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1.

Inleiding

Voor de glastuinbouw was 2014 geen eenvoudig jaar.
In een reeds moeilijke markt verergerde de situatie
zich in de zomer van 2014 door de Rusland-boycot.
Deze trof met name glasgroentebedrijven. Op het
nieuws was te horen dat, mede door de boycot, ca.
500 glastuinbouwbedrijven in Nederland in de
problemen zijn gekomen. Ook LTO Glaskracht liet
door onderzoeksbureau McKinsey een onderzoek
uitvoeren naar de ontwikkeling van de marktsituatie.
Van verschillende kanten komt het signaal dat het
besef van urgentie bij ondernemers aanwezig is,
echter dat een cultuurverandering nodig is en dat
door samenwerking de afzet gericht en slim
aangepakt moet worden. Er dient meer ketenregie te
komen. Uiteindelijk wordt nog steeds al het product
verkocht, alleen de prijsvorming laat ernstig te
wensen over. Bijgevoegde foto laat zien hoe
vervolgens de grootgrutter zijn klanten met ‘altijd laag’
te vriend houdt.
Toch zijn er volgens deskundigen ook kansen. De mondiale vraag naar tuinbouwproducten
neemt sterk toe. Door groei van de wereldbevolking ontstaan naast de West-Europese
thuismarkt ook buiten Europa groeimarkten. Tegelijkertijd neemt de koopkracht per hoofd
van de bevolking toe. Hierdoor ontstaat een markt voor kwalitatief (nog) hoogwaardigere
tuinbouwproducten met een hogere prijs. Door de snelle verstedelijking neemt de behoefte
aan nieuwe voedselbevoorradingsystemen voor de steden toe, en is de trend naar
grootschalige, lokale tuinbouw onontkoombaar. De kennisontwikkeling gaat snel en
de internationale concurrentie neemt toe.
Om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het voor tuinbouwondernemers in
toenemende mate belangrijk om samenwerking met collega’s en ketenpartijen te zoeken en
zich goed te laten informeren. Een van de netwerken die dat biedt is Greenport ArnhemNijmegen. Greenport Arnhem-Nijmegen heeft dat in 2014 gedaan door veel interessante en
leerzame activiteiten te organiseren maar ook door zich in te zetten voor een goed
ondernemersklimaat in de eigen regio. Het thema in 2014 was ‘ruimte voor innovatie en
ondernemerschap’. Investeren in het eigen ondernemerschap en het ontwikkelen van
innovatieve (markt)concepten is wellicht de belangrijkste strategie om in deze moeilijke tijd
de weg naar een beter bedrijfsrendement te vinden.
Greenport Arnhem-Nijmegen opereert in de regio in nauwe samenwerking met haar
partners: Flynth Adviseurs & Accountants, Tuinbouwcoöperatie Horticoop, de Kamer van
Koophandel Centraal Gelderland, Gemeente Lingewaard,
Gemeente Overbetuwe, LTO Noord Glaskracht, Oost NV,
Plantion BV, Provincie Gelderland, Rabobank Oost
Betuwe, Selman Transporten BV en de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen. Daarnaast werkt Greenport ArnhemNijmegen nauw samen met het Glastuinbouwpact ArnhemNijmegen en met Greenport Gelderland.
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Door het zoeken van samenwerking met de Greenport Gelderland en Gemeente Lingewaard
is het tuinbouwgebied Arnhem-Nijmegen nog beter op de kaart gezet. Dat heeft onder
andere geleid tot verschillende bezoekers variërend van landelijke bestuurders tot en met
inkopers en handelaren. Ook binnen de eigen regio is de tuinbouw op de kaart gezet, door
aanwezigheid op beurzen zoals Betuwse Onderneemt Beter, foto-exposities en het
rondleiden van lokale politici en bestuurders.
Maar zeker zo belangrijk zijn de activiteiten voor en door ondernemers. Waarbij soms
praktische zaken zoals de spuitlicentie aandacht kreeg, maar ook zaken als
internationalisering of het stadsverwarmingsnet opgepakt werden. Door de grote opkomst bij
een groot deel van de bijeenkomsten bleek dat het ‘tuinbouwnetwerk’ ondanks de harde
economische realiteit leeft.

2.

Organisatie

De organisatie van GreenportArnhem-Nijmegen is het
afgelopen jaar ongewijzigd
gebleven. Na het vertrek van
Ben Tiemessen is het
bestuurlijk secretariaat
overgenomen door de heer
Arno Driessen van Selman
Transporten B.V. De
uitvoering van de
secretariaats- en financiële
werkzaamheden worden
verricht door Carin Rensen en
Carin Driessen. Het bestuurlijk
penningmeesterschap wordt
ingevuld door Ferry Hollinger.
Een belangrijk deel van de organiserende en uitvoerende taken zijn in 2014 opgepakt door
activiteitencoördinator Radboud Vorage. Voor veel tuinders is hij nu het eerste
aanspreekpunt, naast Theo-Jan van Ewijk (voorzitter) en Ferry Hollinger (vice-voorzitter). De
overige bestuursleden zijn: Arwin Valkenburg, Peter Bakker, Sietske Weijs, Henk Gertsen en
Peter Waterman.
Het bestuur wil de komende jaren de volgende prioriteiten stellen:
 Zorgen dat de bijeenkomsten die georganiseerd worden de tuinders aanspreken en
laagdrempelig zijn;
 Organiseer meer activiteiten op locatie, bij ondernemers en met ondernemers. Zorg
voor meer contacten tussen ondernemers;
 Meer richten op activiteiten waarbij uiteindelijk business gegenereerd wordt,
bijvoorbeeld samenwerking in ketens, financiering van innovaties, etc.;
 Blijf ontwikkeling op het gebied van ondernemerschap, kennis en innovaties
stimuleren;
 Zorg dat de tuinbouwondernemers met andere ondernemers in andere sectoren in
contact komen, crossing-overs;
 Organiseer (communicatie) activiteiten, zodat het draagvlak voor de tuinbouw wordt
vergroot bij de gemeenschap in de eigen regio.
 Zorg dat je je als GAN manifesteert bij evenementen en in de pers, zodat je
zichtbaarder bent en ook de tuinbouw kunt promoten.
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In toenemende mate werkt Greenport Arnhem-Nijmegen samen met andere partijen uit de
tuinbouwketen en met betrokken overheden. Samen met deze partijen worden de activiteiten
afgestemd en opgezet. De coördinatie van de activiteiten ligt bij de kerngroep met leden
vanuit Plantion B.V., LTO Noord/Glaskracht, Kamer van Koophandel, Oost N.V.,Gemeente
Lingewaard en Greenport Arnhem-Nijmegen.
Belangrijk is dat de activiteiten een groot deel van de tuinbouwondernemers bereiken en dat
de activiteiten bijdragen aan een positief imago van de tuinbouwsector. Daarnaast is in 2014
ook veel aandacht besteed aan het informeren van overheden over de ontwikkelingen
binnen de tuinbouwsector en het formuleren van een gezamenlijke toekomstvisie. Dit laatste
om publiek-privaat gezamenlijk, vanuit één visie, te werken aan de toekomst van de
tuinbouw in de eigen regio.
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3.

Activiteiten

Greenport Arnhem-Nijmegen is een netwerkorganisatie voor en door de tuinbouwsector.
Haar activiteiten zijn gericht op een levendig tuinbouwnetwerk, waarin relevante
tuinbouwkennis snel verspreid, ondernemers allerlei contacten kunnen leggen, waar nieuwe
(innovatieve) ideeën ontstaan en ondernemers inspiratie kunnen opdoen. Om dat te bereiken
organiseert Greenport Arnhem-Nijmegen een verscheidenheid aan activiteiten, zoals:
 Cursussen voor tuinders op het gebied van marketing, ondernemerschap en
teelttechniek
 Excursies binnen en buiten de tuinbouwsector
 Workshops over bijvoorbeeld de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen,
internationalisering, duurzaam watergebruik en energie
 Discussiebijeenkomsten over actuele thema’s
 Begeleiding van innovatietrajecten en informatie over subsidies
 Bijeenkomsten met (landelijke) deskundigen en innovators
 Initiëren en opzetten van projecten
 Begeleiden van onderzoeken en opstellen van visies
 Betrekken van overheden en onderzoekers bij de tuinbouwontwikkeling in het gebied
 Informatie uitwisseling tussen belanghebbenden en PR van de tuinbouwsector zoals
een foto-expositie en persberichten
 Deelname aan lokale beurzen en bijeenkomsten ter promotie van de tuinbouwsector
 Informele tuinders bijeenkomsten
 Onderhouden van een informatieve website en het uitgeven van een nieuwsbrief
Met deze activiteiten vormt Greenport Arnhem-Nijmegen een waardevolle aanvulling op de
werkzaamheden die bijvoorbeeld door LTO Glaskracht en de Kamer van Koophandel
worden uitgevoerd. De onderwerpen die aan bod komen zijn verschillend, zodat er voor
iedere ondernemer, teler of ketenpartij, interessante zaken bij zitten. Hieronder wordt
ingegaan op een aantal van de activiteiten die in 2014 georganiseerd is.
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Aan het begin van 2014 is door Greenport Arnhem-Nijmegen de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst voor het tuinbouwbedrijfsleven georganiseerd. Speciaal voor deze
bijeenkomst was Burgemeester Marianne Schuurmans uitgenodigd. In haar
nieuwjaarsboodschap sprak ze de hoop uit, dat de kerststerren die in Lingewaard geteeld
worden, in de toekomst overal in Europa op tafel staan. Immers deze regio is een van de
beste tuinbouwgebieden in Gelderland en heeft een sterke oriëntatie op de export. De telers
in Lingewaard werden door de burgemeester geadviseerd om in te spelen op trends zoals
gezond leven en gezond eten, en daar horen bloemen, planten en kasgroenten bij.
De burgemeester gaf aan dat in 2014 de tuinbouwsector een speerpunt is voor de gemeente
Lingewaard. De projectbureaus voor Bergerden en het herstructureringsgebied staan in 2014
weer klaar om ondernemers verder te helpen. Ook binnen het glastuinbouwpact wil de
burgemeester samenwerken met de tuinbouwsector en niet alleen door te praten, maar
vooral door te doen. Zaken als innovatie, windenergie en warmtenetten staan op de agenda.
Zo zal onder andere contact gezocht worden met bedrijven, zoals datacentra, om te kijken of
zij hun restwarmte aan de tuinbouw willen
leveren. De regiogelden voor innovatie kunnen
bedrijven helpen te moderniseren en in te
spelen op consumententrends.
Tenslotte stond de burgemeester stil bij de
stormschade van begin januari. Zij stak de
getroffen ondernemers een hart onder de riem
en was onder de indruk hoe er samengewerkt
is om verdere gewasschade te voorkomen.
Ondanks de storm is het belangrijk dat er weer
optimisme in de sector komt. Het symbool van
Lingewaard, een vlinder, past daar goed bij.

Bijeenkomst spuitlicentie en gewasbescherming
Op 18 maart 2014 heeft Greenport Arnhem-Nijmegen in samenwerking met firma
Bestebreurtje en LTO Glaskracht een avond georganiseerd waarbij aandacht besteed is aan
de relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en het verminderen van milieubelasting. Door
verschillende sprekers werd duidelijk gemaakt dat het uitspoelen van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water
verder beperkt gaat worden. Ook het
middelenpakket wordt steeds smaller.
Ongeveer 50 ondernemers werden
geïnformeerd over hoe ze zich het beste
kunnen voorbereiden op deze
ontwikkelingen. De kennis die de
ondernemers opdeden telde direct mee
bij hun spuitlicentie. Daarnaast bleek dat
goed uitgangswater ook een bijdrage
kan leveren aan het verminderen van
breinwater. In dat kader wordt
onderzocht of het gietwater uit
Bergerden toepast kan worden in het
herstructureringsgebied.
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Betuwe Onderneemt Beter en Kom in de Kas
Greenport Arnhem-Nijmegen heeft zich, samen met tuinders uit de regio, gepresenteerd op
de eendaagse beurs ‘Betuwe Onderneemt Beter’. Deze business tot business beurs werd
gehouden op 19 mei in de voormalige bloemenveiling. KANplant en Greenport ArnhemNijmegen vulden gezamenlijk een stand, waar een
breed scala aan producten uit de regio te zien was.
Ook werd aandacht aan de voedingstuinbouw
besteed. Bezoekers waren onder de indruk van het
tuinbouwproduct dat in de eigen regio geteeld wordt.
Resultaat: alle bezoekers hebben de tuinbouw weer
helder op hun netvlies!
Door deelname aan de beurs is de tuinbouwsector bij
de bijna 1000 bezoekers goed onder de aandacht
gebracht. Niet in de laatste plaats omdat de bezoekers
aan de stand aardbeien vanuit Bergerden konden
proeven. KANplant heeft aan de bezoekers van de
beurs haar assortiment aan planten kunnen tonen en
diverse contacten kunnen leggen. Ook bleek de beurs
een uitstekende gelegenheid te bieden om met andere
ondernemers over kansrijke innovaties te spreken.
Zien en gezien worden was de kern van ‘Betuwe
Onderneemt Beter’.

Naast Betuwe Onderneemt Beter was Greenport
Arnhem-Nijmegen actief tijdens Kom in de Kas. Op 6
april 2014 openden in de regio Arnhem-Nijmegen elf
tuinbouwbedrijven hun deuren. Het publiek was
welkom om een kijkje achter de schermen te nemen.
Zo konden er vier bedrijven in Oosterhout, vier
bedrijven op de moderne glastuinbouw locatie
Bergerden, twee bedrijven in Huissen en het historisch
tuinbouw-museum Mea Vota te Huissen bezocht
worden.
Vanuit Greenport Arnhem-Nijmegen is vooral
voorlichting gegeven over het belang van de tuinbouw
voor de regionale economie en werkgelegenheid. Ook
is uitleg gegeven hoe moderne tuinbouwbedrijven met
energie en milieu omgaan. Greenport ArnhemNijmegen wil op deze wijze een bijdrage leveren aan
de meningsvorming en imago van de tuinbouwsector
naar burgers toe.
Foto-expositie
Samen met Theo-Jan van Ewijk, voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen, opende
burgemeester Marianne Schuurmans de foto-expositie die een artistieke inkijk geeft in een
aantal tuinbouwbedrijven in gemeente Lingewaard. Burgemeester en wethouders werden
rondgeleid door de fotografen van de fotoclub KEK, die op 9 verschillende bedrijven de foto’s
genomen hadden. Volgens de burgemeester wordt “via deze expositie een tipje van de sluier
opgelicht van wat er allemaal in de kassen gebeurt en te zien is. Het resultaat is fantastisch”.
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De glastuinbouw staat vol in de belangstelling van gemeente Lingewaard. Niet alleen op het
gebied van beleidsontwikkeling en subsidies is de gemeente actief, maar ook in het
uitdragen van de ‘schoonheid’ van de glastuinbouwsector. Voor een periode van 3 maanden
was de ontvangsthal van het gemeentekantoor veranderd in een expositie-ruimte. In de
ontvangsthal waren 30 pakkende foto’s over de glastuinbouw te bewonderen.
In het najaar verhuisde de expositie naar de
Provincie Gelderland. In het kader van
wereldvoedseldag zijn met name de foto’s van
glasgroentebedrijven tentoongesteld.
Medewerkers en bezoekers van Provincie
Gelderland konden de foto’s bewonderen en
informatie krijgen over de tuinbouw in eigen
provincie. Door de expositie bij gemeente en
bij provincie zijn mensen die normaal weinig
met de tuinbouwsector te maken hebben in
aanraking gekomen met wat er allemaal in
Gelderland groeit en bloeit.

Seizoensafsluiting
Op 27 juni vond de seizoensafsluiting plaats bij de gebroeders Gerichhausen van Zandvoort
Flowers. Ongeveer 60 tuinders gebruikten deze bijeenkomst om met elkaar bij te praten en
een hapje te eten. De gebroeders Gerichhausen hadden het druk om de collega tuinders
rond te leiden. Rick Gerichhausen legde uit dat hij van een nieuwe innovatie gebruik maakt:
de ‘Flower Power plantmeter’ van Parrot. Deze meter is eigenlijk ontwikkeld voor de
consument om via bluetooth een berichtje te krijgen wanneer de kamerplant water of
plantenvoeding moet hebben. Met deze eenvoudige Flower-Power-meter kan Rick op zijn
smartphone zien hoe de bodemvochtigheid in
zijn kas varieert gedurende de dag en wanneer
en hoeveel water hij moet geven.
Naast de ‘Flower Power plantmeter’ werd er
over veel meer zaken gepraat. Een groep
tuinders hield zelfs nog een kleine ‘after party’
en het was na 23.00 uur voordat de laatste
bezoeker naar huis ging. Na het succes bij de
Gebroeders Gerichhausen zal Greenport
Arnhem-Nijmegen volgend jaar weer kijken of
een BBQ bij een tuinbouwbedrijf kan worden
georganiseerd, zodat er voldoende te zien en
te bepraten valt.
Bijeenkomst “internationalisering”
Samen met de Kamer van Koophandel heeft Greenport Arnhem-Nijmegen het thema
‘internationalisering’ opgepakt. Export is belangrijk voor de tuinbouw, maar weten we goed
genoeg wat er in het buitenland speelt en wat de business-opportunities daar zijn? Op 23
september werd onder leiding van de Kamer van Koophandel een sessie gehouden met
ondernemers die ervaringen hebben met zaken doen in met name Oost-Europa.
Uit de presentaties en tafelsessies kwam een aantal adviezen voor internationaal
ondernemen in de tuinbouw naar voren:
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Kies niet uit kramp maar uit kracht voor internationalisering
Bereid je voor: leer van andere ondernemers, bouw een netwerk
Ga in Oost-Europa niet het grijze circuit in: snel erin is dan ook weer snel eruit
Houd rekening met de arbeidsmoraal van de Oost-Europeaan
China is in opkomst. Wil je daar iets, zorg dan dat je er eerder bent dan je concurrenten
Zorg voor een onderscheidende positionering en communiceer een heldere boodschap
Visualiseer je plannen om investeerders/opdrachtgevers in het buitenland te
enthousiasmeren
Zorg altijd voor een exit-strategie.

In kleiner verband zijn er vervolgsessies met ondernemers gehouden. Voor 2015 heeft
Kamer van Koophandel het Programma Keteninnovatie opgezet. Het programma richt zich
op bedrijven die actief zijn in de tuinbouwketen; sectoren als glasgroente, fruit, sierteelt, volle
grond en laanbomen. Om tot een innovatief product/marktcombinatie te komen zijn ook
bedrijven uit bijvoorbeeld retail, logistiek en de handel welkom. Dit programma biedt kansen
voor ondernemers die hun horizon ook naar het buitenland willen verleggen.
Spuiwater in de tuinbouw
In oktober is door LTO Glaskracht en Greenport Arnhem-Nijmegen gezamenlijk een avond
georganiseerd over emissie in de tuinbouw. De emissie van meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen (gbm) is al jaren een punt van aandacht. Voor het beperken
van de emissie van meststoffen zijn voor de substraatteelten emissienormen in de
milieuwetgeving opgenomen en voor de grondgebonden teelten is de zorgplicht opgenomen.
Het streven is om in 2027 nagenoeg emissievrij te zijn. Dat betekent nogal wat voor tuinders
die de komende jaren individueel of in collectief verband die emissies moeten gaan
reduceren. Door enkele experts werden de verschillende mogelijkheden toegelicht. In grote
glastuinbouwgebieden met voldoende riolerings-capaciteit kan met het Waterschap worden
overlegd of er bij de rioolwaterzuivering (rwzi) een extra zuiveringsstap kan worden geplaatst
in plaats van de zuivering op elk bedrijf afzonderlijk. Daarnaast worden collectieve zuivering
van rioolwater (AquaReUse te Bleiswijk), collectieve zuivering van proceswater (Nieuw
Prinsenland te Dinteloord
en op termijn waarschijnlijk
ook in de Bommelerwaard)
en collectieve zuivering
van oppervlaktewater
(Glas Zuiver Water te
Klazienaveen) getest.
Voor solitaire bedrijven
blijft waarschijnlijk slechts
de optie van individuele
zuivering over. De
collectieve systemen zijn
naar verwachting
goedkoper dan de
individuele zuivering en
hebben het voordeel dat
ook de emissie van
meststoffen wordt beperkt.
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Najaarsbijeenkomst met LTO Glaskracht
De najaarsbijeenkomst in november stond dit jaar in het teken van “Omdenken”. Als we alles
blijven doen zoals we het deden, dan gaat er weinig veranderen, stelde TheoJan van Ewijk,
voorzitter van Greenport Arnhem-Nijmegen. Dat
er zaken in de tuinbouwketen moeten
veranderen is duidelijk. Dat vraagt om een
andere manier van denken en wellicht ook een
andere manier van ondernemen (het nieuwe
ondernemen). In een avondvullend programma
kregen de 60 aanwezigen een voorproefje van
hoe je moet ‘omdenken’. De eerste stap is van
een probleem een feit maken. De stap maken
van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn
en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat
het is). Daarna kijk je welke nieuwe
mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig
te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen
de realiteit. Vervolgens is de kunst van
‘Omdenken’ het transformeren van de bestaande
feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met
een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen
doen. Volgens de inleiders ‘kan een kind de was
doen’. De Rabobank Oost-Betuwe was gastheer
voor deze inspirerende bijeenkomst.

Businesscase Gietwaternetwerk
In december werd naar aanleiding van de eerdere bijeenkomsten over emissiereductie een
bijeenkomst georganiseerd over
de mogelijkheden om te komen tot
een gezamenlijk gietwaternetwerk.
LTONoord Glaskracht en
Greenport Arnhem-Nijmegen gaan
met de tuinders kijken wat er
gezamenlijk opgepakt kan worden.
Initiatieven zullen uitgewerkt
worden met betrekking tot
individuele waterzuivering op het
bedrijf, collectieve zuivering of
afvoer en wellicht de opties om te
zorgen voor goed uitgangswater
om daarmee de hoeveelheid
restwater tot een minimum te
beperken.
Naar aanleiding van het overleg worden in 2015 de volgende zaken aangepakt:
 Er komt een enquête in het gebied om te peilen of er belangstelling is voor goed
uitgangswater vanuit Bergerden en de hoeveelheden die men wil afnemen.
 Daarnaast zal er gepeild worden of men in is voor collectieve verwerking van
restwater en de hoeveelheden waar het om gaat
 Tenslotte wordt geïnventariseerd of men belangstelling heeft voor aansluiting op een
warmteleiding (stadsverwarmingsnet) en welke hoeveelheden men in de nabije
toekomst verwacht af te nemen.
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Brainstormbijeenkomst voor Agenda 2020
In het kader van de activiteiten van
Greenport Arnhem-Nijmegen en
Greenport Gelderland werd in december
een workshop gehouden met
ondernemers. Voor Greenport ArnhemNijmegen is het belangrijk dat de
activiteiten die georganiseerd worden
aansluiten bij actuele behoeften van de
ondernemers. Daarnaast heeft ook
Greenport Gelderland de behoefte om
een visie voor de toekomst te hebben.
Die visie wordt Agenda 2020 genoemd.
Een aantal van de kansen die ondernemers naar voren brachten waren:

















In het gebied eigen afzetconcepten ontwikkelen.
Door ketens te verkorten kunnen kosten bespaard worden.
Vooruitstrevende kwekers betrekken bij de verdere ontwikkeling van het gebied.
Als Greenport vooral richten op de groep die door wilt.
De koplopers inzetten om ook ‘volgers’ verder te helpen. Zorgen voor
kennisuitwisseling en ondernemers koppelen.
Meer kennis uitwisselen met Wageningen Universiteit en Radboud Universiteit.
Zelf meer aansprekende projecten in het gebied organiseren en vanuit tuinders
meer projecten aandragen.
Samenwerking zoeken met Duitsland, we zijn een grensregio en dat maakt dit
gebied uniek.
Teelten die door stoppers vrijkomen benutten voor verdere groei van bestaande
bedrijven.
Kijken en leren van andere bedrijfstakken buiten de tuinbouw (crossing borders).
Koppelen van regionaal stadsverwarmingsnet aan Bergerden/tuinbouw.
Samenwerken aan verbeteren van het imago van de tuinbouw in de regio.
Meer aandacht voor regionaal vermarkten van producten, of voor consument
zichtbaar maken waar dat al gebeurd.
Consument directer betrekken bij het tuinbouwproduct uit de eigen regio.
Verminderen van verspilling/derving van producten.
Greenport Arnhem-Nijmegen moet zich richten op de kwekers uit de eigen regio
en stimulerende activiteiten organiseren.
Ombestemmen van deel van Bergerden en zorgen dat er bedrijven komen die de
huidige tuinbouwbedrijven versterken.
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4.

Communicatie & Public Relations

De website van Greenport Arnhem-Nijmegen www.greenportarnhemnijmegen.nl is nog
steeds een belangrijke schakel in de communicatie naar de achterban. De website is een
waardevolle informatiebron. Er worden publicaties, rapporten en presentaties etc.
opgenomen welke voor de tuinbouwcluster relevant zijn. De website is de meest actuele
bron van informatie over de tuinbouw in de regio. Daarnaast staan op de website de eigen
activiteiten die gepland zijn, maar ook andere belangrijke bijeenkomsten die in de regio
plaatsvinden. Een website om in de gaten te houden!
Daarnaast is dit jaar ook actief contact
gezocht met de pers om in de media meer
aandacht te vragen voor de rol en het
belang van de tuinbouwsector. Dat heeft
tot verschillende artikelen en publicaties
geleid. Onderdeel van die PR-activiteiten
waren de ervaren fotografen van KEK. Zij
hebben op een 9-tal tuinbouwbedrijven
een fotorapportage gemaakt die
uiteindelijk resulteerde in een expositie. Er
is dankzij Greenport Arnhem-Nijmegen in
diverse media op een positieve wijze
aandacht besteed aan de tuinbouw. In
2015 zal dit gecontinueerd worden.

Een activiteit om met name het Agrocluster Lingewaard op een
meer business-to-business manier op de kaart te zetten is het
initiatief ‘hier groeit iets moois’. De gemeente Lingewaard,
gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Greenport ArnhemNijmegen en Stichting Stimulering Tuinbouwontwikkeling
Overbetuwe & Liemers willen de ontwikkeling van het Agrocluster
Lingewaard een impuls geven. Doel is om het gebied te
positioneren als perfecte vestigingsplek voor bestaande en nieuwe
bedrijven. Maar wat zijn groeisectoren waarop wij ons moeten
richten? Welke randvoorwaarden met betrekking tot samenwerking,
energie & water en prijs zijn voor die sectoren doorslaggevend? En
kunnen lopende initiatieven, zoals aansluiting op het regionale warmtenet, verbetering van
bereikbaarheid en verplaatsingssubsidies de ontwikkeling aanjagen? Dit zijn een aantal
vragen die in 2015 beantwoord zullen worden.
In 2014 is gezamenlijk met Greenport Gelderland het initiatief opgepakt om tot een nieuwe
website te komen. Daarmee krijgt het gebied nog meer profiel binnen Nederland. De website
zal met name zich richten op de activiteiten die door Greenport Gelderland ontwikkeld
worden. In 2015 zal in toenemende mate informatie over de regio Arnhem-Nijmegen op deze
website te vinden zijn.
Om de achterban op een laagdrempelige wijze bij de activiteiten te betrekken zijn er in 2014
diverse ‘kantinebijeenkomsten’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten met tuinders
worden actuele zaken besproken en wordt er gebrainstormd over allerlei actuele thema’s. De
kantinebijeenkomsten vormen een ideale manier om het contact tussen tuinders onderling te
versterken.
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5.

Nieuwsbrief

In 2014 zijn een viertal digitale nieuwsbrieven verspreid.
In de nieuwsbrieven wordt aandacht besteed aan
activiteiten van Greenport Arnhem-Nijmegen, maar ook
aan andere belangrijke activiteiten en ontwikkelingen. In
de nieuwsbrieven wordt ook ruimte geboden aan
ondernemers om iets te vertellen over de zaken die ze
mee maken of bezighouden.
Er worden nieuwsitems, vooraankondigingen en/of
verslagen van bijeenkomsten vermeld. Zo kan de
tuinbouwgemeenschap eenvoudig op de hoogte blijven
van wat er speelt. Ook kunnen zij tijdig aanhaken als het
om bedrijfsmatig interessante ontwikkelingen gaat. Daar
waar de actualiteit dat vereiste (zoals presentaties van
structuurvisies en bestemmingsplannen) is gebruik
gemaakt van de verspreiding van extra edities van de
nieuwsbrief. In het komende jaar zal er in toenemende
mate via nieuwsbrieven, emails en internet met
ondernemers gecommuniceerd worden.

6.

Externe relaties en lobby contacten

Greenport Arnhem-Nijmegen onderhoudt diverse contacten met overheden, bedrijfsleven en
organisaties. Vertegenwoordigers van Greenport Arnhem-Nijmegen participeren in
Greenport Gelderland en zijn aanwezig bij de bijeenkomsten van bijvoorbeeld Greenport
Holland, EZ, Kas als Energiebron, TNO, WUR, en Radboud Universiteit, etc.
Door op deze bijeenkomsten aanwezig te zijn kunnen de belangen van de tuinbouw in de
regio naar voren gebracht worden en is het mogelijk om invloed te hebben op bijvoorbeeld
beleidsontwikkeling en de inzet van
(subsidie)middelen. Daarnaast is het belangrijk
dat andere partijen een goed beeld hebben waar
ondernemers in de tuinbouwsector tegen aan
lopen.
Dit jaar werd bijvoorbeeld een bezoek aan het
gebied gebracht door Nico van Ruiten (voorzitter
LTO Glaskracht) en politici van Provincie
Gelderland. Ook werd een werkbezoek bij een
tweetal tuinbouwbedrijven georganiseerd voor
medewerkers van Provincie Gelderland.
Tenslotte is Greenport Arnhem-Nijmegen actief in
het glastuinbouwpact. Dit pact komt vier maal per
jaar bij elkaar. In het pact bespreken bedrijfsleven
en overheden de belangrijkste ontwikkelingen in
de tuinbouw en wordt er aan een gezamenlijke
visie en actieprogramma gewerkt. In 2014 is
besloten dit pact te continueren met een periode
van vier jaar. Daarmee is voor de komende jaren
een goede basis gelegd voor publiek private
samenwerking.
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7.

Projectontwikkeling en subsidie

Met de komst van de RegioGelden (€ 220.000,-) is er meer aandacht gekomen voor de
ontwikkeling van innovatieve projecten. In 2014 zijn er met verschillende ondernemers
gesprekken gevoerd over innovatieve projecten. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een
aantal projecten en tot een tweetal concrete aanvragen. Met hulp van de RegioGelden
kunnen innovaties doorgaan die anders op de plank zouden blijven liggen. Vanuit Greenport
Arnhem-Nijmegen is ondersteuning geboden m.b.t. de communicatie rond de innovatie en
mogelijke vermarkting van deze innovatie en/of de bijbehorende producten en diensten. In
2015 zullen ondernemers gestimuleerd worden en waar mogelijk ondersteund om van de
regio gelden gebruik te maken.

8.

Plannen voor 2015

Ook de komende jaren wil Greenport 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. Greenport Arnhem-Nijmegen wil
dat het tuinbouwbedrijfsleven verder moet 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. Greenport Arnhem-Nijmegen staat voor een levendig
tuinbouwnetwerk waarin partijen zich laten inspireren, contacten kunnen leggen en er ruimte
is om (gezamenlijk) te ondernemen.
In 2015 zal het accent van de activiteiten
liggen op de thema’s Samenwerken en
Verbinden. De activiteiten zullen enerzijds
direct op de tuinbouwondernemers gericht
zijn, maar anderzijds ook gericht zijn op de
gehele tuinbouwcluster. Daarmee moet het
programma van waarde zijn voor de gehele
tuinbouwketen in de regio.
Bovendien bestaat Greenport Arnhem-Nijmegen in 2015 tien jaar. Rond het 10-jarige
bestaan zullen er verschillende activiteiten georganiseerd worden. Deze activiteiten zullen in
het teken staan van het verbinden en vormen van netwerken. Ook in 2015 wil Greenport
Arnhem-Nijmegen een tastbare bijdrage leveren aan een gezond en levendig
(tuinbouw)ondernemersklimaat in de regio. Zij wil de ‘groene kracht in de regio’ zijn én dit
uitdragen naar zowel ondernemers als ook naar burgers en overheden.
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