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1.  Inleiding 
 

In de periode 2012-2015 is in het kader van het Glastuinbouwpact/ambitieprogramma van 

Greenport Gelderland, in de regio Arnhem-Nijmegen een groot aantal (netwerk)activiteiten en 

projecten uitgevoerd dat bijgedragen heeft aan een vitaal tuinbouwnetwerk en innovatie op de 

tuinbouwbedrijven. Een groot deel van de tuinbouwondernemers heeft aan één of meerdere 

activiteiten deelgenomen. Uit evaluaties blijkt dat de initiatieven van het Glastuinbouwpact 

Arnhem-Nijmegen goed gewaardeerd worden. Tijdens kantinebijeenkomsten worden de 

activiteiten met tuinders besproken en waar mogelijk wordt ingespeeld op actuele 

ontwikkelingen. Samen met tuinders zijn een 8-tal innovatieve projecten uitgevoerd. 

In de periode van 2012 tot en met 2015 werd in toenemende mate samengewerkt tussen de 

partijen betrokken bij het Glastuinbouwpact om zodoende een tastbare ondersteuning te leveren 

aan zaken die op de tuinbouwbedrijven en bij aanverwante dienstverlenende bedrijven spelen. 

Met deze partijen is een meerjarenprogramma opgezet, wat deel uit maakte van het 

ambitieprogramma Greenport Betuwse Bloem 2012 – 2015.  

Voor het structureren van de activiteiten zijn de activiteiten ingedeeld naar thema. De volgende 

thema’s zijn hierbij in het pact opgepakt:  

 Markt en afzet 

 Onderwijs en scholing 

 Kennis en innovatie 

 Duurzaamheid 

 Logistiek 

 Ruimte en  

 Internationaliserening 

 

Deze thema’s zijn in de jaarlijkse werkprogramma’s uitgewerkt in concrete activiteiten en 

projecten. Iedere twee maanden wordt de voortgang van deze activiteiten in een kernteam 

besproken. Twee maal per jaar vindt er een overleg plaats met het de leden van het 

Glastuinbouwpact.  

In deze notitie wordt in hoofdstuk 2 de 

organisatie van het Glastuinbouwpact 

Arnhem-Nijmegen beschreven en hoofdstuk 

3 geeft een bondig overzicht van de 

belangrijkste activiteiten. In bijlage 1 is een 

uitgebreid verslag te vinden van het scala 

aan activiteiten die in 2012-2015 zijn 

uitgevoerd. Het belangrijkste hoofdstuk in 

deze notitie is hoofdstuk 4, hierin worden 

de concrete resultaten benoemd.  
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2.  Samenvatting 
 

Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen heeft een concrete bijdrage geleverd aan de uitvoering 

van het Meerjarenprogramma Betuwse Bloem 2012-2015. Het Glastuinbouwpact kenmerkte zich 

door een doelgerichte aanpak, waarbij ondernemerschap centraal stond. Het Pact streefde ernaar 

om zoveel mogelijk aan te sluiten bij concrete wensen van ondernemers en de ondernemers 

maximaal te betrekken bij de activiteiten en projecten. Om dat te bereiken werd intensief samen 

gewerkt met Greenport Arnhem-Nijmegen, een ondermemers netwerk in de regio Arnhem-

Nijmegen.  Om succesvol te zijn werd vanuit het Pact samengewerkt met alle relevante partijen in 

de regio en natuurlijk met Greenport Gelderland.  

 

In de afgelopen vier jaar zijn de volgende type activiteiten uitgevoerd: 

 Cursussen voor tuinders op het gebied van marketing, communicatie en verkoop; 

 Excursies binnen en buiten de tuinbouwsector; 

 Workshops over bijvoorbeeld de toepassing van duurzame energie; 

 Discussiebijeenkomsten over actuele thema’s; 

 Begeleiding van innovatietrajecten en innovatienetwerken; 

 Opzetten en stimuleren van samenwerkingsverbanden; 

 Organiseren en opzetten van contacten met name in Nordrhein Westfalen; 

 Bijeenkomsten met (landelijke) deskundigen en innovators; 

 Begeleiden van onderzoeken en opstellen van visies; 

 Betrekken van overheden en (nationale) onderzoekers bij de tuinbouwontwikkeling in het 

gebied; 

 Initiëren en uitvoeren van innovatieve duurzaamheidsprojecten; 

 Het organiseren van symposia; 

 Ondersteuning bij de ontwikkeling van NEXTgarden; 

 Informatie uitwisseling tussen belanghebbenden en PR van de tuinbouwsector onder 

andere door promotie op beurzen en bijeenkomsten; 

 Onderhouden van een informatieve website en een uitgeven van een nieuwsbrief. 

 

Door de vele activiteiten die georganiseerd zijn, zijn ook op veel gebieden resultaten bereikt. Er is 

een levendige tuinbouw community ontstaan. Tuinders hebben veelvuldig contact met de 

pactmanager en met de leden die in het Pact zitting hebben. Er wordt veel informatie 

uitgewisseld en gezamenlijk een scala aan initiatieven ontwikkeld. 
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Met de uitvoering van haar activiteiten heeft het Glastuinbouwpact bereikt dat: 

 Er een grote betrokkenheid is bij ondernemers en dat zij deelnemen aan een breed scala 
van activiteiten. Er zijn ongeveer 1500 ondernemers contacten georganiseerd. Daarnaast 
hebben ook andere stakeholders uit het tuinbouwcluster aan de activiteiten 
deelgenomen. 

 Het ondernemersnetwerk in de regio is versterkt en het community-gevoel vergroot. Men 
weet elkaar makkelijker te vinden. Samenwerkingsverbanden tussen ondernemers zijn 
gevormd. 

 Wanneer wordt gekeken naar de hefboom dan blijkt deze boven de beoogde factor 3 te 
zitten 395.000/1.278.000 (provinciale bijdrage versus totale investering).  

 In de laatste 2 jaar van de pactperiode, mede door de verbeterende economische situatie, 
is het aantal innovatieve projecten met tuinders snel toegenomen. Dankzij de 
beschikbaarheid van de regiogelden zijn er 8 projecten uitgevoerd. Daarbij is voor ca. 
550.000 euro geïnvesteerd. Het resultaat is een jaarlijkse besparing van 500.000 m³ gas 
en 250.000 kWh aan elektra. 

 Het ondernemerschap en vakmanschap van tuinders is vergroot door de thema-
bijeenkomsten, excursies en trainingen/cursussen. 

 Het gebied heeft zich met name naar Nordrhein Westfalen geprofileerd door 
bijeenkomsten, excursies en symposia. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor 
Duitse marktpartijen. 

 De samenwerking in het Pact tussen 
partijen zeer constructief is er veel 
informatie uitgewisseld wordt en dat 
er een gezamenlijke visie is 
ontwikkeld. 

 Het initiatief NEXTgarden ontwikkeld 
is en dat dit de 
tuinbouwontwikkeling in gemeente 
Lingewaard gebundeld heeft. 

 In een aantal enquêtes geven 
ondernemers aan dat zij de 
activiteiten die georganiseerd 
worden positief waarderen. Zij 
vragen wel steeds aandacht voor 
relevante onderwerpen die 
bijvoorkeur bijdragen aan een beter 
bedrijfsresultaat. 

 Er met de andere pacten is 
samengewerkt en input is geleverd 
aan Agenda 2020.  

 Er een stevige basis is gelegd voor 
verder samenwerking, innovatie en 
verduurzaming van de 
tuinbouwsector.  
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3. Organisatie Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen 
 

In 2011 is het Glastuinbouwpact opgericht. In 2012 is voor het eerst een werkprogramma 

opgesteld en heeft Greenport Arnhem-Nijmegen het voortouw genomen om tuinbouw 

gerelateerde activiteiten in de regio met elkaar af te gaan stemmen en te bundelen. Dit is 

vastgelegd in een intentieovereenkomst waarin partijen een gezamenlijk visie onderschrijven. In 

2013 is de samenwerking met Greenport Gelderland geïntensiveerd. Daardoor zijn ook kansen die 

het ‘Greenport Gelderland netwerk’ biedt benut. In 2016 heeft het Glastuinbouwpact Arnhem-

Nijmegen besloten om ook in de periode 2017-2020 de samenwerking verder te bestendigen. 

In het Glastuinbouwpact (periode 2012-2015) participeerden de volgende partijen: 

- Gemeente Lingewaard;  

- Gemeente Overbetuwe;  

- Provincie Gelderland;  

- LTO Noord Glaskracht;  

- Greenport Arnhem-Nijmegen;  

- Kamer van Koophandel Centraal Gelderland;  

- Rabobank Oost Betuwe;  

- Plantion BV;  

- Enkele tuinbouw ondernemers. 

 

Om op operationeel vlak tot een goede samenwerking te komen, is een kernteam opgericht met 

daarin zowel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als ook de (semi) overheid. Het kernteam 

werd gedurende de periode 2012-2015 bemand door de volgende personen:  

- Plantion; Peter Bakker 

- Tuinbouwondernemer; Theojan van Ewijk 

- Kamer van Koophandel; Rieneke van Wieringen en collega’s 

- LTO Glaskracht; Harrie Vreeman 

- Gemeente Lingewaard; Hans Korfage 

- Oost NV; Wils Kloos 

- Greenport Arnhem-Nijmegen; Ferry Hollinger en Radboud Vorage 

- Selman Transporten: Carin Rensen en Carin Driessen 

 

Binnen het Glastuinbouwpact worden de belangrijkste 

ontwikkelingen die binnen de tuinbouwsector spelen 

tussen overheid en bedrijfsleven besproken. Op basis 

hiervan werd een jaarlijks werkplan opgesteld. Dit 

werkplan vormde het uitgangspunt voor de activiteiten 

die jaarlijks uitgevoerd werden. De pactmanager was 

samen met Greenport Arnhem-Nijmegen belast met 

uitvoering en rapportage.  
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Gezien de focus op ondernemersgerichte activiteiten werd er door Greenport Arnhem-Nijmegen 

mede invulling aan het programma gegeven. Met name de voorzitter en vice-voorzitter, 

respectievelijk Theojan van Ewijk en Ferry Hollinger, hebben vele uren aan organisatie en 

uitvoering besteed. Het secretariaat voor de Pact-vergaderingen werd door gemeente Lingewaard 

ingevuld. Door de grote betrokkenheid van het regionale bedrijfsleven, die ook een belangrijk 

deel van het geld opbracht voor de uitvoering van de activiteiten, had het programma een stevig 

draagvlak in de regio. 

 

Foto: Theojan van Ewijk, Sietske Weijs en Radboud Vorage 

De activiteiten van het Glastuinbouwpact worden gecoördineerd door Radboud Vorage. Hij vormt 

ook een belangrijkste schakel naar het team van Greenport Gelderland. De heer Vorage is het 

eerste aanspreekpunt voor tuinders en heeft mede aan de basis gestaan van diverse innovatieve 

projecten. 

 

Focus: 

In de periode 2012-2015 is de focus gericht 

geweest op het bereiken van zo veel mogelijk 

ondernemers en het organiseren van concrete 

en tastbare activiteiten. Daarmee heeft het 

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen een 

goede bekendheid binnen de 

glastuinbouwsector verworven.  

 



8 

 

Naast de 7 thema’s, zoals in de inleiding aangegeven, is in de periode 2012-2015 gewerkt met een  

focus op: 

- Verder activeren en betrekken van ondernemers; 

- Vraag gestuurde activiteiten blijven ontwikkelen en relevante thema’s oppakken; 

- Versterken van het netwerk met en tussen tuinbouwondernemers; 

- Visie blijven ontwikkelen op het eigen tuinbouwcluster; 

- Initiëren en uitvoeren van projecten; 

- Actieve betrokkenheid van programma manager in de koepel Greenport Gelderland; 

- Bestuurlijke betrokkenheid vanuit de pacten in de koepel Greenport Gelderland. 

 

Mede omdat gedurende de periode 2012-2015 met deze focus gewerkt is, heeft een groot aantal 

ondernemers deelgenomen aan de activiteiten/projecten (1500 contactmomenten). In de praktijk 

bleek het overigens moeilijk om vooral de (afbouwende) groep ondernemers te bereiken. In de 

pactperiode hebben behoorlijk wat ondernemers, mede door de moeilijke economische 

omstandigheden, hun bedrijf afgebouwd. Voor deze groep zijn speciale activiteiten 

georganiseerd, echter met een matige opkomst/resultaat. De pactmanager, ondersteund door 

Greenport Arnhem-Nijmegen, heeft zijn activiteiten en communicatie op een laagdrempelige 

manier ingestoken en daarmee veel ondernemers weten te bereiken en te betrekken. Geleidelijk 

is meer maatwerk per ondernemersgroep geleverd. 

In overleg met StadsRegio en 

gemeente Lingewaard is er 

gewerkt aan het beschikbaar 

krijgen van RegioGelden. De 

RegioGelden hebben geleid tot 

een versnelling in de uitvoering 

van projecten. In totaal zijn 

acht projecten uitgevoerd, zie 

de projectenlijst in het 

volgende hoofdstuk.  

 

Tenslotte heeft de pactmanager actief meegedraaid in de koepel Greenport Gelderland en zijn er 

ondernemers uit het gebied betrokken geweest bij het Ondernemers Initiatief. De verschillende 

geledingen van Greenport Gelderland hebben innovatieve bedrijven in de Regio Arnhem-

Nijmegen bezocht. 
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4.  Activiteiten Glastuinbouwpact 2012 - 2015 

 

Greenport Gelderland 

Door een intensieve samenwerking met de Greenport Gelderland is het tuinbouwgebied Arnhem-

Nijmegen nog beter op de kaart gezet. Dat heeft onder andere geleid tot het bezoek van Loek 

Hermans (voorzitter van Greenport Holland), maar ook tot meer geld voor onderzoek, het 

opzetten van trainingen en cursussen voor ondernemers, het aanvragen van RegioGelden en het 

uitwisselen van kennis tussen onderzoekers en ondernemers. Ook heeft het een versnelling 

gegeven aan het uitvoeren van innovatieve projecten en de oprichting van NEXTgarden. 

 

Aanpak 

Uitvoering van het Glastuinbouwpact lag voor een belangrijk deel in handen van de pactmanager, 

echter de ondersteuning van Greenport Arnhem-Nijmegen was onmisbaar daarbij. De aanpak van 

de activiteiten richtte zich met name op het verkrijgen van een levendig tuinbouwnetwerk, een 

netwerk waarin relevante tuinbouwkennis snel verspreid, ondernemers allerlei contacten kunnen 

leggen, waar nieuwe (innovatieve) ideeën ontstaan en ondernemers inspiratie kunnen opdoen. 

Om dat te bereiken werd een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd, zoals: 

 Cursussen voor tuinders op het gebied van marketing, communicatie en verkoop; 

 Excursies binnen en buiten de tuinbouwsector; 

 Workshops/symposia over bijvoorbeeld de toepassing van duurzame energie; 

 Discussiebijeenkomsten over actuele thema’s; 

 Begeleiding van innovatietrajecten en innovatienetwerken; 

 Bijeenkomsten met (landelijke) deskundigen en innovators; 

 Begeleiden van onderzoeken en opstellen van visies; 

 Betrekken van overheden en onderzoekers bij de tuinbouwontwikkeling in het gebied; 

 Initiëren en opzetten van projecten; 

 Informatie uitwisseling tussen belanghebbenden en PR van de tuinbouwsector; 

 Onderhouden van een informatieve website en een uitgeven van een nieuwsbrief. 

 

Op de volgende pagina’s is een overzicht te vinden van de activiteiten die georganiseerd zijn door 

de pactmanager in de periode 2012-2015. Daarna is een overzicht te vinden van de innovatieve 

projecten die opgezet zijn en welke bijdrage deze projecten aan efficiënter en duurzamer 

energiegebruik in de tuinbouw hebben geleverd. 
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Overzicht georganiseerde activiteiten in het kader van het Glastuinbouwpact/Greenport Arnhem-Nijmegen 

 

Activiteit Uitgevoerd op Onderwerp, deelname en bereikte resultaat 

Netwerk-
bijeenkomsten 

26-10-2012 
Diverse data 
27-11-2013 
4-11-2014 
17-11-2015 

Discussie bijeenkomst met deskundigen m.b.t. input omgevingsvisie, 8 deelnemers, visievorming  
Actieve deelname bij overleggen met andere tuinbouwpacten in het kader van Greenport Betuwse Bloem 
Greenport Holland kennis bijeenkomst Logistiek bij Plantion, deelname ca 35 deskundigen, vervoerders 
Omdenken, een andere manier om tegen problemen aan te kijken, 50 personen 
Bijeenkomst Samenwerking in de Keten, 55 personen 

Discussie- en debat 
bijeenkomsten 

20-09-2012 
18-06-2013 
01-10-2013 
18-3-2014 
28-8-2014 
1-10-2014 
9-12-2014 
18-12-2014 
29-1-2015 
11-6-2015 
1-7-2015 

Discussie/Kantinebijeenkomst, circa 10 personen, community vorming en prioritering netwerkactiviteiten 
Discussiebijeenkomst over bedrijfseconomische aspecten in economisch moeilijke tijden, 18 deelnemers 
Discussiebijeenkomst ’stoppen of doorgaan’, ca 20 personen 
Discussiebijeenkomst over gewasbescherming, ca 50 personen 
Discussie/Kantinebijeenkomst, circa 12 personen, ontwikkeling deelgebied Oosterhout 
Discussiebijeenkomst rond emissie-loze tuinbouw 
Gezamenlijk warmte en gietwaternetwerk, kansen voor het herstructureringsgebied, circa 8 personen 
Visie bijeenkomst met stakeholders uit het gebied, 18 personen 
Discussiebijeenkomst over ondernemersgerichte activiteiten 
Discussiebijeenkomst Arbeid, Werk en Zekerheid, ca 25 personen 
Samenwerking in de amaryllis sector, 16 personen 

Meet en Greet 06-01-2012 
29-06-2012 
11-01-2013 
28-06-2013 
9-01-2014 
6-4-2014 
27-6-2014 
15-10-2014 
10-1-2015 
12-4-2015 
16-6-2015 

Nieuwjaarsbijeenkomst, circa 65 deelnemers, community vorming en linken Greenport Betuwse Bloem 
Seizoensafsluiting, circa 40 deelnemers, community vorming en internationalisering 
Nieuwjaarsbijeenkomst, circa 55 deelnemers,  presentatie flexibilisering in ondernemen 
Seizoensafsluiting, circa 35 deelnemers, community vorming en financiering innovatie 
Nieuwjaarsbijeenkomst, circa 50 deelnemers, visie Lingewaard op tuinbouw 
Ondernemersbijeenkomst i.v.m. Kom in de Kas, circa 45 deelnemers 
Seizoensafsluiting, circa 35 deelnemers, community vorming 
Bijeenkomst rond Wereld Voedseldag en expositie, ca. 20 personen 
Nieuwjaarsbijeenkomst, circa 50 deelnemers, visie op samenwerking en keten ontwikkeling 
Ondernemersontbijt i.v.m. Kom in de Kas, circa 45 deelnemers 
Ondernemers bij Ondernemers op bezoek, Kantine bijeenkomst , 8 deelnemers 
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Excursies 22-03-2012 
21-3-2013 
4-4-2014 
4-6-2014 
2-3-2014 
11-6-2015 

Bijeenkomsten afzet kanalen Duitse detailhandel, 40 deelnemers, leggen afzetcontacten in Duitsland 
Marketing excursie naar een drietal nieuwe afzetconcepten/verdienmodellen regio Amsterdam, 18 personen 
Inkopers bijeenkomst Nordrhein Westfalen, ca 15 personen 
Uitwisselingsbezoek AgroPole uit Nordrhein Westfalen 
Bezoek/excursie Advies raad Greenport Gelderland 
Samenwerkingsverbanden in de tuinbouwsector, excursie met amarylliskwekers (18 kwekers) 

Projectthema’s  - Ondersteuning bij opzet en uitwerking van onderzoek naar mogelijkheden geothermie Bergerden 
- Uitwerking van projectidee m.b.t. recirculatie trayvelden in aardbeien teelt i.s.m. Bommelerwaard 
- Energy Local for Local, aanpak voor levering van locaal opgewekte energie in de eigen regio 
- Hoge Temperatuur Opslag, kans voor betere benutting van warmte 
- Opzet, inventarisatie en ontwikkeling van Mapping-systeem voor agrobusiness in regio 
- Opzet voor businesscase voor Crystal Palace 
- Project opzet voor toepassing van windenergie regio Bergerden. 
- Diverse projectsamenwerkingen met TNO en Syntens 
- Toepassing LT-net en condensator bij houtteelt 
- Scherm en sensor technologie 
- Warmte-Koude-Opslag en vangen zonnewarmte 
- Koeling door middel van adiabatische processen 
- Innovatieve sturing van kasklimaat 
- Warmtepomp toepassing in amaryllisteelt 
- Slim koelen in amaryllisteelt 
- Warmte terugwinning uit rookgassen 
- Doorontwikkeling Stadsverwarmingsnet naar Bergerden 

Training/cursus Jan-feb 2012 
Januari 2012 
Februari 2013 
Januari 2015 
September 2015 

Cursus Marketing, 4 bijeenkomsten, 16 deelnemers, vergroten marketing vaardigheden en maken van plan 
Workshop Symbiose KAN i.s.m. RCT Rivierenland en Syntens, circa 10 personen 
Training verkoop technieken en onderhandelingsvaardigheden, 12 personen 
Training Plantfysiologie voor potplantenkwekers, 14 personen 
Workshop professionalisering KAN plant 

Crossing borders 
/brainstorms 

23-05-2012 
05-10-2012 
07-11-2012 
Diverse data 
Diverse data 
10-4-2013 

Werkbezoek Floriade in Venlo, 65 deelnemers, ontwikkeling van nieuwe concepten en technieken 
Deelname aan brainstorm m.b.t. visievorming en verdere ontwikkeling en innovatie Bergeden (35 personen) 
Bijeenkomst met andere pacten met betrekking tot visie vorming en omgevingsvisie (25 personen) 
Bijeenkomsten met betrekking tot toepassing van duurzame energie in de tuinbouw (5*6 deelnemers) 
Bijdragen aangeleverd t.b.v. Structuurvisie en ruimtelijke ordeningsvraagstukken 
Brainstorm m.b.t. toepasbaar maken nieuwe afzet concepten, 6 deelnemers 



12 

 

03-09-2013 
10-12-2013 
23-9-2014 

Kantine bijeenkomst trends en ontwikkelingen en bespreken actuele zaken. 
Duurzame energie concepten, businesscases vanuit de energiesector, 16 deelnemers 
Grensoverschrijdend ondernemen, voorbeelden uit de praktijk 

Gebiedspromotie 15-02-2012 
23-04-2012 
01-06-2012 
04-10-2012 
Diverse data 
April 2011-2012 
12-3-2013 
20-06-2013 
25-09-2013 
2013 
19-5-2014 
28-5-2014 
1-12-2014 
Feb. 2015 
26-2-2015 
10-4-2015 
Mei 2015 

Deelname aan Tuinbouwrelatiedagen, gebiedspromotie en promotie Bergerden 
Aanwezigheid op Nationaal tuinbouw Congres, promotie van het gebied 
Deelname start Greenport Betuwse Bloem, netwerken 
Deelname aan kennisbijeenkomst tuinbouw energie (INES) 
Deelname aan nationale bijeenkomsten van Greenport Holland 
Presentatie en deelname aan Kom in de Kas 
Deelname en promotie tijdens Greenport Holland bijeenkomst 
Deelname aan bijeenkomst 360 energie in Arnhem 
Promotie en deelname Energiek Event Venlo 
Diverse bezoeken van lokale bestuurders en politici aan het gebied 
Stand bij Betuwe Onderneemt Beter 
Opening foto expositie Tuinbouw in Greenport Arnhem-Nijmegen 
Bezoek medewerkers Provincie Gelderland aan het gebied 
Foto expositie bij Plantion 
Stand bij de Nacht van de Gelderse Economie 
KANplant presenteert zich voor Duitse partijen 
Stand bij Betuwe Onderneemt Beter, gezond eten is leuk 

Promotie-materiaal 2012 
2012 
2013 
2013 
2014 
2014 

Jaarverslag verschenen van de activiteiten  
Tekst voor geactualiseerde brochure is opgesteld 
Leaflets m.b.t. tuinbouwcluster en Greenport Arnhem-Nijmegen 
Aanpassen alle communicatie middelen met gebruik van logo Greenport Betuwse Bloem 
Jaarverslag tuinbouwnetwerk Arnhem-Nijmegen 
Diverse artikelen in lokale en vakpers 

Informatievoor-
ziening en website 

2012 
2012-2015 
2015 

Diverse publicaties in de Gelderlander, Oogst, Veilingvisie, lokale weekbladen 
Website is actueel gehouden en jaarlijks gemiddeld 3000 unieke bezoekers 
Diverse publicaties n.a.v. symposium in lokale pers en vakpers 

Nieuwsbrieven 2012 
2013 
2014 
2015 

6 Nieuwsbrieven, circa 300 abonnees 
5 Nieuwsbrieven, circa 300 abonnees 
4 Nieuwsbrieven, ca 320 abonnees 
4 Nieuwsbrieven, circa 340 abonnees  

Mapping systeem 2013 Mapping systeem is met Oost NV opgezet met groot aantal bedrijven dat opgenomen is 
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Symposium 20-11-2012 

19-11-2013 
9-10-2015 

Bijeenkomst over marktpositie en samenwerking bij afzet, 70 deelnemers, kennisuitwisseling 

Bijeenkomst over innovatie, met diverse ondernemers die over hun innovatie spreken, 50 deelnemers 
Symposium, ontwikkelingen op de Duitse markt, 70 personen 

 

In dit bovenstaande overzicht zijn de ‘formele’ projectactiviteiten opgenomen, zoals deze in het kader van het werkprogramma zijn uitgevoerd. 

Daarnaast is door de bij het programma betrokken personen op vaak informele wijze deelgenomen aan bijeenkomsten, overleggen en discussies 

waarbij het tuinbouwcluster Arnhem-Nijmegen gepromoot is of waar contacten met bijvoorbeeld kennisinstellingen gelegd zijn. Ook via mail en 

telefoon zijn veelvuldig de belangen van de tuinbouwcluster behartigd, zowel binnen als buiten de eigen regio. Tenslotte hebben er veel informele 

contacten en bezoeken van ondernemers plaatsgevonden. 

 

 

Projecten georganiseerd door het Glastuinbouwpact gerelateerd aan de Regio Gelden 

          Besparingen   

  Duurzaamheidsprojecten 2015 investering subsidie 
aardgas 

(m³) CO2-emissie (kg) hout (kg) 
elektra 

(kwh) 

1 Extra warmte uit hout door condensator 144985 50000     600.000   

2 Energie besparing door sensoren en schermen 55553 22221 43000 77500     

3 Gas vrij door WKO toepassing 69252 27700 250000 450000     

4 Adiabatische koeling van Freesia 100483 40193 33600 60480   52416 

5 Verbeterde kasklimaat sturing 38069 15228 51000 91800     

6 Toepassing warmtepomp met een hoge COP 70535 28214 68000 122000   70000 

7 Warmteterugwinning uit rookgassen 21415 8566 38000 68000     

8 Efficiënt koelen van Amaryllis 52375 17843   70128   133325 

  Totaal 552666 209965 483600 939908 600000 255741 
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5.  Review resultaten 2012 - 2015 
 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de geleverde inspanning, zowel in cash als in uren. 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in zowel de factor tijd als ook in uren die besteed zijn 

enerzijds de organisatie van het pact en het programma management (pactmanager) en 

anderzijds aan de diverse projecten en activiteiten die zijn uitgevoerd. 

Formeel (en financieel) viel het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen in 2012 nog niet onder de 

systematiek van de Greenport Betuwse Bloem. In 2012 voerde Greenport Arnhem-Nijmegen, 

onder de vlag van het Glastuinbouwpact, een netwerkprogramma uit dat sterk gericht was op 

community vorming en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Aangezien dit 

netwerkprogramma op veel punten sterk leek op het programma dat in andere pacten is 

uitgevoerd, zijn de behaalde resultaten in 2012 meegenomen in deze final review. Op enig 

moment heeft Greenport Betuwse Bloem haar naam veranderd in Greenport Gelderland. Door uit 

te gaan van de periode 2012-2015 is deze final review beter te vergelijken met de review’s van de 

andere pacten binnen Greenport Gelderland. 

 

Inspanningen 

Het programma voor het pact in Arnhem-Nijmegen is te verdelen in een deel dat zich richtte op het 

programmatmanagement en een deel dat zich op concrete activiteiten en projecten richtte. Daarbij 

was de rol van de pactmanager in eerste instantie het ingang zetten van initiatieven, het bij elkaar 

brengen van partijen en initiëren van projecten. Omdat het initiëren naadloos overliep in 

daadwerkelijke activiteiten en initiatieven, was de pactmanager hier ook veelvuldig bij betrokken. 

Immers vanuit de georganiseerde initiatieven en projecten ontstonden veelal weer nieuw activiteiten 

en kansen voor samenwerking, innovatie en verduurzaming. Het bestuur van Greenport Arnhem-

Nijmegen speelde daarbij ook een cruciale rol om het ’vliegwiel’ in gang te houden. 

Hieronder is een financieel overzicht te vinden van de begroting van het projectmanagement en 

aanjaagactiviteiten (het jaarlijkse werkprogramma) en de bijdrage van verschillende partijen. 

Begroting Totaal Gemeente Bedrijfsleven Provincie/GG 

Realisatie 292679 22500 85472 184700 

Percentage 100% 8% 29% 63% 
 

Daaruit blijkt dat er in vier jaar tijd in totaal voor 292.679,-  euro aan de uitvoering van de 

werkprogramma’s is uitgegeven. Dat geld werd zowel door overheid als bedrijfsleven opgebracht. 

Naast de meer procesmatige taken is er in het gebied Arnhem-Nijmegen een groot aantal 

ondernemers gerichte activiteiten/projecten uitgevoerd. In deze projecten en activiteiten werd 

ook een bijdrage vanuit het bedrijfsleven gegeven. In onderstaande tabel is een overzicht van de 

verschillende projecten en activiteiten te vinden. 
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Uitvoering projecten en activiteiten 

 

Projecten en activiteiten Totaal cash Uren Waarde uren Totaal waarde 

Traject visie vorming 0 32 3200 3200 

Project Kennisbijeenkomsten 18000 210 21000 39000 

Debat kantinebijeenkomst 0 40 4000 4000 

Bedrijfseconomische aspecten 0 72 7200 7200 

Stoppen/doorgaan 0 80 8000 8000 

Internationalisering 2012 1000 120 12000 13000 

Financiering innovatie 2013 1000 105 10500 11500 

Duitse afzet, excursie 1000 240 24000 25000 

Marketingconcepten, excursie 1000 280 28000 29000 

Windenergie onderzoek 8000 12 1200 9200 

HTO energie onderzoek 30000 16 1600 31600 

Marketingplan, training 3000 320 32000 35000 

Symbiose KAN 2500 100 10000 12500 

Commissie Nieuwe Energie 
 

120 12000 12000 

Verkoop technieken 2500 120 12000 14500 

Mapping project 1000 120 12000 13000 

Floriade, excursie 2000 520 52000 54000 

Visie Bergerden 
 

140 14000 14000 

Brainstorm afzet concepten 
 

24 2400 2400 

Actuele ontwikkelingen bijeenkomst 
 

24 2400 2400 

Businesscase duurzame energie 500 64 6400 6900 

Marktpositie en samenwerking 1500 210 21000 22500 

Innovatietrajecten 1500 150 15000 16500 

Ambities gemeente Lingewaard 1000 120 12000 13000 

Duurzame gewasbescherming 1000 200 20000 21000 

Promotie tuinbouw BoB, Foto-expo 4000 60 6000 10000 

Vervolgsessies Internationalisering 10000 30 3000 13000 

Technieken naar nul-emissie 1500 100 10000 11500 

Project Omdenken 3000 180 18000 21000 

Businesscase Gietwaternetwerk 500 45 4500 5000 

Project visie 2020 1000 160 16000 17000 

Extra warmte uit hout door condensator 50000 40 4000 148985 

Energiebesparing met sensoren/scherm 22221 40 4000 59553 

Gas vrij door WKO toepassing 27700 40 4000 73252 

Adiabatische koeling van Freesia 40193 40 4000 104483 

Verbeterde kasklimaat sturing 15228 40 4000 42069 

Toepassing warmtepomp, hoge COP 28214 40 4000 74535 

Warmteterugwinning uit rookgassen 8566 40 4000 25415 

Efficiënt koelen van Amaryllis 17843 40 4000 56375 

Netwerken met tuinders  
 

390 39000 39000 

Modern werkgeverschap 
 

100 10000 10000 

Collectieve afzet amaryllis 3000 480 48000 51000 
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Vervolg businesscase gietwater 
 

60 6000 6000 

Plantfysiologie training 12000 192 19200 31200 

Symposium 6000 350 35000 41000 

Professionaliseren KAN 3000 120 12000 15000 

Energie scan Kiemt 
 

24 2400 2400 

Totaal 330465 6050 605000 1278166 
 

Op basis van de georganiseerde activiteiten en projecten is er in het gebied ongeveer 1,27 miljoen 

euro besteed aan investeringen en ondernemersuren. Dit werd gerealiseerd op basis van een 

investering vanuit de begroting van het werkprogramma en vanuit de subsidiebijdrage van de Regio 

Gelden. Die laatste gelden werden op basis van een subsidieverordening van Gemeente Lingewaard 

beschikbaar gesteld aan projecten met een substantiële bijdrage aan duurzaamheid. Daarmee is een 

hefboom van ongeveer 1 op 3 gerealiseerd.  
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Resultaten t.o.v. meerjarenplan 2012-2015  

In het meerjarenplan 2012 – 2015 is per thema aangegeven wat 

de doelstellingen waren die aan het eind van 2015 gerealiseerd 

moesten zijn. In de onderstaande tabel is voor de periode 2012 - 

2015 aangegeven wat de status is 

(activiteiten/voortgang/resultaten) en in hoeverre uiteindelijk de 

doelstellingen bereikt zijn. 

 Doelstelling/ambitie gerealiseerd volgens planning 

 Doelstelling/ambitie deels gerealiseerd 

 Doelstelling niet bereikt 

 

Tabel met doestellingen en realisatie eind 2015 

Th
e

m
a 

 

Wat willen we 

bereiken 

 

Doelstelling 2015 

 

 

Status van activiteiten 

 

Status eind 2015 en 

toelichting 

M
ar

kt
 e

n
 A

fz
e

t 

Ondernemers die 

marktgericht werken 

en bewust zijn van 

hun kansen in de 

markt 

50 ondernemers 

hebben aan 

cursussen en 

trainingen 

meegedaan en 

hebben hun 

marktfocus versterkt 

- Groep van 20 ondernemers heeft 
deelgenomen aan marketing excursie 

- Training is gegeven en 12 
ondernemers hebben deelgenomen. 
Beoordeling positief 

- Marketing safari heeft plaatsgevonden 
en 18 ondernemers namen deel, 
positieve beoordeling 

- Groep van 10 ondernemers heeft 
meegedaan aan bijeenkomst 
bedrijfscommunicatie 

- Bezoek 18 amarylliskwekers aan 
samenwerkingsverbanden 

- Bijeenkomst over samenwerking in 
keten met 55 personen met 
Internationaal Tuinder van 2014 

Een veel grotere groep 
dan vooraf is bereikt 
met marktgerichte 
trainings- en informatie 
activiteiten. 
Bovendien is door 
regelmatig aan dit 
onderwerp aandacht te 
geven opvolging 
gegevens aan 
initiatieven. 

Versterken van locale 

afzet en binding met 

consumenten in eigen 

regio 

Bedrijven kennen de 

afzetmogelijkheden in 

eigen regio en 2 

nieuwe 

afzetstructuren 

gerealiseerd 

- Groep 10 ondernemers heeft 
deelgenomen aan werkbezoek over 
local for local 

- Er hebben gesprekken 
plaatsgevonden, en contacten met 
tuinders gelegd/doorgegeven.  

- Groep van 5-10 ondernemers doen 
praktische ervaring op met social 
media 

- Er is 2 jaar achter elkaar op lokale 
beurs Betuwe Onderneemt Beter 
gestaan waar enkele duizenden 
mensen zijn bereikt. 

Diverse initiatieven 
mbt lokale afzijn zijn 
ondersteund en er zijn 
initiatieven zoals 
Betuws Best, Oregional 
en Landwinkels. 
Tuinders zetten ook 
lokaal af, maar er zijn 
geen grootschalige 
afzetstructuren 
opgezet. 

Samenwerking tussen 

ondernemers 

versterken en 

ketenpartijen 

3 initiatieven mbt 

samenwerking en 

afzetconcepten zijn 

uitgerold 

- KANplant is begeleid, er zijn diverse 
sessies geweest, plan is gereed. 

- Contacten zijn met amaryllis telers 
gelegd en verschillende 
discussiebijeenkomsten gehouden 

- Er is samengewerkt met initiatieven uit 
NEXTgarden om lokale afzetketens te 

Er zijn met KAN-plant 
en de amaryllis groep 2 
afzetstructuren 
begeleid. Daarnaast 
individuele kleine 
initiatieven 
ondersteund en 
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ondersteunen in Arnhem en Nijmegen 
- Er is een plan ontwikkeld om in een 

huurkas en met werkzoekenden een 
eigen productie en afzet op te zetten. 

gefaciliteerd. 
O

n
d

e
rw

ijs
 &

 S
ch

o
lin

g 

Opleiden van 

ondernemers via 

leergangen & 

masterclasses 

Ondernemers (20) 

hebben hun 

vaardigheden mbt 

ondernemerschap en 

financiële 

deskundigheid 

vergroot 

- 10 ondernemers hebben meegedaan 
aan training verkooptechnieken 

- Groep van 15 ondernemers heeft 
deelgenomen aan avond over 
financiële cijfers 

- Avond georganiseerd over 
toekomstbestendig financieren (ca. 18 
deelnemers) 

- Avond georganiseerd ism LTO over 
‘Stoppen of doorgaan’ (ca. 20 
deelnemers) 

- I.s.m. andere pacten is gewerkt aan 
het opzetten van masterclass voor 
begin 2014. Programma van 
Masterclass  is in de markt gezet en 
tuinders gebeld. Aanmeldingen blijven 
achter. 

Ondernemers hebben 
actief deelgenomen 
aan activiteiten. Er zijn 
diverse trainingen en 
cursussen 
georganiseerd. 
De Masterclass zelf is 
helaas, door gebrek 
aan deelnemers, niet 
van de grond gekomen. 
Per saldo veel meer 
bereikt dan vooraf als 
doelstelling 

Aanbod van 

onderwijsmogelijk-

heden en cursussen 

duidelijk in beeld 

Ondernemers en 

personeel maken 

gebruik van aanbod  

- Dit wordt vanuit Greenport Gelderland 
(ondernemers initiatief) opgepakt. 
Daarnaast is er contact gelegd met 
trainingsinstituten, 
HortiBedrijfsschool, LTO Glaskracht en 
Groeiservice. 

- Voor een behoorlijke groep bedrijven 
zijn bedrijfsopleidingsplannen 
opgesteld. 

Aanbod onderwijs is 
beter in beeld 
gebracht, is echter 
onduidelijk in hoeverre 
daar echt vanuit de 
tuinbouw gebruik van 
gemaakt wordt 

Vergroten 

arbeidsaanbod 

jongeren. 

Groei jongeren 

agrarisch onderwijs 

(MBO-HBO) met 10%. 

- Dit is vanuit Greenport Gelderland 
opgepakt, Ondernemers Initiatief. 

- Er is met scholen samengewerkt om 
tuinbouwsector te promoten. 

 

Er zijn initiatieven 
ontwikkeld en jongeren 
zijn bij de sector 
betrokken. Er zijn 
jongeren aangenomen. 
Is moeilijk om te 
bepalen of 10% 
gerealiseerd is. 

Meer stageplaatsen 

bij 

tuinbouwbedrijven. 

Groei geplaatste 

stagiaires in de 

tuinbouw (hele keten) 

met 10%. 

- Dit is vanuit Greenport Gelderland 
opgepakt, Ondernemers initiatief. 

- Er is op stagebijeenkomsten van 
scholen aandacht aan de tuinbouw als 
werkgever besteed (o.a. Betuwe on 
Stage). 

Er zijn activiteiten met 
scholen ontwikkeld en 
stagiaires aangeboden. 
Groei van 10% is niet te 
onderbouwen 

K
e

n
n

is
 &

 In
n

o
va

ti
e

 

  

Kennisknooppunt in 

de regio realiseren 

waar tuinders, 

kennisinstellingen en 

con-sumenten 

kunnen samenkomen 

Realisatie van Crystal 

Palace 

- Er is door stichting Crystal Palace 
gewerkt aan businessplan en er zijn 
onderhandelingen met marktpartijen 
geweest. Daarnaast vervult Mea Vota 
een rol als ontmoetingscentrum voor 
de tuinbouw, maar ook voor burgers 
uit Lingewaard en omstreken. 

Businessplan is 
gerealiseerd. Er bleek 
echter in de markt 
geen financiële basis 
on Crystal Palace te 
realiseren. Mea Vota 
vervult deze rol. 

Versterken 

samenwerking 

bedrijfsleven en 

kennisinstellingen. 

Ondernemers (50) 

hebben zicht op 

kennisinstellingen en 

leggen contacten op 

netwerkbijeen-

komsten e.d. 

- Ondernemers verwezen naar RCT 
- In overleg met RCT en ondernemers 

over betere ontvochtigingstechnieken 
- Avond met LTO Glaskracht 

georganiseerd over innovatie (ca. 50 
deelnemers) 

- Met Kiemt verschillende ondernemers 
bezocht 

- Met innovatieve bedrijven 

Er zijn diverse 
contacten gelegd 
tussen 
kennisinstellingen, RCT 
en ondernemers. Op 
de vele bijeenkomsten 
zijn meer dan 50 
contacten gelegd 
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tuinbouwbedrijven bezocht mbt 
duurzaamheidsprojecten. 

Vergroten actuele 

kennis van 

ondernemers 

50 ondernemers 

hebben deelgenomen 

aan 

kennisbijeenkomsten 

- Avond georganiseerd over 
businesscase duurzame energie (16 
deelnemers)  

- Ondersteuning ondernemer met 
verticale ventilatie in kas. 

- Ondersteuning ondernemer met teelt 
innovatie 

- Kennisbijeenkomst over 
gewasbescherming 2014 

- Bijeenkomst over duurzame 
gewasbescherming (50 deelnemers) 

Door relevante 
bijeenkomsten te 
organiseren blijft 
kennis van 
ondernemers actueel, 
er hebben meer dan 50 
ondernemers 
meegedaan 

D
u

u
rz

aa
m

h
e

id
 

Toepassing gebruik 

duurzame energie 

vergroten. 

Doelen in bestaande 

energievisie zijn 

uitgewerkt en 3 

duurzame 

energieprojecten zijn 

opgestart 

- Ondersteuning van werkgroep, komt 
regelmatig bij elkaar 

- Windenergieonderzoek is afgerond en 
wordt besproken met stake holders 

- deelgenomen aan onderzoek van TNO 
mbt HTO toepassing Bergerden, 
businesscase is uitgewerkt en vervolg 
gesprekken lopen 

- Gesprekken lopen over aansluiting 
warmtenet, er wordt bestuurlijk 
contact onderhouden 

- Avond over duurzame energie 
gehouden (15 deelnemers) 

- 8 projecten uitgevoerd 
- Voor 3 bedrijven met Kiemt aanzet 

gegeven voor verduurzaming energie 
voorziening 

In totaal zijn 8 
duurzame energie 
projecten uitgevoerd. 
Dit is ruim meer dan de 
beoogde 3 projecten. 
Daarnaast een scala 
aan initiatieven 
ondersteund. 
 

Benutting kansen 

biobased economy. 

Realisatie van één 

biomassawerf in 

Bergerden/regio 

- Contacten met BEB worden 
onderhouden. Ondersteuning wordt 
geboden op verzoek van BEB.  

- Er is een studie en brainstorm verricht 
naar de toekomst van Bergerden. 
Ideeën worden verder uitgewerkt 

- Contacten op gebied van bio-massa 
tussen WUR en ondernemer opgezet 
(paprika) 

- 10 tuinders hebben deelgenomen aan 
brainstorm toepassingsmogelijkheden 
van biomassa 

- Realisatie BEB is in 2016 in gang gezet 

Diverse activiteiten zijn 
ontplooid. BEB is in 
2016 tot bouw 
overgegaan. 
Voorbereidingen zijn in 
projectperiode 
opgepakt. 
Daarnaast andere 
plannen verder 
ondersteund. Daarvan 
is 1, sluiten biomassa 
kringloop, in 2016 
gerealiseerd.  

Waterbeheer en 

waterkwaliteit 

aangepast aan 

Kaderrichtlijn water 

Gebied voldoet aan 

KRW-normen 

- Twee bijeenkomsten met tuinders 
georganiseerd over eigen 
gietwatersysteem en eigen 
rioolsysteem voor spuiwater. 

- Bijeenkomst gehouden met LTO ivm 
opzetten watercollectieven (60) 
personen aan deelgenomen. 

 

Er zijn verschillende 
bijeenkomsten en 
werkgroep 
bijeenkomsten over dit 
onderwerp 
gerealiseerd. Realisatie 
in praktijk dient nog te 
volgen. 

In
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Benutten logistieke 

kracht 

Rivierengebied. 

Plannen Rail 

Opstappunt Valburg 

is mede ingericht op 

tuinbouwproducten. 

- Dit is opgepakt vanuit Greenport 
Gelderland 

- ISM Greenport Holland Overheden is 
in November een bijeenkomst over 
duurzame logistiek bij Plantion 
georganiseerd. Ca. 35 deelnemers. 

- Uitwerking zal plaatsvinden in project 
A15-corridor. Er is input aan dit 
initiatief geleverd. 

Diverse activiteiten 
georganiseerd, echter 
opstappunt nog niet 
gerealiseerd. 
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Doortrekking A15 Realisatie is in volle 

gang 

- Lobby mbt realisatietraject is 
doorlopen 

- Wettelijke procedures zijn in gang 
gezet 

Voorbereidingen voor 
aanleg lopen  

Ontsluiting van het 

gebied is verbeterd 

Betere ontsluiting 

voor met name 

vrachtverkeer 

- Input is geleverd aan vervoersplan en 
lobby mbt goede ontsluiting van 
gebied/bedrijven op  A325. 

- Via herstructurering wordt infra-
structuurverbetering opgepakt 

Input is geleverd en 
diverse 
werkzaamheden zijn in 
planning opgenomen 
of budgetten zijn 
gereserveerd. 

R
u

im
te

 &
 L

e
e

fb
aa

rh
e
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Verbeteren 

ruimtelijke structuur 

Er is een visie op 

tuinbouwstructuur in 

de regio en uitvoering 

projecten 

30% van het gebied is 

geherstructureerd en 

grondbank opgezet 

- Er is input geleverd mbt 
omgevingsvisie. Dit is ook aan de 
StadsRegio aangeboden. 

- Is vanuit Projectbureau Bergerden 
opgepakt. Binnen het pact zijn 
suggesties gedaan met betrekking tot 
innovatie en duurzaamheid.  

- Wordt opgepakt en werkzaamheden 
vinden plaats 

- Is ondergebracht bij NEXTgarden om 
nog krachtiger op te kunnen pakken.  

Visie op 
tuinbouwstructuur 
gereed. Bureau 
herstructurering voert 
uit. Door beperkte 
financiële middelen op 
bedrijven minder 
beweging als gewenst. 
Overleg over 
Grondbank loopt. 

Verplaatsen van 

solitaire bedrijven 

2 tuinbouwbedrijven 

zijn verplaatst, ism 

ontw. VAB’s en 

locatieontwikkeling 

- Provinciale regeling, op 18 juni 2014 is 
overleg geweest m.b.t. de nieuwe 
regeling. Regeling is onder de 
aandacht van tuinders gebracht 

- Regeling is enkele malen opengesteld 
- Bedrijven hebben ingeschreven op 

regeling en hebben ook beschikking 
ontvangen 

- Voorbereiding voor verplaatsing van 1 
bedrijf 

Regeling is verbeterd en 
weer geopend. Eén 
bedrijf is bezig met 
voorbereiding van 
verplaatsing. 

Ontwikkeling 

duurzame cluster 

(agroparken). 

Het concept van 1 

agropark is 

uitgewerkt 

- Gemeente heeft met ondernemers 
plan voor NEXT garden uitgewerkt. 

- Strategie voor NEXTgarden is 
uitgewerkt. 

- Marketing strategie is uitgewerkt. 

Concept is uitgewerkt 
en wordt nu verder 
opgepakt onder de 
naam NEXTgarden 

In
te
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n
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e
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De (internationale) 

oriëntatie van de 

tuinbouwsector zal 

worden vergroot. 

Kennisoverdracht 

internationaal zaken 

doen & internationale 

ontwikkelingen waar 

minstens 5 bedrijven 

aan deelnemen.  

- KAN-plant werkt aan 
internationaliseren via beurs en 
Plantion. Heeft internationale 
kopersdagen georganiseerd 

- Op 25 juni 2014 eerste brainstorm 
bijeenkomst, daarnaast specifiek 
traject met ondernemer opgezet 

- Diverse gesprekken met ondernemers 
gevoerd en deelgenomen aan KvK 
trajecten 

- Symposium 2015 gehouden over 
ontwikkeling Duitse bloemen handel 

Initiatieven zijn 
genomen, in 2014 
vervolgactiviteiten 

Bekendheid bedrijven 

in Glastuinbouwpact 

Arnhem-Nijmegen 

vergroot 

Glastuinbouwpact 

Arnhem Nijmegen 

realiseert vitale 

tuinbouwcommunity 

- Meer dan 100 bedrijven hebben zich 
aangemeld en staan op 
mappingsysteem (innovation gateway) 

- Website Greenport Gelderland is 
actueel.  

- Ca 20 digitale nieuwsbrieven verstuurd 
naar breed netwerk binnen en buiten 
het gebied. Toenemend aantal 
abonnees 

- Deelgenomen aan diverse 
bijeenkomsten van onder andere 
Greenport Holland. 

Diverse artikelen en 
persberichten. 
Bekendheid van het 
gebied is goed door 
diverse lobby en PR-
activiteiten. 
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- Aanwezigheid op beurzen en 
bijeenkomsten 

- Artikelen en persberichten in regionale 
bladen en vakbladen 

 
 

 

 

 

Website van Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen 
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6. Periode 2017-2020 
 

Ook de komende jaren wil het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen samen met haar partners, 
blijvend van betekenis zijn voor het tuinbouwbedrijfsleven. De tuinbouwsector heeft veel te 
bieden en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. In de visie van het 
Glastuinbouwpact moet het tuinbouwbedrijfsleven verder kunnen uitgroeien tot een krachtige 
sector met een sterke concurrentiepositie. Dat kan alleen als het ondernemingsklimaat verbetert, 
er een uitstekende samenwerking met overheden is en als ondernemers kansen krijgen om te 
innoveren en te investeren. Het Glastuinbouwpact zorgt voor een levendig tuinbouwnetwerk 
waarin partijen zich laten inspireren, contacten kunnen leggen en er ruimte is om (gezamenlijk) te 
ondernemen. 
 
Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen heeft de volgende toekomstvisie ontwikkeld: 
 

Gezamenlijke visie 

Het glastuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen moet verder uitgroeien tot een robuuste en 

krachtige sector, mede gebaseerd op een sterke internationale positie in de handel en logistiek van 

tuinbouwproducten. De primaire bedrijven blijven de kern van het tuinbouwcluster. Daarvoor moet in 

het gebied het vestigingsklimaat voor bedrijven verder verbeterd worden en dienen innovatieve 

ondernemers elkaar snel te kunnen vinden. Er is een hecht netwerk met onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen, ruimte voor start-ups en een uitstekende (duurzame) energie-infrastructuur. 

Ondernemers en overheid werken vanuit een gezamenlijke visie en willen concrete resultaten boeken. 

Het netwerk kenmerkt zich door een nadrukkelijke betrokkenheid van ondernemers die mede inhoud 

geven aan de ontwikkelingen in het gebied. Kernwoorden daarbij zijn verduurzaming, innovatie, 

marktgerichtheid en krachtenbundeling. Het gebied kiest voor samenwerking met de Greenport 

Gelderland om zich beter te positioneren en om haar toegang tot nationale en internationale 

tuinbouwnetwerken te vergroten. Er is een levendig tuinbouwbedrijvigheid in het gebied dat in een 

goede balans met haar stedelijke omgeving functioneert. De regio is trots op haar innovatieve 

tuinbouwsector en er is veel draagvlak uit het publieke domein voor de tuinbouwbedrijvigheid. 

 
Op basis van constructieve samenwerking van de afgelopen 4 jaar concludeerden partijen dat het 
wenselijk is om de samenwerking nieuw elan te geven en voort te zetten voor de periode 2017-
2020. Daarbij willen partijen in die periode intensiever samenwerken en tastbare stappen zetten 
naar een duurzame en marktgerichte glastuinbouwsector in een uitstekend vestigingsklimaat. De 
volgende partijen willen een actieve bijdrage 
leveren aan dit pact: 
 

- Gemeente Lingewaard 
- Gemeente Overbetuwe 
- Provincie Gelderland 
- LTO Noord Glaskracht 
- Greenport Arnhem-Nijmegen 
- Rabobank Oost Betuwe 
- Plantion BV 
- STOL Projecten 
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Uitdagingen 
Het tuinbouwcluster in de Regio Arnhem-Nijmegen opereert in een concurrerende markt. Dat 
betekent dat de bedrijven goed geïnformeerd moeten zijn over marktontwikkelingen, maar ook 
dat hun fysieke omgeving hen in staat stelt hierop snel en adequaat te reageren. Een goede 
informatiestructuur gekoppeld aan een goed vestigings- en investeringsklimaat zijn dan ook 
belangrijke randvoorwaarden voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. Er is een breed pallet aan 
uitdagingen waarvoor het tuinbouwcluster in het gebied zich geplaatst ziet: 
 

 Vergroten van de concurrentiekracht van de bedrijven en het gehele tuinbouwcluster, 

 Het vergroten van innovatiekracht en samenwerking tussen de bedrijven, 

 Noodzaak voor meer innovatieve projecten die bijdragen aan een betere marktpositie en 
voorzetting van subsidies voor innovatie, 

 Ontwikkelen van nieuwe concepten en ruimte voor bijvoorbeeld startups, incubators, 
biobased productie en Local for Local, ect., 

 Verder ontwikkelen van het ondernemerschap en ondernemersvaardigheden, 

 Het realiseren van een duurzame energiemix en het realiseren van een koppeling van het 
stadsverwarmingsnet van Arnhem en Nijmegen naar de tuinbouw in Lingewaard en 
bedrijvigheid in Overbetuwe, 

 Herstructurering en revitaliseren van het bestaande tuinbouwgebied, 

 Ontwikkeling NEXTgarden en werving van tuinders (verplaatsers en nieuwvestigers), 

 Herplaatsen van solitaire glastuinbouwbedrijven naar concentratiegebieden, 

 Behoud van goed tuinbouwonderwijs en een goed functionerende arbeidsmarkt, 

 Versterken van de logistieke infrastructuur en logistieke knooppunten (hotspots) en inspelen 
op doortrekking van A15 (Gelderse Corridor), 

 Het beter benutten van de strategische ligging en vergroten van de afzet binnen de Euregio 
Rhein-Waal, 

 Versterken van netwerken waarbinnen kennis snel kan verspreiden en waar nieuwe 
initiatieven kunnen ontstaan en opgepakt kunnen worden. Denk daarbij aan netwerken met 
Food Valley, Kiemt, RCT, Wageningen Universiteit, Health Valley, HAN, Larenstein, etc. 

 Intensievere afstemming van initiatieven tussen bedrijfsleven en overheden, 

 Ontwikkelen van een gietwaternet en emissievrije teelt, 

 Promotie van het tuinbouwcluster, zowel naar eigen omgeving als gericht op het aantrekken 
van nieuwe bedrijvigheid (gebiedsbranding) en internationalisering, 

 Projectontwikkeling en het verkrijgen van subsidies en investeringsbudgetten die gewenste 
ontwikkelingen versterken (o.a. vervolg op Regio Gelden), 

 Verbeteren communicatie met burger en imago van de tuinbouw in eigen regio. Beter 
communiceren wat de meerwaarde van de tuinbouwsector voor de regio is. 

 
Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk breed pakket aan uitdagingen en kansen niet door één 
partij getrokken kan worden. Dit vraagt om een goede samenwerking en synergie tussen direct 
betrokken partijen. Deze synergie wordt gezocht in het ‘Glastuinbouwpact’. Daarbij dient het Pact 
vooral als netwerk waar partijen met elkaar afstemming en samenwerking zoeken. De 
pactmanager zal zich dan ook vooral richten op ondersteuning (en activering) van het netwerk en 
het betrekken van ondernemers bij activiteiten. Bovendien heeft de pactmanager een belangrijke 
rol bij het initiëren van ontwikkelingen, het stellen van een toekomstagenda en een bijdrage 
leveren aan de positionering van het gebied. Ook vormt de pactmanager de link naar 
samenwerking met andere pacten binnen Greenport Gelderland.  
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De realisatie van de ambities voor 2017-2020 zullen afgestemd worden met de ambities zoals 

Greenport Gelderland die heeft vastgelegd in haar Agenda 2020. Dat houdt in dat de volgende 

actielijnen in het Glastuinbouwpact opgepakt worden: 

1. Versterking Markt & Afzet; centraal hierbij staat ondersteuning van ondernemers bij 
marktontwikkeling, ketenversterking en vergroten toegevoegde waarde. Waar mogelijk 
zal dit, vanwege de geografische ligging, zich op de Euregio richten; 

2. Ruimte & infrastructuur; belangrijke activiteiten zijn hier versterking van de 
infrastructuur, de ruimtelijke structuur en de bedrijfsstructuur; 

3. Ondernemerschap & onderwijs; met aandacht voor versterking ondernemerschap, 
training en kennisvergroting, opleidingsplannen en sterke kennisnetwerken; 

4. Innovatie & onderzoek; met focus op marktinnovatie, productinnovatie en 
procesinnovatie en op versterking van de samenwerking tussen onderzoek en 
bedrijfsleven, waar mogelijk wordt onderzoek naar de bedrijven gehaald;  

5. Internationalisatie; belangrijke activiteiten hier zijn ondersteunen ondernemers bij 
internationaal ondernemen (Euregio) en inspelen op local for local ontwikkeling.  

6. Duurzaam ondernemen; met aandacht voor verduurzaming teelttechniek, duurzaam 
transport, kringloop ondernemen, resource efficiency, duurzame energie en de ambitie 
om naar een klimaat neutrale tuinbouw te groeien; 

7. Leefomgeving; met focus op verbeteren van de leefomgeving en vergroten van  
draagvlak, het imago en de waardering bij burgers en de lokale samenleving. 

 

Met deze visie, een helder beeld van de uitdagingen en de 7 actielijnen verwacht het 

Glastuinbouwpact ook de komende 4 jaar een tastbare bijdrage te leveren aan het 

tuinbouwcluster en aan de Gelderse economie. Daarbij wil het vanuit de behoefte van 

ondernemers/ondernemingen blijven werken en vooral inzetten op innovatie, verduurzaming en 

concurrentiekracht. 

 

 


