag, big data, social media etc.)
» Samenwerken met andere sectoren buiten tuinbouw (ondernemen, afzet, andere
markten)
» Promotie en gebiedsbranding

2. Ruimte en
infrastructuur

»
»
»
»
»
»

Ruimere functieveranderingsregelingen (meer financiële ruimte voor verplaatsers)
Realiseren stadsverwarmingsaansluiting (o.a. koppeling met Bergerden)
Gebruiksmogelijkheden grond verbeteren (meervoudig, huur, pact etc.)
Handhaven huidige tuinbouwbestemmingen en investeren in concentratiegebieden
Versterken logistiek (overslagpunt, waarde toevoeging)
Anticiperen op doortrekken A 15

3. Ondernemerschap
en onderwijs

»
»
»
»
»
»
»


Ontwikkelen
kennis en vaardigheden in verkoop, onderhandeling, commercie
Kennis van en samenwerking met (nieuwe) financiers en financieringsmogelijkheden
Kennis, training en vaardigheden met social media
Samenwerking met onderwijs (stagiaires op bedrijven, scholen uitnodigen etc.)
Coaching programma jonge ondernemers (koplopers helpen volgers)
Organiseren ondernemerscontacten (van gelijk niveau en zorgen voor diepgang)
Programma aantrekken nieuwe ondernemers, handel

4. Innovatie en
onderzoek

»
»
»
»
»

Productinnovatie (medicijnen, geurstoffen, inhoud stoffen, valorisatie hele plant, 7F)
Duurzame productiemiddelen CO2 neutraal
Versnelling/verbetering samenwerking onderzoek en bedrijfsleven (o.a. kennisvragen)
Opschaling van innovaties (van idee naar bv)
Biologische bestrijding, plantweerbaarheid, kenniscentrum

5. Internationalisatie

» Positionering en promotie in buitenland o.a. in NordRheinWestfalen
» Samenwerking met Duitsland versterken (o.a. afzet in NRW en met verkopers)
» Ondersteunen ondernemersgroepen bij beursbezoek, internationaal ondernemen

6. Duurzaam
ondernemen

»
»
»
»
»


Programma
energieneutraal pact (stadsverwarming, duurzaam Lingewaard)
Sluiten waterkringlopen op het bedrijf (zuiveren, hergebruiken, riolering etc.)
Verwaarden en vermarkten van duurzaamheid
WKK stroom in omgeving verkopen (aanpassen wetgeving, promotie, organisatie)
Programma Zuinig met grondstoffen (inputs, verpakkingsnmateriaal, verspilling etc.)

7. Leefomgeving

»
»
»
»
»

Programma Lokale promotie (bewoners betrekken, planten voor het raam etc.)
Dialoog en in gesprek met bewoners (kassen, teelt, logistiek etc.)
Programma Kom in de kas (laten zien wat je doet)
Visie, belang, strategie totale gebied maken
Programma (inter)nationale promotie en elan (leefomgeving, natuur, steden, historie)
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In het cluster zijn ca. 240 bedrijven
actief met een (glas)oppervlakte
van 255 ha.

Het aantal direct gerelateerde
arbeidsplaatsen bedraagt ca. 2200
en de toegevoegde waarde bedraagt
ca. F 90 miljoen.

Resultaten 2020
Bovenstaande actielijnen zijn ambitieus en
niet eenvoudig in vier jaar uit te voeren.
Mate en diepgang bij de uitwerking zal mede beïnvloed door de beschikbare
hoeveelheid tijd en middelen – worden
bepaald aan de hand van concrete
jaarplannen. Het Glastuinbouwpact
Arnhem-Nijmegen wil hierbij in 2020 in
ieder geval het volgende hebben bereikt:
1.	Gezonde bedrijven met voldoende
rendement en een sterkere
marktpositie
2.	Positief imago en aantrekkingskracht
voor tuinbouwbedrijven van elders
3.	Succesvol ingericht Bergerden en een
geslaagde herstructurering
4.	Goed stadsverwarmingsnet naar
Bergerden en mogelijk verder
5.	Een onderscheidend, eenduidig,
volwaardig, innovatief en krachtig
gebiedsprofiel
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Paddenstoelenpact
Het paddenstoelencluster in de Bommelerwaard
met als kern de gemeente Maasdriel omvat zo’n
16% van de Nederlandse productie. In het cluster
zijn ca. 75 bedrijven actief met een oppervlak
van ca. 15 ha en een toegevoegde waarde van
ca. F 50 miljoen. Het direct gerelateerde aantal
arbeidsplaatsen bedraagt 1200 mensjaren.
Bijzonder in het gebied is dat alle schakels in de
keten zoals (grondstof)toelevering, productie,
verwerking, afzet en groothandel in het cluster
aanwezig zijn. Dit biedt een goede basis om het
cluster verder te versterken en te ontwikkelen.
Toch staat de sector in Maasdriel onder druk.
Onder andere als gevolg van de hevige
concurrentie. Vandaar dat overheid, bedrijfsleven
en overige facilitators in het pact nauw
samenwerken aan een gezamenlijke agenda, met
als belangrijkste ambitie het Paddenstoelcluster in

Positie
Het paddenstoelencluster Maasdriel is voor de regio dus
van grote sociaaleconomische betekenis. Het dankt deze
positie aan een aantal sterktes, zoals de schaalgrootte, de
breedte van het productassortiment en de aanwezigheid
van alle schakels in de keten.
Naar de toekomst toe liggen er voldoende kansen om
de positie verder te versterken, onder andere door een
intensievere product- en marktontwikkeling, door auto
matisering en teelttechniek en door het leren van
en samenwerken met andere sectoren. Maar het cluster
staat ook voor een aantal belangrijke uitdagingen. Onder
andere het versterken van de afzet en ketensamenwerking,
het opvoeren van de samenwerking met elkaar en met de
overheid en het op peil houden van het aantal bedrijven
en de omvang c.q. kritische massa van het cluster. Tot slot
heeft het cluster te maken met enkele bedreigingen zoals
de toenemende concurrentie uit het buitenland, de
ontwikkeling naar local for local en te weinig aandacht
voor promotie, onderzoek en innovatie. De partners in
het pact hebben de volgende punten benoemd waar men
als pact invloed op kan en wil uitoefenen:

Maasdriel uit te laten groeien tot het belangrijkste
centrum van innovatie en duurzaamheid in
Nederland.
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Sterktes
•	Schaalgrootte van de bedrijven, breed assortiment
en het vakmanschap
•	Aanwezigheid van alle schakels in de keten
(concentratie van bedrijven)
•	Duurzame teelt (middelenvrij, voedselveiligheid,
traceerbaarheid etc.)
•	Innovatieve verwerkende industrie (vriesdrogen,
conserveren etc.)

Uitdagingen
•	Versterken van de afzet, de ketensamenwerking en
de ketenregie
•	Opvoeren van de samenwerking tussen ondernemers
onderling en met de overheid
•	Op peil houden en zo mogelijk uitbreiden van
het aantal bedrijven in het cluster
•	Verbeteren van het profiel, de zichtbaarheid en
het imago van het cluster
Kansen
•	Product- en marktontwikkeling (vers, voedingswaarde,
gezondheid, andere markten, etc.)
•	Versterken samenwerking met afnemers zoals Retail
en foodservice
•	Automatisering en teelttechniek
•	Leren van andere sectoren (bijv. groentesector)
Bedreigingen
•	Te weinig aandacht/geld voor promotie, onderzoek
en innovatie (wegvallen PT)
•	Toenemende concurrentie uit buitenland (ruimte,
kostprijs, afzet, samenwerking)
•	Ontwikkeling naar local for local
•	Maatschappelijke discussie over feit dat champost
van dierlijke oorsprong is
Actielijnen
Op basis van bovenstaande positie en te verwachten
ontwikkelingen legt het paddenstoelenpact de komende
jaren de prioriteiten bij de volgende drie onderwerpen.
(1) Het versterken van de markt- en afzetpositie, (2) het
intensiveren van (de aandacht voor) onderzoek, innovatie

In het cluster zijn ca. 75 bedrijven
actief met een oppervlak van
ca. 15 ha en een toegevoegde
waarde van ca. F 50 miljoen.
Het direct gerelateerde
aantal arbeidsplaatsen bedraagt
1200 mensjaren.

De tuinbouw in de
Bommelerwaard
en kennisuitwisseling en tot slot (3) het verbeteren
van de bedrijfsstructuur, de zichtbaarheid en de
Neerijnen is goed voor 18% van
positionering van het cluster.
de lokale werkgelegenheid en
Bij de uitvoering zijn de volgende punten van belang:
voor blijft de basis, een goede samenwerking
rendement
met elkaar, met burgers, overheden en onderzoek en
14%
van de regionale economie.
voldoende financieringsmogelijkheden.
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ACTIES

ACTIELIJN
1. Markt en afzet

»
»
»
»
»

Ketenversterking (vraag/aanbod, overschotproblematiek, regie, vraagsturing etc.)
Samenwerken met rail/foodservice (winkelvloer, recepten, proeven, promotie etc.)
Product en marktontwikkeling (inhoudstoffen, vers, concepten, nieuwe 7F markten)
Vergroten kennis van markt en consument (koopgedrag, big data, social media etc.)
Samenwerken met andere sectoren binnen en buiten de landbouw

2. Ruimte en
infrastructuur

»
»
»
»

Versterken samenwerking met de overheid
Ontwikkelingsruimte bedrijven (bebouwing, verplaatsing, routing, etc.)
Programma zichtbaarheid (landmark langs A2, naamborden, parkeerplaatsen etc.)
Kennis- en ontmoetingscentrum

3. Ondernemerschap
en onderwijs

» Programma ontwikkeling vaardigheden en competenties afzet, consument, markt
» Programma bedrijfsopvolging

4. Innovatie en
onderzoek

»
»
»
»
»

Vergroten aandacht/bewustwording over belang onderzoek en innovatie
Focus op toegevoegde waarde (product, markt, concepten etc.) in plaats van kostprijs
Versterken innovatie infrastructuur (kennisverspreiding, internet buitengebied etc.)
Inrichten kenniscentrum (praktisch, maatwerk)
Nieuwe aandachtsgebieden (reststromen, inhoud stoffen, veredeling, robotisering)

5. Internationalisatie

»
»
»
»

Programma samenwerking met buitenlandse bedrijven
Verticale (internationale) integratie (voorwaarts en achterwaarts)
Zorgen voor level playing field (gelijk speelveld, zelfde concurrentiefactoren)
Bedrijven ondersteunen bij local for local initiatieven

6. Duurzaam
ondernemen

»
»
»
»

Koppelen van energiestromen tussen bedrijven (bijv. afvalwarmte voor drogen)
Saneren en asbestvrij maken van het cluster
Verduurzamen afzet champost
Vermarkten van duurzaamheid (product, productiemethode, arbeid, werkgeverschap)

7. Leefomgeving

» Visieontwikkeling, branding en imagoversterking van het cluster
» Verbeteren leefomgeving (verminderen stankoverlast, betere routing verkeer etc.)
» Vergroten draagvlak onder burgers door dialoog, open dagen, kennisoverdracht

Maasdriel omvat
zo’n 16% van de
Nederlandse productie.
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Resultaten 2020
Bovenstaande actielijnen zijn ambitieus en
niet eenvoudig in vier jaar uit te voeren.
Mate en diepgang bij de uitwerking zal mede beïnvloed door de beschikbare
hoeveelheid tijd en middelen – worden
bepaald aan de hand van concrete
jaarplannen. Het Paddenstoelenpact wil
hierbij in 2020 in ieder geval het volgende
hebben bereikt:
1.	Gezonde bedrijven met voldoende
rendement en een sterkere marktpositie
2.	Meer onderscheidend door vernieuwing
van producten, markten, diensten etc.
3.	Versterkte samenwerking met elkaar,
de overheid, de burgers en de afnemers
4.	Goede infrastructuur (ruimte, logistiek,
energievoorziening, kenniscentrum etc.)
5.	Betere zichtbaarheid (landmark,
naamborden), positionering en
uitstraling
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Actieagenda Greenport Gelderland
In de vorige paragraaf is de actieagenda uitgewerkt

ACTIELIJN

per pact. In deze paragraaf worden langs dezelfde

1. Markt en afzet

»	Bewustwording: versterken marktpositie is belangrijk doel Greenport Gelderland
»	Organiseren kennisdeling tussen pacten (ketens, afzet, verdienmodellen, consument)

2. Ruimte en
infrastructuur

»	Versterken van de logistieke infrastructuur in de regio (grote projecten, A 15 etc.)
»	Stimuleren en faciliteren van activiteiten op vlak van multi modaal vervoer
»	Verzorgen van de samenwerking met Logistieke Hotspot Rivierenland
»	Verbeteren ruimtelijke structuur en voldoende ontwikkelingsruimte

actielijnen de acties beschreven die aanvullend
op koepelniveau (dus pact overschrijdend)
gezamenlijk worden opgepakt. Bij de actielijnen
Infrastructuur/Logistiek, Ondernemerschap

(incl. logistiek)

& onderwijs, Internationalisatie en Duurzaam
ondernemen ligt het initiatief tot gezamenlijke
actie vooral op koepelniveau en bij de overige

3. Ondernemerschap
en onderwijs

»	Ondersteunen bij het ontwikkelen van leergangen voor ondernemers en medewerkers
»	Vergroten betrokkenheid en instroom van jongeren (medewerkers, bedrijfsopvolgers)
»	Stimuleren van regionale werknemers voor baan in tuinbouw (branchepool)
»	Samenwerking organiseren met landelijke initiatieven en Human Capital Agenda

4. Innovatie en
onderzoek

»	Aansluiten bij en samenwerking met (inter)nationale programma’s zoals
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
»	Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma van de EU
»	Ondersteunen pacten bij financieren van onderzoek en innovatie

5. Internationalisatie

»	Ondersteunen pacten bij internationaal ondernemen en local for local ontwikkeling
»	Samenwerking Nederlandse bedrijven in buitenlandse Greenports
»	Ontvangen buitenlandse delegaties en organiseren (beurs)bezoeken aan buitenland
»	Bewaken randvoorwaarden internationale handel (level playing field)

6. Duurzaam
ondernemen

»	Ondersteunen pacten bij vermarkten van duurzaamheid
»	Stimuleren gebruik duurzaam transport (beladingsgraad, duurzame energiebronnen)
»	Stimulering van verduurzaming van teeltsystemen
»	Programma Meer met minder (resource efficiency, reststromen, verspilling etc.)

7. Leefomgeving

»	Organiseren kennisdeling tussen pacten met betrekking tot verbeteren leefomgeving
»	Ontwikkelen/uitdragen van het ‘merk’ Greenport Gelderland (positionering, branding)
»	Ondersteunen van de pacten bij het versterken van het maatschappelijke draagvlak

actielijnen op pactniveau.

(incl. branding)
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ACTIES

Resultaten 2020
Het karakter van bovenstaande acties is verschillend: sommige acties vragen continue aandacht,
sommige kunnen in enkele dagen worden uitgewerkt en sommige kunnen in een periode van vier jaar
worden gestart maar vragen ook daarna nog aandacht. Volgorde, tijdstip en diepgang bij de uitwerking
zullen - mede beïnvloed door de beschikbare hoeveelheid tijd en middelen – worden bepaald aan de
hand van concrete jaarplannen.

Greenport Gelderland wil hierbij in 2020 in ieder geval het volgende hebben bereikt:
1.	Gezonde bedrijven met voldoende rendement
en een sterke marktpositie
2.	Voorsprong op de concurrentie door markt-,
product- en procesinnovatie
3.	Voldoende omvang en kritische massa van
bedrijven en werkgelegenheid

in duurzaam produceren en consumeren
8.	Hechte samenwerking tussen ondernemers
onderling en met de omgeving
9.	Goede naamsbekendheid, positionering
en zichtbaarheid van het tuinbouwcluster
10. Sterke internationale oriëntatie en positie.

4.	Sterke infrastructuur, ruimtelijke structuur
en bedrijfsstructuur

Bij de uitvoering zijn de volgende punten van

5.	Krachtig kennis en innovatieklimaat

belang: rendement blijft de basis, een goede

6.	Een betere benutting van de logistieke

onderlinge samenwerking met ondernemers,

positie
7.	Duurzaam tuinbouwcluster met evenwicht

overheden, onderzoek, onderwijs en omgeving
en voldoende financieringsmogelijkheden.
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5

OP WEG NAAR 2020
In voorgaande hoofdstukken is op basis van
de huidige positie van Greenport Gelderland
en de te verwachten ontwikkelingen een
agenda voor de komende vier jaar uitgewerkt:
Agenda 2020.
Daarbij passen de hiernaast beschreven
opmerkingen.

Het is belangrijk bij de uitvoering
van de agenda de dagelijkse
ontwikkelingen goed te blijven
volgen en hierop in te spelen.
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Domein
De Agenda 2020 heeft betrekking op het geografische
werkgebied van Greenport Gelderland. Doel is versterking
van het tuinbouwcluster, maar wel vanuit meerdere
invalshoeken zowel vanuit markt als maatschappij. Het
gaat om activiteiten die de netwerkorganisatie Greenport
Gelderland samen als overheid en bedrijfsleven kan en wil
beïnvloeden. Activiteiten die op bedrijfsniveau of landelijk
op sectoraal niveau worden opgepakt vallen hier dus
buiten.

goed te blijven volgen en hierop in te spelen. Het vertalen
van de Agenda 2020 in jaarlijkse werkplannen met heldere
keuzes, doelstellingen, prioriteiten en quick wins is dan ook
essentieel.

Niet alles is nieuw
Lang niet alles wat in deze agenda staat is nieuw. Dat is
en was niet de bedoeling en dat hoeft ook niet. Veel
ontwikkelingen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling,
inrichting bedrijventerreinen, onderzoek of versterking
marktpositie hebben zo maar een doorlooptijd van vijf tot
tien jaar. Doel van de Agenda 2020 is vooral om vanuit een
analyse van de huidige situatie, de lopende activiteiten en
de te verwachten ontwikkelingen, te benoemen in welke
richting de activiteiten zich de komende vier jaar moeten
ontwikkelen, per pact en pact overschrijdend. In het besef
dat we ons werkende weg een pad moeten banen naar
2020. De reis is daarbij even belangrijk als het doel.

Uitvoering
In hoofdstuk 4 is aangegeven wat Greenport Gelderland
bereikt wil hebben in 2020 en welke activiteiten daarvoor
op pactniveau en pact overschrijdend niveau worden
ontwikkeld en uitgevoerd. Bij de uitvoering hiervan zijn
de volgende drie punten van belang:
•	In de eerste plaats de bereidheid om samen te investeren
in tijd en geld om het programma uit te voeren.
•	Ten tweede een goede financiering, organisatie, besturing
en monitoring van de activiteiten.
•	En tot slot de wil om te excelleren: in samenwerking,
in innovatie en in communicatie.

Om dat als cluster succesvol te kunnen doen, zijn volgens
Collins (2005) de volgende drie dimensies van belang:
(1) talent; je moet gewoon de beste willen zijn, (2) passie;
dus werken met plezier en hartstocht en (3) economie;
het leveren van producten en diensten waar vraag naar is.

Instabiliteit
Dat brengt ons bij de derde opmerking. De huidige wereld
is allesbehalve stabiel: financiële crisis, geopolitieke
spanningen, vluchtelingenproblematiek, energiecrisis,
grondstof schaarste, klimaatverandering, toenemend
protectionisme etc. Het is dan ook belangrijk bij de
uitvoering van de agenda de dagelijkse ontwikkelingen
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BETROKKENEN
Fruitpact
Bert den Haan (fruitteler)
Bert Pinxterhuis (PPO/Wageningen UR)
Frank Engelbart (programma manager)
Freddy Bolder (fruitteler)
Frederik Bunt (fruitteler)
Gerard de Bruijn (fruitteler)
Gerwin van Maanen (fruitteler)
Hans de Bie (Rabobank West-Betuwe)
Henk de Ronde (Gemeente Buren)
John Rocks (Provincie Gelderland)
Marc Andre de la Porte (voorzitter Fruitpact)
Paul Cruijsen (fruitteler)
Rien van Doorn (Fruitmasters)
Sander Bos (gemeente West Maas en Waal/regio Rivierenland)
Siep Koning (NFO)
Simon Oostveen (fruitteler)
Teus Kool (gemeente Neerijnen)
Ton van Maanen (gemeente Geldermalsen)

Glastuinbouwpact
Bommelerwaard&Neerijnen
David van Tuyl (Chrysantenteler)
Erik Goesten (Bedrijfskundig Advies Bureau)
Erik Pullen (accountmanager)
Frans Mans (Gerbera teler)
Gerard Selman (programma manager)
Gert van Daalen (Alstroemeria teler)
Gerard van Wijk (Phalaenopsis teler)
Heidi Uenk (projectleider glastuinbouwpact)
Heimen Quik (Phalaenopsis teler)
Henk Kolbach (LTO Glaskracht, West-Gld.)
Henk van Wijk (Chrysanten teler)
Jaap Breugem (Rabobank Bommelerwaard)
Jan Kreling (Chrysanten teler)
Lies van Wijk (Chrysanten/Bouvardia teler)
Marco van de Werken (Chrysanten teler)
Marianne van de Berg (Potplanten teler)
Peter van Osch (Veiling Zaltbommel)

Teunis Versteeg (Vaste planten kweker)
Toon van Tuyl (Veiling Zaltbommel, Paprika teler)
Willy Vermeulen (Zacht fruit teler)

Laanboompact
Dirk Jager (teler)
Gijsbert van Setten (teler)
Gerrit Massink (Damcon)
Hans de Bie (Rabobank West Betuwe)
Hans Keuken (Gemeente Neder – Betuwe)
Henk Folkerts (programma manager)
Henk Huibers (teler)
Henk Mauritz (teler)
Herman Mauritz (teler)
Herman van de Bijl (teler)
Izak Mauritz (teler)
John Rocks (Provincie Gelderland)
Otto van Setten (teler)
Roger Jakobs (Gemeente Neder – Betuwe)
Ton Baltissen (PPO/Wageningen UR)
Wim Crum (teler)

Glastuinbouwpact Arnhem – Nijmegen
Arwin Valkenburg (tuinder)
Bernadette Janssen (Provincie Gelderland)
Berno Schouten (Energiebedrijf Bergerden)
Clemens Borgijnk (tuinder)
Dick Koorn (Coördinator Greenport Gelderland)
Emiel Wubben (Wageningen Universiteit)
Erik Aerts (Rabobank Oost-Betuwe)
Ferry Hollinger (Greenport Arnhem Nijmegen)
Hans Korfage (Gemeente Lingewaard)
Harrie Vreman (LTO Glaskracht)
Harry Beijer (tuinder)
Jan van de Harg (tuinder)
Jan van Genderen (tuinder)
John Rocks (Provincie Gelderland)
Mari Thijssen (Flynth)

Pim Rikken (tuinder)
Radboud Vorage (programma manager)
RobertJan Derksen (tuinder)
Sietske Weijs (tuinder)
Theo Jan van Ewijk (tuinder)
Wouter Groote (projectleider Agropark Lingewaard)

Paddenstoelenpact
Arjan Stello (kweker)
Bert Rademakers (leverancier)
Geert-Peter de Rijk (kweker)
Gerard van den Anker (gemeente Maasdriel)
Heleen van Harsel (verwerker)
Judith Zengers (programma manager)
Ko Hooijmans (lid stuurgroep)
Piet Lempens (leverancier)
Pieter van den Oord (kweker)

Projectgroep
Henk de Ronde (namens Fruitpact)
Marc Andre de la Porte (namens Fruitpact)
Erik Goesten (namens Glastuinbouwpact B&N)
Han Looijen (namens Glastuinbouwpact B&N)
Henk Mauritz (namens Laanboompact)
Roger Jakobs (namens Laanboompact)
Ferry Hollinger (namens Glastuinbouwpact AN)
Theo Jan van Ewijk (namens Glastuinbouwpact AN)
Ko Hooijmans (namens Paddenstoelenpact)
Piet Lempens (namens Paddenstoelenpact)
Peter van Heumen (namens Ondernemersinitiatief)
Ruben Bringsken (namens Ondernemersinitiatief)
Tom van Wijk (namens Ondernemersinitiatief)

Projectteam
Dick Koorn (Greenport Gelderland)
Henk Folkerts (Rijnconsult)
Martina Petrus (Rijnconsult)
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Future with a BITE Agenda 2020 is een uitgave van Greenport
Gelderland. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
Overname voor eigen gebruik juichen wij toe. Graag met
bronvermelding. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door
de provincie Gelderland.

