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In memoriam 
 

Ferry Hollinger, 1946-2016 
 
 
 
 
 

‘Iedereen heeft een toegevoegde waarde’ 
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Jaarverslag activiteiten Greenport Arnhem-Nijmegen 2016 
 

 

1.       Inleiding 
 
Greenport Arnhem-Nijmegen (GAN) heeft in 2016 weer een groot aantal activiteiten met 
ondernemers in de tuinbouwsector uitgevoerd. Samen met tuinders werd er een 7-tal 
innovatieve projecten gerealiseerd. Met NEXTgarden gaf gemeente Lingewaard een stevige 
impuls aan de ontwikkeling van de glastuinbouwsector. Bovendien liet 2016 een herstel van 
de tuinbouw-economie zien. Dus een jaar met positieve ontwikkelingen. Helaas werd 2016 
voor Greenport Arnhem-Nijmegen ook een jaar met een zwart randje. Begin oktober 
ontvingen we het droevige bericht dat Ferry Hollinger, vice-voorzitter, tijdens een vakantie 
was overleden. 
 
In 2004 nam Ferry het initiatief om de glastuinbouwsector in Gelderland op de kaart te 
zetten. Hij wilde van de Gelderse tuinbouw een ‘Greenport’ maken met innovatieve bedrijven 
die gezamenlijk een sterk cluster vormen. Om dit initiatief kracht bij te zetten richtte hij het 
Ondernemers Initiatief op. Deze groep toonaangevende ondernemers uit de tuinbouwsector 
vormde voor de overheid een sterke gesprekspartner. Vervolgens werd door Ferry in 2005, 
samen met voormalig Rabobank directeur Ben Tiemessen, Greenport Arnhem-Nijmegen 
opgezet. Ferry vervulde in de eerste 5 jaar de rol van voorzitter en daarna die van vice-
voorzitter. Hij was een van de drijvende krachten achter Greenport Arnhem-Nijmegen. 
 
Onder het voorzitterschap van Ferry werd er door Greenport Arnhem-Nijmegen een groot 
aantal activiteiten georganiseerd. Zo bracht Ferry tuinders, wetenschappers en 
productontwerpers bij elkaar en zorgde hij dat er allerlei innovaties in gang gezet werden. 
Met het organiseren van trainingen, discussieavonden en excursies zorgde hij dat er 
constant nieuwe kennis en vaardigheden naar de tuinbouwsector vloeiden. Ook zette hij zich 
in om de tuinbouw bij scholen onder de aandacht te brengen en om de tuinbouwsector van 
Gelderland, nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Ferry’s motto was: ‘iedereen 
heeft een toegevoegde waarde’. Dat motto geldt zeker ook voor het tuinbouwcluster waar 
ieder bedrijf iets extra’s toevoegt. 
 
In 2016 was Greenport Arnhem-Nijmegen 
weer een verbindende kracht in de Gelderse 
tuinbouw. Het bracht overheid en 
tuinbouwbedrijfsleven bij elkaar in een Pact. 
Bovendien werden er allerlei initiatieven 
samen met Greenport Gelderland ontwikkeld. 
Er werden cursussen opgezet, contacten met 
de Wageningen Universiteit gelegd en de 
tuinbouw werd vertegenwoordigd op 
verschillende (internationale) beurzen. 
 
Ook de komende jaren wil Greenport 
Arnhem-Nijmegen voor de tuinbouwsector 
van betekenis zijn. Dat doet ze samen met 
haar partners: Flynth Adviseurs & Accountants, Tuinbouwcoöperatie Horticoop, Gemeente 
Lingewaard, Gemeente Overbetuwe, LTO Noord Glaskracht, Oost NV, Plantion BV, 
Provincie Gelderland, Rabobank Oost Betuwe, Selman Transporten BV, Wageningen 
Universiteit, Food Valley, Kiemt, STOL project etc. Ook zal Greenport Arnhem-Nijmegen in 
2017 meer initiatieven op gaan pakken in het kader van NEXTgarden. Al deze initiatieven 
moeten bijdragen aan een beter ondernemersklimaat en betere omstandigheden voor de 
tuinbouwsector om te kunnen ondernemen en te innoveren.   
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2.  Organisatie 
 
De organisatie van Greenport-Arnhem-Nijmegen 
heeft in 2016 verschillende veranderingen 
onderdaan. In de zomer namen Theo-jan van Ewijk 
(voorzitter) en Arwin Valkenburg, na vijf jaar, 
afscheid. Op het symposium in september werd 
Theo-jan bedankt voor zijn grote inzet. 
 
Volgens Theo-jan lagen er twee grote uitdagingen. 
“Ten eerste het verbeteren van de samenwerking 
tussen tuinbouwsector en Gemeente Lingewaard en 
ten tweede het vaker organiseren van activiteiten 
gericht op tuinders en ook de betrokkenheid van 
tuinders vergroten. Op beide vlakken zijn grote 
stappen gezet. Samen met de gemeente is het 
Glastuinbouwpact opgezet waarin bedrijfsleven en 
gemeente regelmatig van gedachten wisselen over 
het ondernemers- en vestigingsklimaat voor 
tuinbouwbedrijven. Daarnaast zijn, samen met 
tuinders, veel innovatieve projecten opgezet en 
uitgevoerd. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in grote besparingen in aardgas en 
elektriciteit. Ook hebben de tuinders tastbare ondersteuning gehad bij de ontwikkeling van 
hun ondernemerschap en de (gezamenlijke) afzet van producten. Dat zijn concrete 
resultaten die er zonder Greenport Arnhem-Nijmegen niet waren geweest.” 
 

Twee nieuwe tuinders traden tot het bestuur toe: Rick 
Gerichhausen en Jan van Genderen. Jan van Genderen 
werd vice-voorzitter en Rick Gerichhausen bestuurslid. 
Peter Bakker nam de rol als voorzitter op zich en Sietske 
Weijs werd penningmeester. De overige bestuursleden 
zijn: Peter Waterman, Arno Driessen en Henk Gertsen. 
 
De uitvoering van de secretariaats- en financiële 
werkzaamheden wordt verricht door Carin Driessen. Een 
belangrijk deel van de organiserende en uitvoerende 
taken worden sinds 2014 opgepakt door de coördinator 
Radboud Vorage. De heer Vorage is ook contactpersoon 
voor activiteiten die samen opgepakt worden met 
Greenport Gelderland. Voor veel tuinders is Radboud 
Vorage het eerste aanspreekpunt, naast Peter Bakker 
(voorzitter) en Jan van Genderen (vice-voorzitter).  
 

Het nieuwe bestuur wil de komende jaren zich inzetten om Greenport Arnhem-Nijmegen nog 
meer een ondernemersorganisatie te maken. Een organisatie die door haar activiteiten een 
tastbare bijdrage levert aan het perspectief voor tuinbouwondernemers in de regio. Daarbij 
wil Greenport Arnhem-Nijmegen ook veel aandacht besteden aan communicatie en promotie 
van de tuinbouwsector naar de samenleving. De regio moet weer trots op haar innovatieve 
tuinbouwsector worden, die koploper is op het gebied van duurzaamheid en 
ondernemerschap. Een internationaal toonaangevende sector die mooie en gezonde 
producten levert die aansluiten op de wensen van consumenten en samenleving. Een sector 
die haar kennis en innovatiekracht inzet om energie/klimaatdoelen te bereiken en bijdraagt 
aan regionale werkgelegenheid. 
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3.  Uitgevoerde projecten 2016 
 
Ook in 2016 is door Greenport Arnhem-
Nijmegen een groot aantal 
Pact(netwerk)activiteiten uitgevoerd die 
bijgedragen hebben aan een levendig 
ondernemersnetwerk. Veel van de 
ondernemers hebben aan één of 
meerdere activiteiten deelgenomen. Uit 
onderzoek is gebleken dat het laatste jaar 
er ongeveer 425 contact-momenten met 
personen/ondernemers uit de regio zijn 
geweest. Daarmee wordt duidelijk hoe 
groot de betrokkenheid is bij de activiteiten van Greenport Arnhem-Nijmegen. In 2016 zijn 
diverse tuinders (in het herstructureringsgebied) actief begeleid met het doen van innovaties 
op hun bedrijf. Die innovatieve projecten werden mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
van gemeente Lingewaard. De verschillende projecten, met name op het gebied van 
energiebesparing en verduurzaming hebben tot zowel milieuwinst als ook economisch 
voordeel voor de tuinders geleid. Hieronder een overzicht van de resultaten in 2016.  
 

Duurzaamheidsprojecten 2016             Besparingen   

    aardgas (m³) 
CO2-emissie 

(kg) 
elektra 

(kwh) 
Vrachtwagen 

kilometers 

1 Energieschermen op pyrgeometer 23000 41400     

2 Geavanceerde teeltsturing Amaryllis 20000 90000 1000   

3 Energieschermen voor meer duurzaamheid 52500 94500     

4 LED, energiezuinige verlichting     500   

5 Duurzame besturing van kasklimaat Amaryllis 12000 21600     

6 TopCrop met sensor techniek 12000 21600     

7 Hergebruik restgrond, sluiten biomassa kringloop   10400   11700 

    119500 279500 1500 11700 
 
In totaal zijn aan het eind van 2016 totaal 7 projecten uitgevoerd, die een jaarlijkse besparing 
opleveren van bijna 120.000 kuub aardgas, 1.500 kWh aan elektra en meer dan 11.000 
vrachtwagen kilometers minder. Het duurzaamheidsresultaat is jaarlijks bijna 280.000 kg 
CO2-emissie minder. Daarmee is de tuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen weer een stukje 
duurzamer geworden. 
 
Daarnaast zijn in het kader van NEXTgarden diverse projecten ontwikkeld die naar 
verwachting de komende jaren in uitvoering zullen gaan. Het betreft projecten zoals: 

 Food Ingredient Farm 

 Smart chain 

 Opslag van energie WKO/HTO 

 Stadsverwarmingsnet Arnhem-Nijmegen 

 Gezamenlijke waterzuivering 
 
Naast deze projectactiviteiten is er met een grote groep bedrijven gewerkt aan 
bedrijfsopleidingsplannen om daarmee meer structureel te werken aan de ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden op de tuinbouwbedrijven. Dit in het kader van het Top-
sectorenbeleid en de Human Capital Agenda. Een groep kwekers, verzameld in KANplant, 
hebben dit jaar een nieuw plan voor hun samenwerking gemaakt, ondersteund door GAN. 
 



 

[Jaarverslag Greenport Arnhem-Nijmegen 2016] Pagina 5 
 

Hieronder worden enkele foto’s van uitgevoerde projecten getoond. 
 

 
Teeltsturing met sensoren (ThermoView) in paprika. 

 

 
Toepassing van hoogwaardige energieschermen in amaryllis. 
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Toepassing van verschillende typen sensoren in de glastuinbouw voor betere sturing van het gewas. 

 
 
 

 
Toepassing met LED-technologie in Zantedeschia’s voor een betere opkweek. 
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Toepassing van pyrgeo-sensoren en verbeterde teeltsturing om energie te besparen. 

 

 
Verbeterde computersturing bij koeling amaryllis voor een sterker gewas en minder energieverbruik. 
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Sluiten van biomassa-kringloop door tussenopslag op het bedrijf en besparing van transportkilometers  
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4.  Fotocollage van de (netwerk)activiteiten 
 
Greenport Arnhem-Nijmegen is vooral een netwerkorganisatie voor ondernemers in 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 organiseerde Greenport Arnhem-Nijmegen in 2016 in samenwerking met het 
Glastuinbouwpact een verscheidenheid aan activiteiten, zoals: 
 

- Netwerkbijeenkomsten (met gezamenlijk ca. 85 deelnemers) 
- Themabijeenkomsten arbeid, afzet en gietwater (85 deelnemers) 
- Kantine- en informele bijeenkomsten met ondernemers (60 ondernemers) 
- Trainingsbijeenkomsten met kleine groepen (ca. 37 ondernemers) 
- Symposium mbt trends en business (55 personen) 
- Bijeenkomsten klimaat en risico’s (50 personen) 
- Ondersteuning ontwikkeling NEXTgarden 
- Digitale nieuwsbrieven 
- Foto-exposities tuinbouw bij Mea Vota 
- Algemene PR en imago (zoals betrokkenheid bij Kom in de Kas) 

 
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 een 
aantal foto’s getoond van de activiteiten. 
 
Naast de gezamenlijke bijeenkomsten hebben de coördinator van Greenport Arnhem-
Nijmegen (Radboud Vorage), de voorzitter en vice-voorzitter veel contacten met individuele 
ondernemers gehad. Hierbij werden projectideeën besproken en ontwikkeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coördinator GAN (Radboud Vorage) in overleg met Martijn Evers over lage-temperatuur-net. 
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Netwerkbijeenkomst (nieuwjaarsbijeenkomst) januari 2016. 
 
 

 
Cursus bemestingsleer in samenwerking met AgraVisie. 
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Ondernemersontbijt voorafgaande aan opening Kom in de Kas. 
 
 

 
Excursie bij het bedrijf van TheoJan van Ewijk en Eef Janssen te Ressen. 
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Presentatie van NEXTgarden met Burgemeester M. Schuurmans tijdens tuindersbijeenkomst. 
 

 
Netwerkbijeenkomst met tuinders rond de zomer 2016. 
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Excursie bij het amaryllisbedrijf van Ron Evers te Huissen. 
 
 

 
Excursie naar Hortivation beurs in Duitsland.



 

[Jaarverslag Greenport Arnhem-Nijmegen 2016] Pagina 14 
 

 
Sandra Könings geeft een presentatie over het ontwikkelen van een merk. 
 
 

 
Symposium Van trends naar meer Business bij Rabobank te Elst, presentatie Patrick Zwaan. 
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Sprekers van het symposium Van Trend naar meer Business, september 2016. 
 
 

 
Netwerken bij bijeenkomst bij de Rabobank. 
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Themabijeenkomst over risico’s en verzekeringen in de glastuinbouw. 
 
 

 
Cursus Het Nieuwe Telen gericht op energiezuinige teelttechniek, bij Rick Gerichhausen. 
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Afzetconcepten tijdens excursie en presentatie op Food Valley beurs in Wageningen. 
 

 
Margot Ribbering gaat in op klimaatverandering en betekenis voor de tuinbouwsector. 
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5. Plannen voor 2017 

Ook de komende jaren zal Greenport Arnhem-Nijmegen, samen met haar partners, blijvend 
van betekenis zijn voor het tuinbouwbedrijfsleven. Ze heeft bovendien de banden versterkt 
met het Glastuinbouwpact, NEXTgarden en Greenport Gelderland. De tuinbouwsector heeft 
veel te bieden en is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Dat moet meer 
uitgedragen worden in de eigen regio en op landelijk niveau. Greenport Arnhem-Nijmegen 
staat voor een levendig tuinbouwnetwerk waarin partijen zich laten inspireren, contacten 
kunnen leggen en er ruimte is om (gezamenlijk) te ondernemen. 
 
De bijeenkomsten van 2016 hebben laten zien 
dat er nog veel werk te verzetten is op het 
gebied van het verbeteren van de afzet, 
verduurzaming van de bedrijven en 
communicatie naar de omgeving. In 2017 zal 
het accent van de activiteiten liggen op de 
thema’s Markt, Duurzaamheid en 
Communicatie. De activiteiten zullen enerzijds 
direct op de tuinbouwondernemers gericht zijn, 
maar anderzijds ook relevant zijn voor de gehele tuinbouwketen. In 2017 wil Greenport 
Arnhem-Nijmegen actief bijdragen aan het ontwikkelen van projecten die laten zien hoe 
innovatief en toekomstgericht de sector is. Daarmee zullen ook in 2017 de activiteiten van 
Greenport Arnhem-Nijmegen van grote waarde zijn voor alle bedrijven uit het 
tuinbouwcluster in de regio en alle maatschappelijke partijen die erbij betrokken zijn. 

 

 
 

           Themabijeenkomsten over duurzaam watergebruik en werkgeverschap 
  

     - Greenport Arnhem-Nijmegen brengt ondernemers bij elkaar -   


