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Samenvatting 
 

Inleiding 
De tuinbouw is niet weg te denken uit het Gelderse Rivierenland. Het gebied staat synoniem voor de productie van 
vers fruit, champignons, laanbomen, groente en bloemen. Echter, de Betuwse tuinbouw staat voor grote 
uitdagingen, omdat zij steeds meer moet concurreren met internationale tuinbouwketens. Wil de Betuwse tuinbouw 
deel blijven uitmaken van Greenport Nederland, en dus een sterke positie behouden in de Nederlandse en 
internationale agrarische sector, dan zullen een aantal krachtige impulsen nodig zijn.  
 
Om in beeld te brengen hoe de Betuwse tuinbouw de uitdagingen en kansen het beste kan oppakken hebben vijf 
organisaties de handen in elkaar geslagen. LTO Noord, Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland, Wageningen 
Universiteit en Research, deBOERenADVIES en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben gezamenlijk een visie 
met een bijbehorende projectenlijst opgesteld. Zij hebben dit gedaan in overleg met (agrarische) ondernemers en 
deskundigen uit het gebied. De visie en projecten zijn vastgelegd in een rapport met de titel ‘Agro Corridor 
Rivierenland, een cruciale schakel in de Greenport Nederland’. 
 
Er waren een viertal argumenten waarom het onderzoek naar de tuinbouw in het Gelderse Rivierenland is 
uitgevoerd. Ten eerste het besef dat productieketens steeds meer internationaal worden, waardoor efficiënte agro-
logistiek en een goede ruimtelijke positionering van alle schakels in toenemende mate cruciale succesfactoren 
worden. Ten tweede omdat het Nederlandse tuinbouwcluster internationaal een leidende marktpositie heeft op het 
gebied van sierteelt, voedingstuinbouw en laanboomteelt en deze positie door het versterken van het samenspel 
tussen de diverse schakels in de keten behouden kan blijven. Ten derde kent het gebied met de fruitteelt, 
laanboomteelt, champignonteelt en glastuinbouw een viertal goed ontwikkelde plantaardige productieketens die de 
ruimte dienen te krijgen om internationaal concurrerend en toonaangevend te blijven. Ten vierde is het 
Rivierengebied in landschappelijke zin uniek en heeft het nationaal een positief imago. Dat betekent dat het gebied 
met zorg ontwikkeld dient te worden, waarbij het positieve imago gebruikt kan worden om de tuinbouwsector 
nadrukkelijker op de kaart te zetten. 
 
Centrale vraagstelling 
Uit diverse regionaal-economische studies blijkt dat de unieke combinatie van hoofdtransportassen (weg, water en 
rails) in het Rivierenland als een potentieel zeer kansrijke basis kan worden beschouwd voor verdergaande 
economische ontwikkeling en structuurversterking. Zo is in dit onderzoek de kern van de theorie van Porter 
gecombineerd met de inzichten uit de clustertheorie en de netwerkbenadering of de corridoraanpak. Dit heeft 
geleid tot de volgende centrale vraagstelling: 
 
Hoe kan de concurrentiekracht van de verschillende agro sectoren in het Rivierengebied worden versterkt 
en hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de AgroCorridor A15 als ontwikkelingsas. Daarbij zal 
specifieke aandacht zijn voor meer samenwerking in de keten, synergie tussen de sectoren, optimale 
ruimtelijke inrichting, agrologistiek, kennisnetwerken en een samenhangende marketingstrategie. 
 
Ontwikkelingen en visie 
Uit het onderzoek blijkt dat de vier tuinbouwsectoren nogal van elkaar verschillen voor wat betreft structuur, 
omvang, concurrentiepositie en locatie. Er is onderling weinig binding, zowel zakelijk als mentaal. De oriëntatie is 
vooral op de eigen bedrijfssituatie en directe omgeving gericht. Daar wordt men vooral geconfronteerd met het 
ruimtelijke beleid van de gemeente en provincie. Toch spelen voor alle vier sectoren min of meer dezelfde 
ontwikkelingen een rol, zij het dat deze niet overal in dezelfde mate van invloed zullen zijn.  
Gemeenschappelijk kenmerk is dat het accent verschuift van productie naar handel, verwerking en logistiek. 
Nederland ontwikkelt zich van een belangrijk tuinbouwproductieland naar een land waar een substantieel deel van 
de Europese handel in tuinbouwproducten plaatsvindt. Dat betekent dat eigen productie steeds meer 
gecombineerd moet worden met internationale handel om op die wijze een compleet pakket aan 
tuinbouwproducten aan te kunnen bieden. Hierdoor verandert de rol van de Nederlandse agro-business geleidelijk 
van leverancier van eigen producten naar een combinatie van leverancier van een breed pakket en regisseur van 
agro-ketens.  
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De wensen van de consumenten in Noordwest Europa staan daarbij voorop, welke worden vertaald naar de 
tussenhandel en producenten. Om de consument blijvend te kunnen bedienen moet er geïnnoveerd worden en 
moeten er in de keten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over kwaliteitsgaranties en tijdige levering van 
producten.  
 
De basis van onze visie is het ontwikkelen van een selectief aantal locaties op strategische plekken centraal in het 
productiegebied, waar nieuwe activiteiten gerealiseerd worden en optimalisatie van de keten plaatsvindt, van 
essentieel belang. In deze zogenaamde clusters of agro business complexen zijn alle schakels aanwezig, vindt er 
snelle kennisuitwisseling plaats, worden logistieke voordelen behaald en is de onderlinge afhankelijkheid derhalve 
groot. De combinatie van (grootschalige) verwerking, opslag, verpakking en distributie op één locatie heeft 
positieve gevolgen voor de concurrentiepositie, de regionale economie en het milieu (minder transportkilometers). 
Vanuit dit soort locaties kan een breed assortiment worden aangeboden en kan er rechtstreekse uitlevering aan de 
supermarkt of tuincentrum plaatsvinden. Door bundeling worden de logistieke kosten verkleind en de levertijd 
gereduceerd.  
 
Wezenlijk voor het goed functioneren van deze agro business complexen is de aanwezigheid van een goed 
werkend onderzoeks- en kennisnetwerk. In dit netwerk vindt een constante wisselwerking plaats tussen het 
vertalen van praktische problemen in wetenschappelijke onderzoeksvragen en het vertalen van wetenschappelijke 
kennis in daadwerkelijk toepasbare innovaties. 
 
De uitvoering van dit concept vraagt om een nauwe samenwerking tussen tuinbouwsector en overheden. Het gaat 
om een efficiënte inrichting van het gebied, het verbeteren van de aansluiting op internationale handelsstromen en 
het optimaliseren van het kennisnetwerk. Gezamenlijk moet worden bepaald waar knooppunten en locaties kunnen 
worden ontwikkeld waar agro-gerelateerde bedrijvigheid verder ontwikkeld kan worden. Daarbij dient het aspect 
van meervoudig ruimtegebruik zo veel als mogelijk toegepast te worden.  
 
Ondernemers in de agro sector hechten aan een onafhankelijke positie. Dat verklaart hun overwegend 
individualistische instelling. In de toenemende internationale concurrentie is samenwerking vanuit het oogpunt van 
kosten, organisatie van kennis en innovatie, schaalgrootte en behoud van marktpositie onvermijdelijk. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om samenwerking op gebieden als marktbewerking, promotie, arbeidsvoorziening en logistiek. Het 
opzetten van een eigen netwerk, die de gehele keten omvat is een goede start. Daar treft men elkaar, kunnen 
onderlinge ervaringen worden uitgewisseld en kan er een gezamenlijke lobby op gang worden gebracht. 
 
Het Nederlandse agrarische product moet zich onderscheiden in de wereldmarkt waar de concurrentie op alleen 
maar kostprijs bij voorbaat verloren wordt. Het is daarom van groot belang dat er meer gebruik wordt gemaakt van 
kennisnetwerken zoals Food Valley en Health Valley en dat deze kennis snel op de plek in de keten komt waar 
deze toegepast kan worden. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van productiesystemen, maar ook om kennis 
van consumentengedrag, marktbewerking en logistiek, energie, milieuvriendelijke productie, 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en dergelijke. 
De hoofdbestanddelen van de visie bestaan dus uit het versterken van bestaande en het creëren van nieuwe 
agroclusters, het beter toepassen van aanwezige kennis over een breed front en het vormen van nieuwe 
ondernemersnetwerken. Daarmee ontstaat een sterke en samenhangende tuinbouwketen in het Rivierengebied 
die optimaal gebruik maakt van de potenties welke in het gebied aanwezig zijn om internationaal concurrerend en 
toonaangevend te worden. 
 
Aanbevelingen en projectenlijst 
Een visie moet gedragen (verinnerlijkt) worden door de ‘stakeholders’ en vervolgens voortdurend worden 
uitgedragen. Tegelijkertijd is het zaak dat er concrete projecten en acties worden ontwikkeld. Dat is een lange 
termijn verhaal. Ondernemers en overheden in het gebied moeten gezamenlijk werken aan de verdere vormgeving 
van de A15 als plantaardige agro corridor en dit positioneren in Greenport Nederland. Het concept staat of valt met 
de ondernemers zelf. Een aantal voortrekkers is reeds betrokken, echter een bredere groep moet gemobiliseerd 
worden om daadwerkelijk het verschil te maken.   
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Veel van de projectaanbevelingen zijn reeds uitgewerkt in projectideeën. Een aantal van deze ideeën is gebaseerd 
op reeds lopende initiatieven, maar er zijn ook nieuwe nog niet eerder beschreven projectideeën bij. Tijdens het 
ontwikkelen van de ideeën hebben betrokken partijen ook al een aantal zaken in gang gezet. Hierbij valt te denken 
aan: vrijwillige kavelruil voor de boom- en fruitteelt, de tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Gelderland en het 
Boomteeltpact. Voordat deze projectaanbevelingen zullen worden genoemd, zijn er ook nog een aantal algemene, 
meer procesmatige, aanbevelingen van belang, namelijk: 
 

 Het is aan te bevelen dat er een intentieverklaring of bestuursovereenkomst tussen private en publieke 
partijen wordt gesloten met als doel te komen tot afspraken over de inzet van menskracht, kennis en 
middelen om een nadere uitwerking en uitvoering te geven aan de Agro Corridor Rivierenland.  

 Provincie Gelderland is, mede in het kader van de Betuwse Bloem, de meest aangewezen partij om in 
samenspraak met locale stakeholders te komen tot afspraken over de uitvoering van de Agro Corridor 
Rivierenland. 

 Mede gezien ervaringen in andere (tuinbouw)gebieden is het noodzakelijk dat de regio zich sterker naar 
buiten presenteert en het Rivierenland een status krijgt binnen Greenport Nederland. Het gebied dient meer 
vertrouwen te hebben in eigen kunnen en potentie en zich met lef nationaal en internationaal te presenteren. 

 Om het gebied op een samenhangende wijze te profileren is het van belang dat er een marketingstrategie 
(gebiedsbranding) wordt ontwikkeld. Deze strategie zal mede gebaseerd zijn op de (sleutel)projecten die 
uitgevoerd gaan worden. 

 Ondernemers zullen, meer dan in het verleden, over de grenzen van hun bedrijf moeten kijken en zich 
inzetten voor de ontwikkeling van de gehele tuinbouwsector in het gebied.  

 Voor de ontwikkeling van de Agro Corridor Rivierenland dient geïnvesteerd te worden in een verdere visie-
uitwerking en het ontwikkelen van innovatieve/creatieve projecten, maar zeker zo belangrijk is aan de slag 
te gaan met concrete projecten. Immers goede projecten maken een waardevolle corridor. 

 Het gebied dient meer gebruik te maken van de nabije aanwezigheid van netwerken zoals Health Valley en 
Food Valley. Het gebied kan door als onderdeel te participeren in deze twee initiatieven internationaal 
onderscheidend blijven.  

 Door zich als gebied te profileren, op zowel bestuurlijk als ondernemers niveau, kan het Rivierenland zich 
sterk maken om in aanmerking te komen voor diverse subsidiestromen die anders naar andere gebieden 
gaan. Het is noodzakelijk dat er een platform komt die het gebied kan presenteren en waar nodig de 
belangen van het gebied kunnen behartigen. 

 Speciaal aandacht dient geschonken te worden aan de relatie tussen het unieke rivierenlandschap en de 
tuinbouwsectoren. De tuinbouw, als mede drager van de groene ruimte, kan een rol spelen in het behoud 
van landschappelijke waarden en de beleving van het gebied. Voor de Agro Corridor Rivierenland is dit een 
unieke kwaliteit. 

 
Hieronder vindt u de titels van de projectideeën die gedurende het onderzoek naar voren zijn gekomen.  
In het rapport worden deze ideeën nader omschreven. 
 
1. Uitvoeringsorganisatie A15 Agrocorridor/Betuwse Bloem 
2. Fruitport Geldermalsen/Deil 
3. Valburg Railoverslagpunt voor flowers & food products 
4. Verdere ontwikkeling Tuinbouwbusiness Center A15 in Lingewaard 
5. Shortsea-link Haaften/Tiel/Nijmegen 
6. Energy valley in de Bommelerwaard 
7. Agrobusiness Centrum Laanboomteelt Opheusden 
8. Bergerden II 
9. Herstructurering en Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij Gelderland 
10. Cristal Palace (monument voor food and flower) 
11. Tuinbouwontwikkeling Bommelerwaard 
12. Kennisvragen Agrocorridor Rivierenland als een cruciale schakel in Greenport Nederland 
13. Bundeling kennisdoorstroming Agro sectoren in de A15 corridor 
14. Ondernemerschap in de A15-corridor (jonge ondernemers en innovatieve starters) 
15. Oprichting tuinbouwbusiness clubs Betuwe en Bommelerwaard 
16. Fruit beleefd 
17. Fruit gecombineerd: bundeling van het vervoer van fruitproducten 
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18. Groene beroepen (training en onderwijs) 
19. Bureau Groene Ruimte Rivierengebied (landschapsfonds) 
20. Plattelandswinkels en direct marketing 
21. Ontsluiting Bommelerwaard naar de A2 
22. Kavelruil voor boom- en fruitteeltbedrijven 
23. Centrale biomassa-installatie plantaardig (rest)materiaal 
24. GreenFood innovations 
25. Ontwikkeling productmarkt combinaties fruitteelt (innovatieconsulent) 
26. Plattelandswegen 
27. Marktbewerking champignons Bommelerwaard 
28. Zonneterp 
29. Bio-vergisting en gaslevering Bergerden 
30. Koppeling van energie uit de kas en energie uit de weg 
31. Leergangen ondernemerschap laanboomteelt 
32. Verplaatsing en clusterontwikkeling boomteeltbedrijven 
33. Proeftuin voor vernieuwing 
34. Doortrekken A15 naar de A12 
 
Uivoeringsstrategie 
De initiatiefnemers bieden de agro sector in de A15-corridor een toekomstperspectief, samen te vatten in de 
sleutelwoorden: samenwerking en ketenversterking (clustervorming), synergie tussen sectoren, agrologistiek en 
kennisnetwerken (innovaties), een doelmatige ruimtelijke inrichting en een samenhangende marketingstrategie 
voor het gebied. Om projecten tot ontwikkeling te brengen is er een ‘workforce’ nodig die op basis van een breed 
draagvlak effectief aan de slag kan gaan. Het rapport beschrijft een opzet om de uitvoering van Agro Corridor 
Rivierenland ter hand te nemen. Hiervoor is het essentieel dat betrokken partijen zich inzetten en middelen 
(menskracht, tijd en geld) vrij maken om de projectideeën verder uit te werken en deze om te zetten in activiteiten 
die uitgevoerd worden. Hiervoor is zowel ondernemerschap, daadkracht en de bereidheid om samen te werken 
nodig. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de eindrapportage van het initiatief ‘de ontwikkeling van een plantaardige agro-corridor langs de 
A15’. Wij zijn dit project om een viertal redenen gestart. Ten eerste omdat het Nederlandse tuinbouwcluster 
internationaal een leidende marktpositie heeft op het gebied van sierteelt, voedingstuinbouw en laanboomteelt. De 
basis van dit succes ligt in het sterke samenspel tussen de diverse schakels in de keten. Ten tweede het besef dat 
productieketens steeds meer internationaal worden, waardoor efficiënte agro-logistiek en een goede ruimtelijke 
positionering van alle schakels in toenemende mate cruciale succesfactoren worden. Ten derde kent het gebied 
met de fruitteelt, laanboomteelt, champignonteelt en glastuinbouw een viertal goed ontwikkelde plantaardige 
productieketens die de ruimte dienen te krijgen om internationaal concurrerend en toonaangevend te blijven. Ten 
vierde is het Rivierengebied in landschappelijke zin uniek en heeft het nationaal een positief imago. Dat betekent 
dat het gebied met zorg ontwikkeld dient te worden, waarbij het positieve imago gebruikt kan worden om de 
tuinbouwsector nadrukkelijker op de kaart te zetten. Mede door de ontwikkeling van een uitstekende logistieke 
infrastructuur is er veel (economische) potentie in het gebied rondom de A15. De centrale vraag is hoe deze 
potentie op een verantwoorde wijze benut kan worden. 
 
In 2004 is een kerngroep geformeerd bestaande uit Oost NV, Arcadis/deBOERenADVIES, LTO Noord Projecten, 
Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Gezamenlijk hebben wij ons tot 
doel gesteld om een visie op de regionale ontwikkeling van tuinbouw en agrobusiness in het gebied te formuleren 
en een aantal concrete projecten aan te bieden die de sector perspectief geeft en de concurrentiekracht van het 
gebied vergroot. Een aantal van deze projecten zijn reeds door partijen opgepakt en in uitvoering genomen. 
 
De activiteiten van de kerngroep sluiten aan op initiatieven zoals Food Valley, Health Valley, Greenport Nederland 
en Betuwse Bloem. Wij zoeken graag naar mogelijkheden om aan deze initiatieven waar mogelijk een praktische 
invulling te geven.  
 
Belangrijk bij het tot stand komen van dit rapport is de betrokkenheid geweest van agrarische ondernemers, 
partijen uit de agrobusiness, lokale overheden en kennisinstellingen. In verschillende discussiebijeenkomsten, 
maar ook in bilaterale gesprekken is naar voren gekomen dat in het gebied de ambitie groeit om de aanwezige 
economische kansen op een verantwoorde wijze te gaan verwezenlijken. De opstellers van dit rapport willen graag 
een ieder bedanken die aan dit proces een bijdrage heeft geleverd. 
 
Naast een substantiële eigen bijdrage hebben wij financiële steun ontvangen van de Rabobanken in het 
Rivierengebied, Provincie Gelderland, Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland en het LTO Noord Fonds 
Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw. Zonder deze bijdrage was het niet mogelijk geweest om dit project in 
de huidige vorm uit te voeren.  
 
Wij hopen met dit rapport ondernemers en bestuurders te motiveren en te inspireren om de plantaardige agro 
sectoren in het Rivierengebied een krachtig toekomstperspectief te geven. De kansen zijn hiervoor aanwezig. 
Zowel door gezamenlijk verder denken, maar vooral ook door gezamenlijk verder te ondernemen. In dat proces 
van denken en doen willen wij graag onze samenbindende en ondersteunende rol blijven vervullen. 
 
Frans Boekema, RUN 
Roelf de Boer, deBOERenADVIES 
Bas Bolman en Wim Heijman, WUR 
Wils Kloos, Oost NV 
Radboud Vorage, LTO Noord Projecten  
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1. Inleiding  
 
Met dit rapport presenteren de initiatiefnemers hun visie op de toekomst van de tuinbouwclusters in de A15 
corridor. Het rapport beschrijft de werkzaamheden en resultaten van het project. 
 
In hoofdstuk 2 wordt het kader voor deze studie aangegeven. Daarbij wordt ingegaan op de probleemstelling, de 
theorie van regionaal economische dynamiek en de verdere aanpak van deze verkenning.  
 
Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het gebied en de vier tuinbouwsectoren. Naast actuele ontwikkelingen en 
trends, wordt er per sector een analyse van de sterke en zwakke punten gegeven en wordt een groot aantal 
uitdagingen opgesomd waar ondernemers zich voor gesteld zien, zodat ze in de toekomst concurrerend kunnen 
blijven ondernemen. 
 
Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden van de agro sectoren in het Rivierengebied. 
Gunstige en minder gunstige uitgangspunten worden aangegeven, gevolgd door een samenhangende visie op de 
verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Per sector wordt vervolgens een sfeerbeeld geschetst van de huidige situatie 
en een kernaanbeveling aangegeven die naar onze mening noodzakelijk is om de positie van de betreffende sector 
daadwerkelijk te verbeteren.  
 
Hoofdstuk 5 tot slot bevat een groot aantal aanbevelingen voor (sleutel)projecten en acties. De volledige 
beschrijving van de projecten en bijbehorende aanbevelingen zijn in bijlage 4 te vinden. Veel projecten kunnen nu 
al op draagvlak bij ondernemers rekenen. Tevens wordt er op hoofdlijnen een uitvoeringsstrategie aangegeven die 
partijen bij de uitwerking kunnen hanteren.        
 
In bijlage 1 is een topografische kaart te vinden met daarop het kerngebied van de Agro Corridor Rivierenland. In 
bijlage 2 is de lijst van gebruikte literatuur te vinden en in de daaropvolgende bijlage is de lijst van afkortingen te 
vinden en een toelichting op een aantal gebruikte begrippen. 
 
Voor meer (actuele) informatie over het project kunt u terecht op de website www.agrocorridor.com.  
Via deze website kunt u ook contact opnemen met de initiatiefnemers van het project. 
 
 
 

http://www.agrocorridor.com/
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Figuur 2.1.  Gelderland met het Rivierengebied  

2. Kader 

 
2.1 Probleemstelling  
 
Het Gelderse Rivierengebied onderscheidt zich door verschillende aspecten. Allereerst de geografische ligging, 
waarbij opvalt dat de regio ligt ingebed tussen een aantal belangrijke infrastructurele assen. Ten aanzien van 
snelwegen is er de A15 die centraal door het gebied loopt. De A15 is aan de westkant verbonden met de A27 en 
de A2 en aan de oostkant door de A50 en A73. Waterwegen zijn er in het noorden in de vorm van de Rijn en de 
Lek, in het midden de Waal en in het zuiden de Maas. Bovendien zal in 2007 de Betuweroute voor het 
goederenvervoer per spoor beschikbaar zijn. Kortom, internationale verbindingen over weg, water en spoor zijn 
ruimschoots aanwezig. Gezamenlijk vormen zij een essentiële schakel voor de handel tussen twee economische 
kerngebieden. In het westen de Randstad, met de mainport Rotterdam en in het oosten het Ruhrgebied. Het 
Rivierengebied fungeert dus als een corridor tussen deze beide economische kerngebieden. Daarnaast moet 
gewezen worden op het plattelandskarakter van het Gelderse Rivierengebied. Naast de rundveehouderij, zijn er 
vier plantaardige sectoren die zich sterk in het 
gebied ontwikkeld hebben, namelijk de 
fruitteelt, de laanboom-teelt, de 
champignonteelt en de glastuinbouw. 
Gezamenlijk hebben deze agrarische sectoren 
een herkenbaar stempel gedrukt op het 
gebied, met de traditionele fruitteelt in het 
bijzonder (Flipje uit Tiel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van deze uitstekende logistieke mogelijkheden en de nadrukkelijke aanwezigheid van vier 
tuinbouwsectoren kan de economische structuur van het Rivierengebied verder versterkt worden. De omgeving 
waarin bedrijven opereren wordt echter steeds dynamischer. Diverse ontwikkelingen, hieronder kort beschreven, 
dwingen ondernemers voortdurend te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden: 

 Schaalvergroting en internationalisatie. 

 Verschuiving macht in de keten naar de groothandel.  

 Toenemende concurrentie uit Oost Europa en Azië. 

 Groeiende eisen ten aanzien van duurzaamheid, energieverbruik en ruimtebeslag. 

 Het ontstaan van internationale logistieke netwerken en ketens. 

 Toenemende technische mogelijkheden (klimaatbeheersing, energiebeheer, ICT).       
 
Voor het realiseren van de gewenste ontwikkeling is het van belang dat de sector laat zien dat het zaken actief 
oppakt en dat overheden ondersteuning bieden. Daarvoor is een visie nodig op de groeiperspectieven van de agro 
sectoren in dit gebied gevolgd door concrete acties en projecten. Onze probleemstelling voor deze verkenning luidt 
daarom als volgt: 
 

Hoe kan de concurrentiekracht van de verschillende agro sectoren in het Rivierengebied worden versterkt 
en hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van de AgroCorridor A15 als ontwikkelingsas. Daarbij zal 
specifieke aandacht zijn voor meer samenwerking in de keten, synergie tussen de sectoren, optimale 
ruimtelijke inrichting, agrologistiek, kennisnetwerken en een samenhangende marketingstrategie. 
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2.2 Regionaal economische dynamiek 
 
Voor het ontwikkelen van een visie en een plan van aanpak om de regionale economische concurrentiekracht te 
verbeteren is het zinvol kennis te hebben van concepten en analysemethoden die gebruikt worden om beter inzicht 
te krijgen in de mechanismen achter regionale economische ontwikkeling. Hieronder zal kort ingegaan worden op 
zaken met betrekking tot economische dynamiek en vervolgens zal stil gestaan worden bij de groeipooltheorie en 
de diamanttheorie van Michael Porter. 
 
Macro-economische dynamiek 
Een van de belangrijkste kenmerken van de ontwikkeling van onze nationale economie is dat deze geen 
gelijkmatige patronen laat zien. Dat blijkt allereerst door fluctuaties van de economische ontwikkeling in de loop 
van de tijd. Het is heel gebruikelijk dat perioden van snelle economische ontwikkeling, ook wel hoogconjunctuur 
genoemd, worden afgewisseld door perioden van vertraagde of zwakke economische vooruitgang. In dat laatste 
geval spreken we dan van een economische recessie.  
Sinds 2001 is er een duidelijke kentering opgetreden in deze nationale ontwikkeling. De sterk teruggelopen 
economische groei heeft de hoogconjunctuur doen omslaan in een (lichte) recessie. Thans, anno 2006, zijn er 
weer voorzichtige signalen van een aarzelend herstel, hetgeen echter verre van overtuigend lijkt. 
Op de tweede plaats laat de economische ontwikkeling ook haar sporen achter in ruimtelijk opzicht, met andere 
woorden de economische ontwikkeling laat ongelijke ruimtelijk-economische patronen zien. Zo worden bepaalde 
gebieden gekenmerkt als sterke of kernregio’s terwijl andere gebieden veeleer als achtergebleven of 
onderontwikkelde regio’s worden getypeerd. Ter illustratie kan gewezen worden op de traditioneel sterke 
ontwikkeling van de Randstad, die veelal getypeerd wordt als de motor van de Nederlandse economie. Maar ook 
hierbij kunnen we nog verder differentiëren naar te onderscheiden subregio’s. Zo worden de gebieden rond 
Schiphol enerzijds en de Rotterdamse haven anderzijds doorgaans gekwalificeerd als mainports van onze 
nationale economie.  
Als achterblijvende regio wordt in veel gevallen gewezen op de zich veel trager ontwikkelende noordelijke 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ook daarbinnen kunnen weer heel diverse subregio’s onderscheiden 
worden. Zo wijkt de economische performance van de stad Groningen en omgeving vrij fundamenteel af van de 
economische structuur en groei van bijvoorbeeld de oude veenkoloniën in Oost-Groningen.  
 
Ruimtelijk economische dynamiek 
Het verschijnsel van de regionaal-economische diversiteit heeft zich in de loop van de tijd steeds gemanifesteerd. 
Opkomst, groei, bloei en neergang zijn kenmerkende verschijnselen bij (regionaal) economische ontwikkeling. Het 
meest treffende voorbeeld van een ongekende regionaal-economische dynamiek vinden we in Zuid-Limburg. Aan 
het begin van de vorig eeuw was dit een overwegend agrarisch plattelandsregio. Dankzij de aanwezigheid van 
steenkool werd deze regio in enkele tientallen jaren volledig getransformeerd tot een hoogindustriële en tevens 
sterk verstedelijkte regio. Door de opkomst van nieuwe sterk concurrerende grondstoffen zoals aardolie en 
aardgas veranderde de economische concurrentiepositie van deze regio fundamenteel. De economische basis 
werd als het ware onder de regio weggeslagen. Daardoor moest er voor Zuid-Limburg een nieuwe economische 
basis gezocht worden. Door het wegvallen van de steenkolenindustrie werd steeds meer geïnvesteerd in de 
chemische sector, met name door DSM. Daarnaast werden door actief overheidsingrijpen aanzienlijke 
investeringen gepleegd in de regio, door zowel de publieke als de private sector. Zo werd de locatie van de 
voorloper van NedCar (DAF/Volvo) met veel financiële steun naar Born gedirigeerd. Ook werden andere 
belangrijke vestigingsbeslissingen met behulp van overheidsingrijpen in de regio gerealiseerd. De uiteindelijke 
vestiging van het ABP en het CBS in Heerlen en de oprichting van een Universiteit in Maastricht zijn hiervan enkele 
sprekende voorbeelden. De theoretische basis hiervoor werd gezocht in de zogenaamde groeipooltheorie. 
 
De groeipooltheorie 
In de na-oorlogse periode heeft de groeipooltheorie een belangrijk stempel gedrukt op het gevoerde regionaal-
economisch beleid. Teneinde regionaal-economische groei te stimuleren werd veel belang gehecht aan het 
realiseren van groeipolen. Dit waren over het algemeen grote (sleutel)bedrijven en/of belangrijke infrastructurele 
voorzieningen. Zo hebben de vestiging van de DAF-autofabriek (thans NedCar) in Born, maar ook de realisatie van 
het grootschalige industrieterrein Moerdijk onmiskenbaar een groeipoolwerking veroorzaakt die weer uitgemond is 
in regionaal-economische groei. Er zijn veel meer van dit soort voorbeelden te geven.  
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Daar staat tegenover dat er ook voorbeelden zijn waarbij de beoogde groeipoolwerking niet goed (of totaal niet) 
van de grond is gekomen. Zo had de aanleg van de Eemshaven in Delfzijl een groeipoolwerking moeten hebben 
op de economie van Noord Nederland. Tot op heden is deze werking feitelijk niet of althans zeer onvoldoende van 
de grond gekomen. Kennelijk zijn er een aantal andere factoren verantwoordelijk voor het uitblijven van de 
beoogde groeipoolwerking. In diverse analyses wordt dan gewezen op factoren als de te grote afstand tot de 
economische kernregio’s; het ontbreken van voldoende achterland; een onvoldoende zwakke productiestructuur; 
onvoldoende inbedding van de groeipool etc.  
Doordat op meer plaatsen de werking van de (beoogde) groeipolen is achtergebleven bij de verwachtingen zijn er 
ook nieuwe theoretische concepten ontwikkeld. De zogenaamde diamanttheorie van Porter, die zich concentreerde 
op het concurrerende vermogen van landen (en regio’s), heeft sinds 1990 sterk in de belangstelling gestaan. 
 
De theorie van Porter 
Een omvangrijke studie van Michael Porter naar het concurrerend vermogen van landen op mondiaal niveau heeft 
een aantal interessante inzichten opgeleverd. Duidelijk is naar voren gekomen dat het concurrerend vermogen 
sterk samenhangt met de (unieke) sterke kanten en het vermogen om slimme combinaties te maken. Zo is de 
aardewerkindustrie in Toscane een treffend voorbeeld. In ons eigen land blijkt dit uit hoe de snijbloemensector 
heeft kunnen uitgroeien tot een sector die als absolute wereldmarktleider een zeer sterke positie heeft verworven. 
Ook de entertainment-industrie in het Gooi (Endemol) en het complex Life-sciences rond Wageningen (Food 
Valley) zijn hier sprekende voorbeelden van. 
 
In één van zijn boeken gaat Porter verder in op het 
Nederlandse tuinbouwcluster en hij noemt dit een 
uniek cluster van wereldformaat. Dit komt omdat 
productie, verwerking en distributie gescheiden van 
elkaar opereren maar onderhuids toch een eenheid 
vormen. In productievolume, kwaliteit en sortiment 
schuilen belangrijke krachten van de Nederlandse 
tuinbouw. De snelheid van de levering aan klanten 
is uniek, net als de leverbetrouwbaarheid, de 
creativiteit en de distributie, die zich kenmerken 
door standaardisatie, fijnmazigheid en expertise 
voor het organiseren van een efficiënte logistiek 
(SIGN, 2002).  
 
Daarmee ligt de meerwaarde, die in de cluster 
gecreëerd wordt, niet alleen bij het primaire 
product maar ook in de organisatie van de handel,  
de kennis en innovaties die ontwikkeld worden, kapitaal  
goederen die gefabriceerd worden en de verwerking van producten die er plaatsvindt. Al deze aspecten leiden er 
toe dat door samenwerking in een cluster deze internationaal concurrerend en zelf toonaangevend kan worden. 
 

Figuur 2.2.  Waarde creatie in het gebied 
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De wetenschappelijke discussie over de bruikbaarheid van het concept van Porter heeft zich in de loop van de tijd 
verder ontwikkeld in de richting van het ontstaan van clusters, netwerken en corridors van economische 
ontwikkeling. In het rapport ‘De economische hittekaart van Nederland’ van het Ministerie van Economische Zaken 
is aan de hand van een groot aantal geografische kaarten weergegeven hoe de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van ons land gestalte krijgt. Zo wordt deze met name gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
economische hoofdstructuur. (Zie kaart Economische Hoofdstructuur van Nederland) 
 
 
 
 

Een snelle analyse van de hiernaast afgebeelde kaart maakt 
duidelijk hoezeer de fysieke hoofdinfrastructuur van ons land 
aan de basis van deze economische hoofdstructuur is 
gelegen. Met andere woorden, zonder een kwalitatief 
hoogwaardige fysieke infrastructuur lijkt een economische 
hoofdstructuur ondenkbaar. 
 
Het Rivierengebied kenmerkt zich juist door een zeer goede 
fysieke infrastructuur, echter de economische ontwikkeling 
blijft hier duidelijk nog bij achter. In economisch opzicht heeft 
het gebied dus nog veel potentie. Daarbij moet echter wel 
opgemerkt worden dat deze potentie met name tot uiting 
komt rond knooppunten van de logistieke infrastructuur. 
 
Figuur 2.3.  De economische hoofdstructuur van Nederland en het 
Rivierengebied (Bewerkt uit: Ministerie van EZ, 2004) 
 
 
 
 

 
 
Oost-West infrastructuur 
De fysieke infrastructuur (weg, water en spoor) staat in het Rivierengebied op een kwalitatief hoog niveau. Een 
opvallend aspect van de fysieke infrastructuur in het onderzoeksgebied is de aanwezigheid van de 
transportmodaliteiten. We doelen hier op de oost-west infrastructuur in de vorm van de autosnelweg A15, de 
Betuweroute en de Waal en Maas. In figuur 2.4 is dit schematisch weergegeven. 
 

 
  Figuur 2.4. Ruimtelijk model van Rivierenland als schakel tussen Rotterdam en het Ruhrgebied 

 
Deze unieke combinatie van hoofdtransportassen kan als een potentieel zeer kansrijke basis worden beschouwd 
voor verdergaande economische ontwikkeling en structuurversterking. Zo is het mogelijk om de kern van de theorie 
van Porter te combineren met de inzichten uit de clustertheorie en de netwerkbenadering of de corridoraanpak. 
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Met behulp van een dergelijke theoretische invalshoek kan de vraag opgeworpen worden welke betekenis de 
hierboven genoemde hoofdtransportassen kunnen vervullen voor de macro-economische ontwikkeling en de 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de betrokken sectoren.  
 
In navolging van de theorie van Porter blijkt dat het concurrerend vermogen sterk samenhangt met de (unieke) 
sterke kanten en het vermogen om slimme combinaties te maken. Langs de A15 agro-corridor kunnen 
verschillende bestaande ‘Agro-centra’ worden onderscheiden. In overeenstemming met de wetenschappelijke 
discussie omtrent het ontstaan van clusters zijn de initiatiefnemers van dit onderzoek van mening dat de 
aanwezige infrastructuur; de A15, de Betuweroute en de rivieren Rijn, Maas en Waal in combinatie met de reeds 
aanwezige tuinbouwsectoren, de potentie in zich dragen om verder uit te groeien tot een toonaangevend 
agrocluster. De kracht van dit cluster wordt bepaald door de mate waarin de in onderstaande figuur beschreven 
vier onderdelen van een cluster elkaar versterken. De samenhang tussen productie, handel, afzet en toelevering 
vormt de kritische succesfactor voor clusters. Bovendien hebben bedrijven/ondernemers elkaars nabijheid nodig uit 
sociale, commerciële en logistieke overwegingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.5. Onderdelen van een cluster 

 
 
Tot slot is het van belang te wijzen op het economische krachtenveld van andere nabijgelegen regio’s. 
Rivierenland staat voor de opgave deze ambitieuze doelstelling te realiseren waarbij tegelijkertijd in nabijgelegen 
regio’s tal van initiatieven worden ontplooid met als consequentie een toenemende economische dynamiek en 
concurrentie. De Randstad, BrabantStad en Venlo zijn aangrenzende (grootstedelijke) regio’s met een belangrijke 
rol als economische trekker, waarbij de regio Venlo zich manifesteert als een sterk in ontwikkeling zijn de 
Greenport. 

Ondernemers 
- Voldoende producenten en   
  concurrenten 
- Positioneringsdrang 
- Innovatiedrang 

- Investeringsdrang/kansen 

Ligging en infastructuur 
- Strategische ligging 
- Kennisinfrastructuur 
- Logistieke ontsluiting 
- Arbeidspotentieel 
- Ruimtelijke inrichting 
 

Handel en afzet 
- Veiling en distributie 
- Logistieke dienstverlening 
- Aansluiting op (wereld)handel 
- Marktgericht 
- Kwaliteitsproducten 

 

Ondersteunende diensten 
- Financiële instellingen 
- Technische toelevering 
- Verwerkende industrie 
- Brancheorganisaties 
- Advisering en ICT-tech. 
- Scholing en onderzoek 
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2.3  De aanpak van het project 
 
Het onderzoek naar de agro-corridor Rivierenland is gestart met een uitgebreide inventarisatie van de 
verschillende plantaardige productiekolommen en een beschrijving van de verschillende schakels en verbanden 
tussen deze schakels. Tevens is de kern van het onderzoeksgebied ruimtelijk afgebakend (zie bijlage 1) en een 
plan van aanpak opgesteld. Deze vormde de basis voor de financiering door Provincie Gelderland, Rabobanken uit 
het gebied, StER en LTO Noord. Vervolgens is er een startnotitie opgesteld (december 2004) waarin de 
probleemstelling verder uitgewerkt is. Dit is gebeurd in samenwerking met deskundigen uit de onderzoekswereld 
(RUN, WUR en LEI). 
 
In de aanpak lag het zwaartepunt op het verkrijgen van informatie en ideeën uit gesprekken met individuele 
ondernemers. Dit is in een aantal gevallen bilateraal gebeurd, maar er zijn ook sectorale discussiebijeenkomsten 
georganiseerd. In de sectorale bijeenkomsten zijn de actuele situatie en toekomstkansen geanalyseerd en zijn 
diverse sleutelprojecten verder uitgewerkt en getoetst op noodzaak en draagvlak. Tenslotte zijn de bevindingen 
van het onderzoek samengevat in dit rapport. 
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Figuur 3.1.  Het Gelderse Rivierengebied bestaande uit de twintig 
gemeenten. 

 

3. Beschrijving van het gebied en van de tuinbouwsectoren 
 
 
3.1 Gebiedsbeschrijving  
 
 
Introductie  
Dit rapport richt zich op de plantaardige sectoren in het Rivierengebied in Gelderland. Dit is het gehele gebied in 
Gelderland tussen de Nederrijn en de Maas. In de huidige samenstelling bestaat het Rivierengebied uit twintig 
gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Lingewaard, 
Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Overbetuwe, Tiel, Ubbergen, West Maas en 
Waal, Wijchen en Zaltbommel. Deze twintig gemeenten vormen samen het kerngebied. Uiteraard zal de interactie 
tussen het kerngebied en omliggende regio’s behandeld worden als dit relevant is.  
 
Het totale gebied is ongeveer 130.000 hectare groot, waarvan 5,3% gebruikt wordt door de vier plantaardige 
sectoren. De fruitteelt neemt 3,8% van het totale oppervlak in beslag, de laanboomteelt 1,05%, glastuinbouw 
0,45% en de champignonteelt 0,01%. Begin 2005 woonden er ruim 610.000 mensen in het Rivierengebied 
(CBS/Statline, 2005).  
 
Hieronder zal worden ingegaan 
op een aantal karakteristieke 
kernmerken van het 
Rivierengebied. Dit zijn 
achtereenvolgens natuur en 
landschap, de algemene 
economische ontwikkeling in het 
gebied en de land- en tuinbouw. 
In paragraaf 3.2 zal meer in 
detail worden ingegaan op de 
bovengenoemde 
tuinbouwsectoren.  
 
 
Natuur en landschap 
In het Rivierengebied worden natuur en landschap bepaald door de oeverwallen en kommen en de rivieren met 
hun uiterwaarden en dijken. De oeverwallen bestaan uit een kleinschalig patroon van bebouwing, fruitteelt, 
boomteelt en andere land- en tuinbouw. In deze gebieden zijn ook restanten van het oude cultuurlandschap te 
vinden zoals hoogstamboomgaarden, oude dijken en doorbraakkolken. De komgebieden kwamen vroeger onder 
water te staan bij hoge waterstanden en waren daarom niet geschikt voor bebouwing. In de jaren 50 en 60 van de 
vorige eeuw zijn als gevolg van ruilverkaveling linten van boerderijen gebouwd door de kommen. Inmiddels is in 
verschillende gebieden waardevolle natuur ontstaan, waarin onder andere het Lingegebied een bijzondere plaats 
inneemt. Kenmerkend voor de uiterwaarden is de openheid en de weidsheid die ervan uit gaat. De uitwaarden zijn 
het resultaat van natuurlijke processen in combinatie met menselijke activiteiten, zoals de winning van klei en zand 
maar ook agrarisch gebruik (Regio Rivierenland, 2003).  
 
Voor veel mensen is het gebied ideaal om te wonen, omdat het dicht bij de Randstad ligt maar toch ook rust en 
ruimte biedt. Nederlanders hechten veel belang aan ‘groene en blauwe ruimte’ vanwege de belevingswaarde. Uit 
een onderzoek van TNS NIPO naar de beleving van natuur en landschap in Nederland bleek dat 85% van de 
ondervraagden de aanwezigheid van natuur en open landschap in de woonomgeving zeer belangrijk vindt. Verder 
was 81% van de ondervraagden het eens met de stelling dat de overheid moet zorgen voor meer aantrekkelijk 
groen rond de steden en dorpen in Nederland, dan er nu aanwezig is (SNM, 2004). Kortom, Nederlanders ervaren 
de aanwezigheid en kwaliteit van groene en blauwe ruimten als belangrijk. 
 
Het oostelijke gedeelte van het Rivierengebied is onderdeel van het zogenaamde KAN (Knooppunt Arnhem-
Nijmegen) gebied. In het Regionaal Plan wordt onder andere gesteld dat het landelijk gebied verandert in een 
multifunctionele verblijfsruimte waarin naast landbouw, ook recreatie, toerisme, natuur- en landschapbehoud en 
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wonen steeds belangrijker worden. Maar er wordt ook gesteld dat de identiteit en duurzaamheid van het gebied 
bedreigd wordt. Vooral verstoring, versnippering en verdroging hebben ervoor gezorgd dat natuurwaarden zijn 
aangetast. Tegelijkertijd is er een toenemende behoefte aan een toegankelijk landschap met openheid, rust, 
schoonheid en karakter (KAN, 2005). 
 
Duidelijk is dat natuur en landschap in het Rivierengebied in stand moeten worden gehouden. De agrarische sector 
kan hier een dubbelrol vervullen. Enerzijds is het een belangrijke economische sector voor het gebied, anderzijds 
kan de sector een bijdrage leveren aan het beheer van natuur en open landschap (SROEK, 2002). 
 
 
Economische ontwikkeling  
De economie in het Rivierengebied heeft vanaf het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw sterk geprofiteerd 
van het internationaal economisch herstel. De bijdrage van de provincie aan het nationaal product nam trendmatig 
toe, de werkgelegenheidsgroei was hoger, het besteedbaar inkomen per inwoner groeide harder en de 
werkloosheid liep sneller terug. Uiteraard was de gunstige wereldconjunctuur de drijvende kracht achter deze 
positieve ontwikkelingen. In 2001 viel de internationale economische groei scherp terug. De recessie werd serieus 
en voor het eerst in twintig jaar daalde het nationaal inkomen. De conjunctuuromslag heeft ook in Gelderland 
krachtig toegeslagen. Op bijna alle fronten tekenden de gevolgen van de huidige recessie zich scherper af in 
Gelderland dan in Nederland (Provincie Gelderland, 2003b). In 2004 was een voorzichtige omslag te zien, terug 
naar een bescheiden economische groei. Vooralsnog blijft de groei in de werkgelegenheid hier bij achter (Provincie 
Gelderland, 2005a).  
 
Het Ministerie van Economische Zaken stelt in het rapport ‘Pieken in de Delta’ dat een regionale aanpak 
(maatwerk) meerwaarde oplevert. Voorbeeld hiervan is de organisatorische clustering van gelijkgerichte 
economische activiteiten: organisatie van regionale netwerken van bedrijven en onderzoekers rond specifieke 
thema’s (EZ, 2004). In relatie tot het Gelderse Rivierengebied kan dit gecombineerd worden met de nieuwe 
economische groei. Het gebied kan vooral veel voordeel behalen met de nabijheid van Food Valley in het noorden, 
en Health Valley in het oosten. Beide succesvolle concepten hebben reeds geleid tot de vestiging van 37 nieuwe 
kennisintensieve bedrijven. Het Ministerie steunt  de aanpak van de Provincie: Oost-Nederland is aangewezen als 
innovatieregio en heeft reeds een financiële bijdrage ontvangen van 1 miljoen euro (Provincie Gelderland, 2005a).  
 
Uit hetzelfde rapport kan opgemaakt worden dat de economische dynamiek van het Rivierengebied verder kan 
worden versterkt door het benutten van de intermediaire positie van Oost-Nederland tussen de Randstad en het 
Duitse Ruhrgebied. Er wordt dan ook gesteld dat de ligging langs Europese hoofdtransportassen (Betuweroute, 
A15, Waal/Rijn) vooral de zuidflank van Gelderland kansen biedt op het gebied van hoogwaardige logistiek. 
Kortom, de megacorridor naar het Oosten is reeds aanwezig en dient verder te worden benut (Ministerie van EZ, 
2004).    
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Figuur 3.2. Het Rivierengebied als logistieke slagader tussen de Randstad en het Ruhrgebied (Bron: Provincie 
Gelderland, 2005c) 

 
 
Land- en tuinbouw 
De land- en tuinbouw in het Rivierengebied is een sector waarin ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Dit 
impliceert een bepaalde mate van onzekerheid voor agrarische ondernemers. Het beleid van de EU ten aanzien 
van de markten en prijzen en ten aanzien van het milieu en energie hebben hierbij een grote invloed. Overigens 
wordt de Nederlandse tuinbouw nauwelijks gesubsidieerd vanuit de EU. Om te kunnen concurreren in de 
internationale markt blijft een lage kostprijs van groot belang. Daarom hebben zuiver agrarische bedrijven die 
worden voortgezet behoefte aan schaalvergroting als het gaat om oppervlakte, gebouwen en productie. De 
internationale concurrentie zal ook tot gevolg hebben dat er in toenemende mate agrarische bedrijven beëindigd 
worden (Provincie Gelderland, 2005b). Volgens de Dienst Landelijk Gebied waren er anno 2002 ongeveer 4.800 
agrarische bedrijven in het Rivierengebied. De prognose is dat dit aantal rond 2015 gereduceerd is tot 3.000 (DLG, 
2004). Tegelijkertijd bieden de vrijgekomen arealen en gebouwen mogelijkheden voor andere agrariërs om uit te 
breiden. In dit perspectief kan het voor een duurzame en rendabele bedrijfsvoering nodig zijn om tot een betere 
verkaveling te komen. Naast schaalvergroting is er ook sprake van verbreding, zoals bijvoorbeeld bedrijven met 
neventakken in de zorg, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, verkoop aan huis, natuur en landschapsbeheer (Provincie 
Gelderland, 2005b). 
 
Zoals reeds genoemd richt dit rapport zich specifiek op de fruitteelt, de laanboomteelt, de champignonteelt en de 
glastuinbouw in het Gelderse Rivierengebied. Als onderdeel van de glastuinbouw is de sierteelt het grootst, met 
een geschatte productiewaarde van 203 miljoen euro in 2003. De fruitteelt volgt met 71 miljoen euro, de 
champignonteelt met 60 miljoen euro en de laanboomteelt met 48 miljoen euro aan productiewaarde. De vier 
sectoren gezamenlijk haalden in 2003 dus een productiewaarde van ongeveer 382 miljoen euro (bewerkt uit: 
Productschap Tuinbouw, 2005; CBS/Statline, 2005). De verschillende tuinbouwsectoren concentreren zich in 
verschillende deelgebieden van het Rivierengebied. De snijbloementeelt vindt in hoge mate plaats in de gemeente 
Zaltbommel en Neerijnen terwijl in het KAN-gebied de nadruk ligt op de productie van potplanten, de fruitteelt 
(appelen en peren) in Buren, de champignonteelt in Maasdriel en de laanboomteelt in Neder-Betuwe (Arcadis, 
2003).  
 
 
De primaire en niet-primaire sectoren binnen de fruitteelt, laanboomteelt, champignonteelt en glastuinbouw bieden 
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naar schatting werk aan 17.500 personen (bewerkt uit: Productschap Tuinbouw, 2005; CBS/Statline, 2005). In en 
rond de Gemeente Lingewaard heeft zich een glastuinbouwcomplex ontwikkeld waarbij toelevering, productie, 
handel en logistiek geconcentreerd aanwezig zijn. Met de ontwikkeling van Bergerden zal dit complex verder 
versterkt worden. 
 
De fruit- en de laanboomteelt behoren tot de zogenoemde grondgebonden teelten ofwel ‘open teelten’. Binnen het 
Rivierengebied komen deze vormen van teelt voornamelijk voor op de oeverwallen. Er worden dan ook specifieke 
eisen gesteld aan de kwaliteit en samenstelling van de grond en de waterhuishouding. Deze teeltvormen kunnen 
dus niet willekeurig in de regio uitgeoefend worden. Uiteraard moet hiermee rekening worden gehouden als het 
gaat om uitbreiding, (her)verkaveling, of verplaatsing. Zowel binnen de fruitteelt als de laanboomteelt gaat het om 
kwalitatief zeer hoogwaardige maar ook kapitaalintensieve producten (Regio Rivierenland, 2003). Als het gaat om 
de glastuinbouw en champignonteelt, is er de laatste jaren een groeiende wens om deze sectoren verder te 
concentreren. Dit komt voort uit het overheidsbeleid inzake ruimtelijke ordening. Maar ook vanuit de sector zelf 
worden economische, logistieke en milieutechnische voordelen gezien van het bundelen en/of clusteren van 
glastuinbouwbedrijven (dit geldt niet voor ondersteunend glas).  
 
Hierna zullen de vier plantaardige sectoren meer in detail worden beschreven.  
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Oppervlakte appelen- en perenteelt
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Figuur 3.3. Oppervlakte appelen- en perenteelt 

3.2 Beschrijving van de vier plantaardige sectoren 
 
Introductie 
In het vorige hoofdstuk werd in algemene zin de land- en tuinbouw in het Rivierengebied beschreven. In dit 
hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de vier tuinbouwsectoren, te weten de fruitteelt, de laanboomteelt, de 
champignonteelt en de glastuinbouw. Alle vier de paragrafen zijn volgens dezelfde structuur opgebouwd. Eerst 
wordt er een korte beschrijving gegeven van de betreffende sector en daarna worden de ontwikkelingen in de 
keten behandeld. Dit wordt vervolgd met de meer actuele ontwikkelingen en trends binnen de sector. Elke 
paragraaf wordt afgesloten met een bondige SWOT-analyse en de uitdagingen waar de betreffende sector voor 
staat.  
 
3.2.1 Fruitteelt  
  
Korte beschrijving van de sector 
De fruitteelt in Nederland bestaat uit de teelt van appelen, peren, houtig kleinfruit (bessen, bramen en frambozen) 
en steenfruit (pruimen, zure en zoete kersen). Boomgaarden zijn door heel Nederland te vinden, doch de grootste 
concentraties komen voor in Zeeland, Utrecht, Limburg, Flevoland en Gelderland (NFO, 1998). In dit rapport zal de 
nadruk met name liggen op de teelt van appelen en peren.  

 
Internationaal gezien voorziet Nederland in 12% van de wereldappelhandel en 6% van de wereldperenhandel. Het 
Nederlandse fruit, met name appel, peer en aardbei, wordt hoofdzakelijk binnen de EU afgezet (84%). De zes 
belangrijkste afnemers van Nederlands fruit zijn respectievelijk Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, 
Zweden, België en Luxemburg (Frugi Venta, 2005). Het 
totale areaal aan fruitteelt in het Gelderse 
Rivierengebied is ruim 28% van het totale Nederlandse 
areaal. Het areaal appelen is met 3.057 ha zelfs 30% 
van het totale Nederlandse areaal. Het areaal peren is 
met 1.555 ha ongeveer 24% van het Nederlandse areaal 
(CBS/Statline, 2005). De voornaamste concentratie van 
boomgaarden ligt in de gemeenten Buren. Andere 
gemeenten waar veel fruit geteeld wordt zijn 
Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe, Overbetuwe, 
Maasdriel en West Maas en Waal.  
 
 
 
 
Ontwikkelingen in de keten 
Nederland is een belangrijk land op het gebied van de handel in fruit. De productie van Nederlands fruit is 
ongeveer 650.000 ton, echter de import van fruit heeft een omvang van globaal 2.300.000 ton. Ongeveer 
1.800.000 ton fruit wordt geëxporteerd, voornamelijk bestaande uit geïmporteerd (tropisch) fruit en deels uit ‘eigen’ 
productie. Deze getallen geven het belang van Nederland als handelsland aan en de wijze waarop bij de export 
Nederlands fruit gecombineerd wordt met buitenlands fruit.  
In de keten komen de primaire producenten en handels- en verwerkingssectoren bij elkaar.  Consumenten (en de 
grote retailbedrijven) bepalen in belangrijke mate hoe de fruitketen georganiseerd is. Verandering in wensen van 
de consument vereisen een reactie van detailhandel en grootwinkelbedrijf. Andere partijen in de keten zullen 
vervolgens worden gevraagd zich aan te passen aan actuele consumentenwensen. Deze wensen hebben onder 
andere betrekking op het sortiment en de kwaliteit, maar ook op het gebied van verpakking, voedselveiligheid en 
presentatie. Kortom, de keten moet afgestemd worden op een vraaggerichte markt. Er zal op termijn minder via de 
veilingklok gewerkt worden en er worden meer met lange termijnafspraken gewerkt. Telers zullen dus 
nadrukkelijker moeten kiezen bij welke keten ze willen horen. Een relatief nieuw fenomeen in de fruitketen zijn de 
zogenaamde ‘foodproviders’.  
 
 
 
Dit zijn gespecialiseerde handelshuizen die het beheer voeren over een deel van de AGF-schappen in 
supermarkten. Foodproviders bewerken producten, verpakken, leveren logistieke diensten, voeren jaarrond het 
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product aan en regelen de inkoop. Dit gebeurt op basis van lange termijnafspraken met grootwinkelbedrijven en 
foodservicebedrijven. De huidige afzetorganisaties (veiling/tussenhandel) zullen zich waarschijnlijk verder 
ontwikkelen richting foodprovider.   
 
Actuele ontwikkelingen en trends 
In 2004 kende Nederland ruim 1.800 gespecialiseerde fruitteeltbedrijven. Het aantal fruitteeltbedrijven is de 
afgelopen 10 jaar met ongeveer 36% afgenomen. Ook het totale fruitareaal is afgenomen. Door een bescheiden 
groei van het areaal op de resterende bedrijven en een verhoging van de productie per hectare is de totale 
fruitteeltproductie slechts in lichte mate teruggelopen. Door de buitenlandse concurrentie staan de prijzen van met 
name appelen onder druk. Bovendien hebben fruittelers in Nederland te maken met een relatief hoge 
kostenstructuur. Door deze factoren zijn de bedrijfsrendementen, die nodig zijn om te kunnen investeren in de 
noodzakelijke groei en innovatie, aan de lage kant. 
 
Toch blijkt uit recent onderzoek onder fruittelers in het Rivierengebied dat 72% van de bedrijven het 
toekomstperspectief in de sector als voldoende tot goed beoordeelt. 20% beoordeelt het toekomstperspectief als 
onvoldoende of slecht. Vooral ondernemers die perspectief zien hebben plannen om de bedrijfsstructuur de 
komende vijf jaar te veranderen. Ongeveer 25% van de telers denkt aan het uitbreiden van het areaal. Ondanks de 
betere marktprognoses voor de peer is het opvallend dat het grootste uitbreidingsareaal voor appelen is voorzien. 
Dit kan te maken hebben met de introductie van nieuwe appelrassen die als perspectiefrijk beoordeeld worden. 
Ook is er in verhouding veel belangstelling voor de uitbreiding van kersen, pruimen en ander kleinfruit.  
 
Naast de actuele regionale ontwikkelingen zijn er de internationale ontwikkelingen waar de fruitsector mee te 
maken heeft. De handel in fruit wordt steeds internationaler. De import van fruit is een factor 3,5 groter dan de 
locale productie en bedraagt ongeveer 2,3 miljoen ton. Deze import bestaat met name uit sinaasappel, appel, 
banaan, druif, mandarijn, peer en overige (exotische) vruchtensoorten. Een groot deel van het geïmporteerde fruit 
wordt weer geëxporteerd, ongeveer 1,5 miljoen ton. Van de Nederlandse productie wordt ongeveer de helft 
geëxporteerd.  
 
De fruitteeltketen zal zich de komende jaren moeten richten op de ontwikkeling van de smaakbeleving van 
(groepen) consumenten, op gemaksvoedsel (fruitsnacks) en op de gezondheidsaspecten van fruit. Daarbij rekent 
de consument op een veilig product dat versheid uitstraalt tot in het schap van de supermarkt. Om in te spelen op 
de wensen van de consument worden nieuwe rassen ontwikkeld en dient er op een steeds duurzamere wijze 
geproduceerd te worden. Om dit te kunnen realiseren zal er blijvend in kennisontwikkeling en innovatie 
geïnvesteerd moeten worden en dient kennis snel verspreid en toegepast te worden. Deze ontwikkelingen stellen 
grote uitdagingen aan de fruittelers en de Nederlandse fruitteeltketen, maar het biedt ook mogelijkheden om zich 
(internationaal) te blijven profileren.   
 
SWOT analyse 
In een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) worden de sterke en zwakke kanten 
van een sector of organisatie in beeld gebracht. Het betreft een  
strategische analyse, op basis van deze vier krachtenvelden. De ‘sterkte’ en ‘zwakte’ zijn vooral gericht op interne 
aspecten, terwijl de ‘kansen’ en ‘bedreigingen’ vooral gericht zijn op externe factoren. De gedachte daarbij is dat de 
sterke punten de basis vormen om verder het succes op te bouwen. De zwakke punten moeten worden aangepakt, 
zodat zij geen blokkades vormen voor de verdere ontwikkeling. Kansen moeten gezocht, herkend en snel benut 
worden. Ook bedreigingen moeten in kaart worden gebracht en waar mogelijk met tegenacties worden 
geneutraliseerd. 
 
Sterkte (intern) 
De fruitproducten uit het Rivierengebied onderscheiden zich door een hoge kwaliteit en een steeds breder 
sortiment. De handel in fruit is zeer goed georganiseerd. Nederland wordt ook wel de ‘draaischijf’ van de 
(Europese) fruithandel genoemd.  
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Als het gaat om de logistieke aspecten van de handel is het Rivierengebied een essentiële schakel tussen de 
Randstad en de Rotterdamse haven in het westen en de grote afzetgebieden in Noordwest Europa. De op- en 
overslag zijn goed georganiseerd en marktpartijen weten elkaar snel te vinden. Ook heeft men toegang tot vele 
markten. Dit voordeel moet benut blijven. De sector kan hier zeker haar voordeel mee doen.  
 
Zwakte (intern) 
De bedrijfsrendementen op met name fruitteeltbedrijven zijn, mede onder de internationale concurrentiedruk, laag 
te noemen. Hierdoor is het voor fruitteeltbedrijven moeilijk om voldoende in vernieuwing en innovatie te investeren. 
Daarnaast is de ruimtedruk in het gebied relatief groot en hebben fruittelers te maken met een matige verkaveling 
en hoge grondprijzen. Uit een recent onderzoek blijkt dat er onder fruittelers nog onvoldoende aandacht 
geschonken wordt aan de wijze waarop de kostprijs opgebouwd is en hoe hiermee de bedrijfsresultaten beïnvloed 
kunnen worden. Daarnaast schenken fruittelers onvoldoende aandacht aan het opstellen van een doorwrochte 
meerjarenvisie voor hun bedrijf, dit met het oog op het maken van verantwoorde strategische keuzes voor de 
lange-termijn. Tenslotte blijkt dat kennisuitwisseling en het zoeken naar samenwerkingsverbanden in de 
fruitteeltsector nog te wensen overlaat. Wellicht valt dit mede te verklaren uit het nogal individualistische karakter 
van de fruittelers in het Rivierengebied.  
 
Kansen (extern) 
De fruitteelt in het Rivierengebied kan haar voordeel doen met de introductie van nieuwe fruitrassen die aansluiten 
bij consumententrends en waarmee minder concurrentie uit andere (lage-lonen) landen is te verwachten. Dit geldt 
ook voor kleinfruit dat de laatste jaren meer perspectief biedt. Dit betekent dat voortgegaan moet worden met het 
ontwikkelen van nieuwe rassen, die waar mogelijk door licenties beschermd worden. De  nabije aanwezigheid van 
het Fruitkenniscentrum te Randwijk, wetenschappelijke instituten en Inova Fruit, die zicht hebben op 
consumententrends, biedt een groot voordeel voor de fruitteelt in het Rivierengebied. Bijna 60% van de telers in 
het Rivierengebied ziet het introduceren van nieuwe rassen als goede mogelijkheid om zich te onderscheiden in de 
markt.  
De fruitsector kan meer winst behalen door ketenverkorting en bundeling van krachten. Dit vraagt eigen initiatief 
van de fruittelers om de markt (retailbedrijven en consumenten) zelf te benaderen. Dit kan niet individueel, dus 
moet het collectief, zoals bijvoorbeeld via telersverenigingen. Samenwerking en vertrouwen tussen telers is 
hiervoor een noodzaak. Door de consument zelf te benaderen houdt men tevens ‘feeling’ met de markt, en kan 
men bekijken of fruit ook anders kan worden aangeboden, bijvoorbeeld als een ‘trendy snack’. Nu al kijken de 
afzetorganisaties nadrukkelijk naar mogelijkheden om op deze wijze meer toegevoegde waarde aan het product te 
geven. Ook door bijvoorbeeld fruit te (her)verpakken kan extra toegevoegde waarde worden gegenereerd. 
 
Bedreigingen (extern) 
Allereerst is er natuurlijk de internationale concurrentie. Voornamelijk de landen waar goedkoper geproduceerd kan 
worden vormen een bedreiging voor de fruitsector. Landen in Oost-Europa zoals Polen leveren nu nog een beperkt 
sortiment van een matige kwaliteit, maar het valt te verwachten dat dit binnen afzienbare tijd gaat veranderen. Ook 
verre landen als China zullen geduchte concurrenten worden. Deze concurrentie kan problemen veroorzaken voor 
de Nederlandse fruittelers.  
Het oerwoud van de Nederlandse wet- en regelgeving is ook problematisch voor veel telers. In het Rivierengebied 
ervaart men vooral veel knelpunten met de Bestrijdingsmiddelenwet en het Lozingenbesluit. Wettelijke 
voorschriften en procedures zorgen per definitie voor een hoge kostenomgeving. Ook de hoge verwervingskosten 
van goede percelen vormen een probleem, voornamelijk voor hen die willen uitbreiden. Daar komt bij dat de 
financiële middelen, die noodzakelijk zijn voor uitbreiding, beperkt beschikbaar zijn voor veel telers. De 
problematiek rondom arbeid verdient ook aandacht. De kosten hiervoor zijn relatief hoog en bovendien zijn goede 
arbeidskrachten vaak moeilijk te vinden en vast te houden.  
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Uitdagingen 
De volgende uitdagingen worden voor de fruitteeltsector gesignaleerd: 

 De Nederlandse fruitteeltsector opereert steeds meer in een internationale markt, waar in bepaalde 
segmenten sprake is van overproductie en dus van een sterke prijsdruk. 

 Bedrijfsrendementen laten de laatste jaren te wensen over en dit geeft weinig ruimte voor investeringen en 
schaalvergroting. 

 Vergeleken met andere landen heeft de Nederlandse fruitteelt te maken met een hoge kostenstructuur en 
veel administratieve lasten. Deels wordt deze kostenstructuur door de markt bepaald, deels door een 
‘indrukwekkende’ hoeveelheid aan regels, wetten en procedures. De sector zal met de overheid stappen 
moeten zetten in deregulatie en het formuleren van werkbare en betaalbare regelgeving. 

 Als gevolg van de relatief hoge productiekosten zal nadrukkelijker een keuze gemaakt moeten worden om 
rassen te produceren met meer toegevoegde waarde voor specifieke afzetmarkten/doelgroepen, 
bijvoorbeeld in nichemarkten. Dus geen focus op een massamarkt, waar prijsconcurrentie hevig is. 

 Vanuit gezondheidsoogpunt en ‘welness’ liggen er goede kansen om de consumptie van fruit te laten 
stijgen. Hierop dient meer door de sector ingespeeld te worden. 

 Er dient blijvend geïnvesteerd te worden in de ontwikkeling van een beperkt aantal rassen/variëteiten die 
aansluiten bij consumententrends. Daarbij moet in de keten voor een langere periode afspraken over 
productie en afzet gemaakt worden. Deze nieuwe rassen/variëteiten dienen op een solide wijze in de markt 
gepositioneerd te worden.  

 De consument wil gevarieerd voedsel en gemaksvoedsel. Dit vraagt vanuit de fruitteeltketen om 
productinnovaties (bijvoorbeeld fruitsnacks) en het op een andere wijze bewerken en aanbieden van 
fruitproducten. 

 Onderzoek dient zich nog meer te richten op vermarktbare fruitinnovaties en op het verhogen van de 
duurzaamheid van de fruitproductie. Kennisoverdracht zal zowel in het reguliere onderwijs als in cursussen 
moeten plaatsvinden en aansluiten op de (praktische) informatiewensen van medewerkers/personeel in de 
gehele fruitketen. Ook zal het internet meer ingezet moeten worden voor kennisuitwisseling. 

 De kennisketen voor de fruitteelt is grotendeels verzelfstandigd. Dit geeft een spanningsveld tussen 
individuele en collectieve belangen. In de fruitteeltketen zullen  afspraken gemaakt moeten worden over 
kennismanagement en er dient gericht geïnvesteerd te worden in een snelle kennisdoorstroming. 

 Door ontwikkelingen in de voedselketen zal de fruitteler in de toekomst een keuze moeten maken met 
betrekking tot welke keten hij wil/mag behoren. Hij zal zich moeten conformeren aan de regels die binnen 
deze keten zijn afgesproken. In de toekomst zal de concurrentie in de fruitteelt niet zozeer tussen 
productiecentra liggen, maar meer tussen verschillende fruitteeltketens.  

 Binnen de fruitteeltketen zal verder geïnvesteerd moeten worden in het terugdringen van de milieubelasting, 
het borgen van de voedselveiligheid, en het garanderen van de productkwaliteit. 

 De beschikbaarheid van arbeid in de piekperioden is een toenemend probleem. Met betrekking tot de 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en flexibiliteit die samenhangen met de inzet van arbeid dienen praktische 
oplossingen gevonden te worden.  

 De centrale (logistieke) ligging van de fruitteeltproductie en -handel in Nederland ten opzichte van de 
afzetgebieden in Noordwest Europa biedt goede mogelijkheden om lokale productie te koppelen aan in- en 
export van buitenlands fruit en op deze wijze waarde toe te voegen. 
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Oppervlakte laan- en parkbomenteelt
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3.2.2 Laanboomteelt  
 
Korte beschrijving van de sector 
De boomkwekerij kan worden opgesplitst in zes productgroepen, namelijk bos- en haagplanten, rozen- en 
rozenonderstammen, vruchtbomen en vruchtboomonderstammen, siergewassen, waterplanten, en laan- en 
parkbomen. Dit rapport richt zich specifiek op de laan- en parkboomteelt in het Gelderse Rivierengebied. Voor de 
leesbaarheid zal echter enkel de term laanboomteelt gehanteerd worden.  
 
De laanboomteelt in het Rivierengebied concentreert 
zich voornamelijk rond Opheusden in de gemeente 
Neder-Betuwe, maar kwekers bezitten ook percelen in 
de omliggende gemeenten. In deze regio telen kwekers 
ongeveer 31% van het totale Nederlandse areaal 
laanbomen (CBS/Statline, 2005). Naar schatting 70% 
van alle laanbomen die in de regio Opheusden wordt 
geproduceerd wordt geëxporteerd. Belangrijke 
afzetmarkten zijn o.a. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
België, Frankrijk, Italië en de Scandinavische landen.   
 
 
 
Ontwikkelingen in de keten 
Bijzonder voor de laanboomteelt in het Rivierengebied is de rolverdeling tussen spillenkwekers, opkwekers, 
handelsbedrijven en exportbedrijven. Door specialisatie hebben deze bedrijven een hoge mate van deskundigheid 
opgebouwd en leveren zij ieder een specifieke bijdrage aan de keten. Een beperkt aantal grotere bedrijven 
combineert het kweken en de handel in bomen. De grote handelsbedrijven uit Opheusden hebben binnen 
Nederland een uitgebreid netwerk met collega-bedrijven opgebouwd. Hierdoor zijn zij in staat een breed sortiment 
te leveren dat aansluit bij de wensen van de afnemers. Voor hun afzet hebben deze bedrijven bovendien een eigen 
netwerk van zakenrelaties in de belangrijkste afzetlanden. In de regio Opheusden komt ook een groot aantal aan 
de boomteelt toeleverende en dienstverlenende bedrijven voor. Aangezien deze bedrijven gezamenlijk een 
complete keten vormen kan men spreken van een cluster. De gezaghebbende Amerikaanse econoom Porter stelt 
dat clusters belangrijke economische motoren zijn voor de ontwikkeling van een sector. In en rond Opheusden 
werken bedrijven samen op tal van zaken en bovendien onderhouden zij contacten met andere boomteeltcentra 
zoals Boskoop. 
 
Actuele ontwikkelingen en trends 
Tien jaar geleden waren er naar schatting 700 arbeidskrachten werkzaam in de sector (NBvB, 1995). Rond 2004 
werd het aantal arbeidsplaatsen geschat op 800. In de regio Opheusden vindt dus een substantieel deel van de 
beroepsbevolking uit het gebied haar werk in deze sector. De bedrijfsvoering is geleidelijker complexer geworden, 
onder andere door mineralenmanagement, gewasbescherming, teelttechnieken en certificering. De moderne 
kweker moet een kwalitatief hoogwaardig product op de markt kunnen zetten maar ook strategische 
ondernemersbeslissingen kunnen nemen. Dit betekent dat de kweker bereid moet zijn zich over 
bedrijfseconomische aspecten te laten bijscholen. 
 
De komende decennia zullen bedrijven in de laanboomteeltsector verder in schaal toenemen terwijl het aantal 
bedrijven in deze periode ligt zal dalen. Het verbeteren van de werkomstandigheden en het verhogen van de 
arbeidsproductiviteit spelen de komende jaren een belangrijke rol. De sector zal dus aansluiting moeten zoeken 
met onderzoeksinstellingen en de werktuigindustrie om tot innovaties te komen. Automatisering en robotisering 
zullen steeds belangrijker worden om fysieke arbeid te verlichten en het werkproces te versnellen.  
 
In 2006 zal het mestbeleid veranderen en zullen de verliesnormen worden vervangen door gebruiksnormen, 
gekoppeld aan de gewasbehoefte. Daarom moet er meer kennis worden ontwikkeld over hoe deze 
gebruiksnormen in de praktijk toegepast kunnen worden. Op regionaal niveau zal de Europese Kaderrichtlijn Water 
worden ingevuld. Het Waterschap moet in overleg met de sector tot een integraal waterbeheer komen, waarin 
zowel ruimte is voor het milieu als voor een duurzame en rendabele boomteelt.   
 

Figuur 3.4  Oppervlakte laan- en parkbomen 
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De afgelopen jaren heeft de laanboomteelt in het Rivierengebied te maken gehad met een minder gunstige 
prijsontwikkeling. Bovendien zal men zich blijvend moeten inspannen om nog beter aan de wensen van 
eindafnemers te voldoen en een goede prijs/kwaliteit verhouding te leveren. De stabilisering in budgetten voor het 
openbaar groen zorgt ervoor dat deze markt niet langer groeit. In landen zoals Duitsland is zelfs sprake van krimp 
van de institutionele markt. Zodra de conjunctuur in dit land weer aantrekt zal naar verwachting de export van 
laanbomen een nieuwe impuls krijgen. Overigens zit de export naar het Verenigd Koninkrijk op dit moment al in de 
lift. Voorwaarde voor groei van de export is wel een hoge kwaliteit en uniformiteit van het product, grote diversiteit 
in het sortiment en een uitgebreide service. De particuliere markt biedt nog enig uitbreidingsperspectief, maar 
hiervoor is een gerichte aanpak en kennis van marktontwikkelingen noodzakelijk. De bomen voor deze markt 
moeten passen in nieuw te ontwikkelen tuinconcepten en er dient heldere informatie over het planten en het 
onderhouden van de bomen meegeleverd te worden. Uit onderzoek voor het boomteeltcentrum Boskoop is 
gebleken dat bij een optimale groei een toename van de vraag naar boomteeltproducten is te verwachten van 
4,5% per jaar (LEI, 2002a). Op basis van een vergelijkbaar onderzoek in het laanboomteeltgebied Opheusden 
wordt verwacht dat er jaarlijks een extra ruimtebehoefte bestaat van 1 á 2% ten opzichte van het huidige areaal.  
 
 
SWOT analyse 
Sterkte (intern) 
De laanboomteelt in het Rivierengebied dankt haar kracht aan de aanwezigheid van deskundige kwekers, 
handelaren en toeleverende en dienstverlenende bedrijven binnen een straal van ongeveer 20 km rond 
Opheusden. Ook beschikt het gebied over goede productieomstandigheden en een gematigd klimaat. Aldus is er 
een centrum ontstaan waar tussen de bedrijven zowel formeel als informeel regelmatig gecommuniceerd, 
gehandeld en samengewerkt wordt. Door de aanwezigheid van handels/exportbedrijven, met ieder een eigen 
netwerk aan afzetcontacten, is er een goede ‘feeling’ met de wensen vanuit de markt. Andere krachtige 
eigenschappen zijn het brede en unieke sortiment aan bomen en de goede logistieke ligging. Afnemers uit Europa 
kunnen op deze wijze snel en flexibel worden bediend van kwalitatief hoogwaardige producten.  
 
Zwakte (intern) 
De percelen van de kwekerijen liggen verspreid in het gebied en soms relatief ver van de bedrijfsgebouwen. De 
vraag vanuit kwekerijen naar (verse) grond is hoog, doch de ruimte voor uitbreiding is beperkt. Gevolg is dat er 
veel tijdrovende transportbewegingen noodzakelijk zijn, waar het lokale wegennet nauwelijks op berekend is. De 
sector dient het imago van het werk in de boomteelt te verbeteren, want er is een te beperkte instroom van 
boomteeltscholieren en vakkundig personeel. De kennis van kwekers over bedrijfseconomie en ondernemerschap 
moet in veel gevallen verder ontwikkeld worden. Tevens is er onvoldoende aansluiting bij het praktijkonderzoek en 
bij de boomteeltkenniscentra. Als laatste valt op dat kwekers en handelaren hechten aan onafhankelijkheid, 
waardoor ze nogal individualistisch zijn ingesteld. In het verleden was dit één van de redenen voor het succes van 
de sector, maar door toenemende internationale concurrentie dient men meer samen te werken ten aanzien van 
promotie, marktontwikkeling, samenstelling van het sortiment, afstemming op de marktvraag en internationale 
afzet.  
 
Kansen (extern) 
Omdat bomen en groen belangrijk worden gevonden door de samenleving en men bereid is hierin te investeren zal 
de vraag toenemen zodra de conjunctuur aantrekt. De afzet kan vergroot worden op de particulieren markt met 
nieuwe afzetconcepten en in nieuwe EU-landen. Voor de ontwikkelingen van de afzet in bijvoorbeeld Oost-Europa 
en Rusland zullen goede fytosanitaire afspraken noodzakelijk zijn. De kennis van PPH kan worden ingezet om 
trends in de markt tijdig te signaleren. Inhaken op technische ontwikkelingen en innovaties is noodzakelijk om het 
marktleiderschap te behouden. Een intensieve interactie met onderzoeksinstituten is hiervoor noodzakelijk. 
Kennisdoorstroming, informatie-uitwisseling en het vereenvoudigen van de afzet door middel van internet en e-mail 
bieden nog veel onbenutte mogelijkheden. De sterke logistieke ligging (A15 en Betuweroute) kan verder worden 
benut. Hiervoor is meer samenwerking noodzakelijk op het gebied van transport en distributie. Een ABC zal 
diverse mogelijkheden bieden om ook samen te werken als het gaat om handel, promotie en adviesdeskundigheid.  
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Bedreigingen (extern) 
De hoge kostenstructuur in Nederland en de toetreding van nieuwe EU-landen kunnen de concurrentiepositie 
aantasten. Hier komt bij dat de relaties tussen kweker/handelaar en afnemer minder hecht worden. Tevens dreigt 
er verschraling van de affiniteit met en kennis over laanbomen onder de afnemers (grootgroenbeheerders). De 
regels ten aanzien van mineralenmanagement en waterkwaliteit dienen werkbaar te zijn/blijven. Door Europese 
regelgeving in combinatie met Nederlandse bureaucratie kan een kostbaar en tijdrovend geheel ontstaan dat niet 
past binnen een beleid van deregulatie. Als laatste kan het maatschappelijk draagvlak voor laanboomteelt 
afbrokkelen door gebrekkige public relations, communicatie en onbegrip. Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen in 
strenge gemeentelijke regels en vele bezwarenprocedures bij oprichting en ontwikkeling van kwekerijen en 
handelsbedrijven.     
 

 
Uitdagingen  
De volgende uitdagingen worden voor de laanboomteelt gesignaleerd: 

 Het laanboomcentrum in de regio Opheusden verder ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend 
laanboomteeltcluster. Het versterken van de centrumfunctie. 

 Kwekers en andere ketenpartijen dienen meer samen te werken om de internationale concurrentie het hoofd 
te bieden en nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen. 

 Meer samenwerking met kennisinstituten met betrekking tot nieuwe variëteiten, teeltechnieken en innovatie 
in automatisering en robotisering.  

 Onderzoeken of het bundelen van diverse functies uit de boomteeltketen op een ABC een extra impuls voor 
de cluster kan bieden. 

 Door internationale concurrentie is kennis van actuele marktontwikkelingen onontbeerlijk. Samenwerking 
zoeken met (internationale) marktpartijen om beter te kunnen anticiperen op de ontwikkeling van de 
marktvraag.  

 Telers dienen meer inzicht te krijgen in diverse bedrijfseconomische aspecten; blijvende bereidheid om bij te 
scholen is vereiste. 

 Werken aan een betere verkaveling om kosten te besparen en in te kunnen spelen op de behoefte aan 
uitbreiding. Daarnaast dient de gebiedsstructuur (o.a. interne ontsluiting) verbeterd te worden en ruimte 
gecreëerd te worden voor nieuwvestiging van met name startende boomteeltondernemers. 

 In overleg met locale overheden komen tot een werkbaar beleid op het gebied van onder andere ruimtelijke 
ordening, waterbeleid en stookbeleid. 

 Verbeteren van het imago van ‘werken in de boomteelt’ en het zorgen voor een voldoende instroom van 
personeel en jonge kwekers. 
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Oppervlakte champignonteelt
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Figuur 3.5.  Oppervlakte champignonteelt 

3.2.3 Champignonteelt 
 
Korte beschrijving van de sector 
De champignonteelt is het belangrijkste onderdeel van de paddenstoelenteelt. Andere  kleinschaliger teelten zijn 
die van de oesterzwam, kastanjechampignon en de shii-take. Het telen van de laatste drie soorten brengt 
aanzienlijke teeltrisico’s met zich mee. Op nationaal niveau is het aandeel van deze drie soorten dan ook beperkt; 
nog geen halve procent van de totale paddenstoelenproductie (Arcadis, 2003). In dit rapport zal daarom alleen 
gekeken worden naar de teelt en afzet van champignons. 
De champignonteelt vindt voornamelijk plaats in de gemeente Maasdriel, waar 82% van de champignons uit het 
Rivierengebied geteeld wordt. In de aangrenzende gemeente Zaltbommel wordt 5% geteeld. Beide gemeenten 
tezamen worden de Bommelerwaard genoemd. Het mag duidelijk zijn dat de champignonteelt in het 
Rivierengebied zeer sterk geconcentreerd is. Dit betekent dat in het Rivierengebied ongeveer 22% van alle 
Nederlandse champignons geproduceerd wordt. In totaal werd in 2004 ongeveer 275 miljoen kg aan champignons 
geteeld door ca. 550 telers op een totale teeltoppervlakte van 94 hectare (Arcadis, 2003). Van deze 275 miljoen kg 
werd bijna 98 miljoen kg (36%) aan Nederlandse 
champignons geëxporteerd. Hiervan ging 49% naar het 
Verenigd Koninkrijk, 23% naar Duitsland en 14% naar 
Frankrijk. Deze getallen houden in dat Nederland de 
belangrijkste exporteur van champignons in de EU is en 
de derde exporteur in de wereld. Opgemerkt moet 
worden dat deze positie onder druk staat, voornamelijk 
door concurrentie uit Polen (Productschap Tuinbouw, 
2004).  
 
 
 
 

 
 
Ontwikkelingen in de keten 
In de keten van champignonteelt zijn meerdere partijen betrokken. De telers hebben meestal een vast contract met 
de toeleveranciers van compost en dekaarde. Deze input is van zeer hoge kwaliteit en vormt een belangrijke 
verklaring voor de voorsprong die Nederland nog steeds heeft op Oost-Europa. Teeltapparatuur wordt veelal 
aangeleverd door bedrijven uit de nabije omgeving, omdat dit voordelen biedt bij eventuele reparaties. Een trend 
van de laatste jaren is dat telers gezamenlijk compost en dekaarde inkopen. Dit resulteert in grote prijsvoordelen 
voor de telers, maar de voorwaarde is wel dat men productieprocessen op elkaar afstemt. Voor de toeleverancier 
ligt het voordeel voornamelijk in besparing op logistieke kosten. Handelsbedrijven richten zich vooral op de 
versmarkt. Meestal laten zij de verwerking van champignons over aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. 
Handelsbedrijven die optimaal aan de eisen van hun afnemers willen voldoen verpakken de champignons meestal 
zelf. Als het gaat om inkoop, moet vastgesteld worden dat er tussen de handelsbedrijven onderling nauwelijks tot 
geen samenwerking is. Afzet van het product door telers kan doorgaans op drie verschillende manieren gebeuren. 
Via de veiling (coöperatie), via de kleinere handelsbedrijven, of via directe afzet naar het buitenland of naar de 
detailhandel. Ook op het gebied van afzet valt op dat kwekers nauwelijks samenwerken (Arcadis, 2003).  
 
Actuele ontwikkelingen en trends 
De champignonsector in de Bommelerwaard kenmerkt zich door dynamische bedrijven met relatief jonge 
ondernemers. Net als in andere agrarische sectoren is schaalvergroting de belangrijkste ontwikkeling. De groei van 
de champignonteelt in dit clustergebied bedroeg de afgelopen jaren 4%, wat ruim boven het landelijk gemiddelde 
is. Zowel gemeenten als provincie onderkennen de vraag naar ruimte. In het Regionaal Plan Bommelerwaard is 
ontwikkelingsruimte gereserveerd voor de glastuinbouw en de champignonteelt. 
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De ontwikkeling van het areaal laat in de afgelopen jaren echter een achteruitgang zien. De belangrijkste verklaring 
hiervoor is een nieuwe teeltwijze, waardoor de teeltcyclus met ongeveer de helft is verkort (Arcadis, 2003). 
Temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid zijn ook steeds beter te controleren. Gezamenlijk zorgen deze 
ontwikkelingen ervoor dat de cultuur van champignons varieert van 12 tot 14 weken (Banken Champignons, 2005).  
 
Champignons als versproduct worden nog steeds met de hand geplukt, terwijl champignons voor de 
conservenindustrie machinaal kunnen worden geoogst. Dit betekent dat de productie van het versproduct 
behoorlijk arbeidsintensief is. De concurrentiepositie met betrekking tot het versproduct staat mede door de hoge 
arbeidskosten ten opzichte van landen in Oost-Europa (met name Polen) onder druk. Door de korte teeltcyclus is 
de arbeidsbehoefte in de sector redelijk constant en zijn er alleen in de zomer lichte arbeidstekorten. Overigens 
werken telers in het Rivierengebied wel samen ten aanzien van arbeid. Arbeidskrachten die tijdelijk niets te doen 
hebben bij de ene teler, worden regelmatig ‘uitgeleend’ om het tekort aan te vullen van de andere teler (Arcadis, 
2003). Op de champignonconservenmarkt heeft het Nederlandse product te maken met een sterke concurrentie uit 
China. Deze concurrentie manifesteert zich bijvoorbeeld in de VS, waar marktaandeel verloren is gegaan. In een 
aantal Europese landen neemt de consumptie van conservenchampignons af. De op export georiënteerde telers 
merken nadrukkelijk de invloed van deze marktontwikkelingen.  
 
Net als in de andere sectoren in dit rapport geldt ook bij de champignonteelt dat automatisering en robotisering een 
cruciale rol spelen in de reductie van arbeidskosten. Anders dan bij de fruitteelt en de laanboomteelt wordt bij de 
champignonteelt naar het gehele teeltsysteem gekeken. Door de introductie van kleine mobiele substraateenheden 
komen er veel meer mogelijkheden binnen handbereik. Op deze manier moet het huidige teeltsysteem flexibeler en 
nog beter controleerbaar worden. Met name PPO Paddenstoelen in Horst houdt zich bezig met deze innovaties 
(Syscope, 2004).   
 
Sinds 2004 moeten alle telers het EurepGap certificaat hebben, wat garant staat voor een veilig product. Landen in 
Oost-Europa hebben dit certificaat echter zelden. Omdat steeds meer Westerse landen alleen champignons 
accepteren die op certificaat geteeld zijn, kan de Nederlandse champignonteler concurrentievoordeel behouden.  
 
Het nieuwe mestbeleid van 2006 kan ook voor de champignonsector problemen veroorzaken. De zogenaamde 
champost waarop de champignons geteeld wordt – een mix van paardenmest, kippenmest en kalk – moet volgens 
de wetgeving volledig gezien worden als dierlijke mest. Dit betekent dat afnemers minder champost mogen 
aanvoeren waardoor de afzet problematischer en daarmee duurder wordt. Dit veroorzaakt hogere afzetkosten, wat 
weer nadelig is voor de internationale concurrentiepositie. De wetgeving gaat er volgens de telers aan voorbij dat 
door de omzettingen in het composteringsproces het product veranderd is. De overheid kan dit probleem simpel 
aanpakken door champost te beschouwen als compost (PPO, 2005).  
 
SWOT analyse 
Sterkte (intern) 
De champignonteelt in Nederland en meer specifiek in het Gelderse Rivierengebied kenmerkt zich door 
verschillende factoren. De prijs-kwaliteitverhouding is goed te noemen. Het productieproces is zeer efficiënt en 
onderscheidt zich op technologisch niveau. In internationaal opzicht kenmerkt de sector zich door een hoge 
mechanisatiegraad, waardoor de variabele kosten relatief laag zijn. Dit gaat uiteraard wel gepaard met een hoog 
investeringsniveau. Wat betreft kennis en innovatie heeft de Nederlandse champignonsector een voorsprong op 
andere landen. Dit valt af te meten aan de constant hoge kwaliteit van het product. Door de centrale ligging van het 
Rivierengebied en de uitstekende logistieke mogelijkheden zijn de transportafstanden beperkt. Dit is belangrijk 
omdat champignons kort houdbaar zijn. Voorts is de champignonteelt in het Rivierengebied sterk geclusterd. 
Hierdoor kan de champignonteelt op grote schaal plaatsvinden en is er een snelle uitwisseling van kennis, 
technologie en arbeid. Dit zorgt er tevens voor dat afzet van grote partijen mogelijk is, in tegenstelling tot veel telers 
uit het buitenland (LEI, 2002b).  
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Zwakte (intern) 
Een zwak punt van de Nederlandse champignonsector is dat er tussen de ketenpartijen nog te weinig wordt 
samengewerkt. Ook tussen de telers worden veel mogelijkheden tot samenwerken niet benut. Vooral in het 
perspectief van een fellere internationale concurrentie kan de sector zich steeds minder goed veroorloven om 
individueel te handelen. Verder zou de sector nog meer moeten verdiepen in de meest actuele trends binnen de 
markt. De consument wil in toenemende mate verrast worden met nieuwe producten en originele verpakkingen 
inclusief productinformatie of bijvoorbeeld eettips. Aangezien de smaak en wensen van de consument per land 
verschilt, is een zeer nauwkeurige klantgerichtheid vereist.  
 
Kansen (extern) 
De voorsprong op concurrenten zoals Ierland, Frankrijk en Duitsland kan Nederland behouden door bijvoorbeeld 
een ‘track and trace’ systeem aan te bieden, zonder noemenswaardige extra kosten. Inmiddels hebben 
Nederlandse telers hiermee ervaring opgedaan die ook in andere exportlanden toegepast kan worden. De ervaring 
met certificering kan verder uitgebouwd worden en afgestemd worden op de wensen van grote internationale 
afnemers. Dit kan als strategie gebruikt worden tegen de toenemende (prijs)concurrentie uit Oost-Europese 
landen. Het assortiment kan verder verbreed en verdiept worden om zo een onderscheidende productrange te 
behouden. Nieuwe producten (gemaksproducten, kant-en-klaar maaltijden, catering) en een goede promotie zullen 
verder bijdragen aan het imago van de Nederlandse champignonteler (LEI, 2002b).     

 
Bedreigingen (extern) 
Net als bij andere agrarische sectoren vormen de nieuwe EU-lidstaten in Oost-Europa een bedreiging vanwege de 
lage productiekosten. De verwachting is echter dat de verschillen in lonen op de langere termijn minder zullen 
worden. Echter blijken vooral Polen en Hongarije in toenemende mate in staat om een betere kwaliteit te leveren, 
waardoor er juist weer een extra bedreiging bijkomt (PPO, 2005). Een heel andere bedreiging is de infectiedruk in 
geconcentreerde tuinbouwgebieden. De concentratie van champignonteeltbedrijven biedt veel voordelen, maar 
hierdoor neemt de kans op infecties en ziektes aanzienlijk toe. Het is dus van belang om binnen het 
champignoncluster van de Bommelerwaard voldoende gemengde vestiging van agrarische bedrijven te 
handhaven. Zo kunnen glastuinbouw en champignonteelt prima afgewisseld worden (GLTO, 1999).  
 
Uitdagingen  

 De Nederlandse ketenpartijen binnen de champignonsector zouden de samenwerking met grote 
buitenlandse supermarktketens moeten intensiveren. De Nederlandse teler is in staat om op korte termijn 
grote uniforme hoeveelheden te aan te leveren. Juist dit kenmerk is aantrekkelijk voor grote 
supermarktketens.  

 Verdergaande automatisering en robotisering moeten de arbeidskosten drukken. Hiervoor zijn investeringen 
in onderzoek noodzakelijk.  

 De infectiedruk moet beperkt worden door op zoek te gaan naar nieuwe technische mogelijkheden. Ook hier 
is onderzoek essentieel.  

 De Gemeenten in met name de Bommelerwaard kunnen in hun beleid meer ruimte scheppen waardoor 
schaalvergroting en modernisering sneller plaatsvinden.  

 Telers moeten onderzoeken of het afzetten van het product rechtstreeks en zonder tussenhandel mogelijk 
is. Ketenverkorting kan de winstmarges vergroten.  

 Om onderscheidend te blijven is het belangrijk om meer aandacht te schenken aan productvernieuwing en 
te kijken naar de mogelijkheden om het product op een andere wijze aan de consument aan te bieden. 
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Figuur 3.6.  Oppervlakte glastuinbouw 

3.2.4 Glastuinbouw 
 
Korte beschrijving van de sector 
De glastuinbouw wordt onderverdeeld in sierteelt onder glas en voedingstuinbouw onder glas. De belangrijkste 
producten binnen de sierteelt zijn de snijbloementeelt en de pot- en perkplantenteelt. Binnen de voedingstuinbouw 
onder glas is er de groente- en fruitteelt. Het aandeel van de fruitteelt onder glas is, ondanks een toename in de 
laatste jaren, nog beperkt in omvang. In deze paragraaf zal daarom met name aandacht besteed worden aan de 
teelt van snijbloemen, pot- en perkplanten en groente.  
 
Internationaal gezien is de Nederlandse 
export van glastuinbouwproducten aanzienlijk. Kijkt men 
naar de EU ten opzichte van de rest van de wereld, dan 
is ongeveer 90% van alle verse snijbloemen die vanuit 
de EU geëxporteerd worden in Nederland geteeld. De 
Nederlandse pot- en perkplanten voorzien in 58% van 
de Europese export en de verse groenten hebben een 
aandeel van 33%. Kijkt men naar de Nederlandse export 
van sierteeltproducten naar EU-landen, dan is Duitsland 
het belangrijkste (32%), gevolgd door het Verenigd 
Koninkrijk (16%) en Frankrijk (13%). Ook voor de export 
van verse groenten zijn Duitsland (36%) en het Verenigd 
Koninkrijk (14%) de belangrijkste afnemers 
(Productschap Tuinbouw, 2005). 
 
 
 
Op nationaal niveau was er anno 2003 in totaal 10.455 hectare glastuinbouw in Nederland. Hiervan neemt het 
Rivierengebied ongeveer 6% in beslag (580 hectare). In onderstaande tabel staan de oppervlaktes van de 
glastuinbouw in Nederland en het Rivierengebied nader uitgewerkt. 
 
Tabel 3.1  Glastuinbouw in Nederland en het Rivierengebied in 2003 (Bron: CBS/Statline, 2005) 

 Nederland 

 
Rivierengebied Rivierengebied t.o.v. 

Nederland 

Totaal oppervlakte glastuinbouw 10.455 ha  580 ha 6 % 

Oppervlakte groente onder glas   4.320 ha 103 ha 2 % 

Oppervlakte sierteelt onder glas   6.135 ha 477 ha 8 % 

 
In de sierteelt is de snijbloementeelt het belangrijkst in het Rivierengebied. Bijna de helft van alle geteelde 
snijbloemen in het Rivierengebied zijn chrysanten (46%), gevolgd door de rozenteelt met 17% en de fresiateelt met 
11%. Ten opzichte van Nederland is ongeveer 23% van alle chrysanten afkomstig uit het Rivierengebied. Bij de 
fresiateelt wordt 21% van het landelijk totaal geteeld. De pot- en perkplantenteelt in het Rivierengebied staat qua 
economische omvang op de derde plaats. Ongeveer 75% van de totale teelt bestaat uit potplantenteelt, en 25% 
perkplantenteelt. Het Rivierengebied voorziet in ongeveer 6% van de totale pot- en perkplantenteelt in Nederland 
(Arcadis, 2003).     
 
De belangrijkste groentesoorten die in het Rivierengebied geteeld worden zijn paprika’s (28% van het totale areaal 
aan groenten onder glas), aardbeien onder glas (21%) en komkommers (14%). De teelt van paprika’s en 
komkommers in het Rivierengebied ten opzichte van Nederland is niet groot, respectievelijk 3% en 2%. De 
aardbeienteelt in het Rivierengebied neemt 18% van de totale Nederlandse teelt voor zijn rekening. Aardbeien zijn 
in deze paragraaf opgenomen als groente omdat het CBS dezelfde indeling hanteert (Arcadis, 2003). 
 
De drie gemeentes waar de meeste groente geteeld wordt, zijn Lingewaard (Huissen/Bemmel/Lent) met 22% van 
de totale productie in het Rivierengebied. Daarna volgen de gemeentes Neerrijnen (19%) en Zaltbommel 
(Bommelerwaard, 17%). De overige groenteteelt ligt over het gehele Rivierengebied verspreid.  
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Wat betreft snijbloemen wordt meer dan de helft in de gemeente Zaltbommel geteeld (56%), daarna volgt 
Lingewaard met ongeveer 22%. De pot- en perkplantenteelt zijn voornamelijk afkomstig uit Lingewaard en 
Nijmegen. Ten opzichte van het totaal in het Rivierengebied is deze teelt goed voor respectievelijk 46% en 19% 
(Arcadis, 2003).  
 
Ontwikkelingen in de keten 
Naast de primaire productie komen in het Rivierengebied met name in de glastuinbouw-gebieden van de 
gemeenten Lingewaard en Zaltbommel veel tuinbouwondersteunende bedrijven voor. Voorbeelden zijn 
kassenbouwbedrijven, installatiebureaus, transporteurs, veilingen, leveranciers van uitgangsmateriaal, 
handelsbedrijven en verpakkende en verwerkende industrie. Men kan dus zeker spreken van een sterke 
glastuinbouwcluster in zowel Lingewaard als Zaltbommel (SHGBO, 2005).  
 
Op nationaal niveau heeft de glastuinbouwketen het afgelopen decennium een sterke wijziging ondergaan ten 
gevolge van markt- en productiegerelateerde ontwikkelingen. Ook in deze sector is er sprake van ketenomkering, 
dus van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt van tuinbouwproducten. Dit is noodzakelijk voor 
tuinbouwers omdat men alleen op deze manier zekerheid kan krijgen over de afname van het producten tegen een 
goede prijs. Gevolg van deze ontwikkeling is wel dat het relatieve belang van de veilingklok als prijsvormend 
mechanisme is afgenomen. In plaats daarvan worden er steeds vaker directe contracten afgesloten tussen 
telers(vereniging) en de afnemers. Vooral bij een collectieve aanpak biedt dit kostenbesparing, wat weer als gevolg 
heeft dat telers gaan samenwerken via telersverenigingen. Productstromen zullen steeds minder via traditionele 
handelscentra gaan lopen, wat zowel ruimtelijke als agrologistieke consequenties kan hebben (GLAMI, 2005).  
 
Net als in fruitteeltketen is de foodprovider ook een nieuwe ketenpartij binnen de groenteteeltketen. Zoals eerder 
beschreven, zijn foodproviders de leveranciers van groenten en fruit en zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en 
de winstgevendheid van de groente- en fruitafdelingen in grote supermarktketens. De huidige afzetorganisaties en 
handelshuizen ontwikkelen zich dan ook steeds verder richting foodprovider.       
  
Actuele ontwikkelingen en trends 
In verhouding tot de andere plantaardige sectoren in dit rapport, levert de glastuinbouw in het Rivierengebied 
verreweg de meeste arbeidsplaatsen op. Anno 2005 zijn er in de primaire sector naar schatting ruim 5.000 
personen werkzaam. Hieraan verbonden zijn in de niet-primaire sectoren (veilingen, groothandel, detailhandel, 
transport) nog eens zo’n 3.500 personen werkzaam. In totaal voorziet de glastuinbouw in het Rivierengebied dus in 
meer dan 8.500 arbeidsplaatsen (Productschap Tuinbouw, 2005;  CBS/Statline, 2005).  
 
Per eenheid product is er echter steeds minder personeel nodig, wat een direct gevolg is van mechanisering en 
automatisering. De aard van het werk zal hierdoor veranderen, hetgeen andere eisen aan de werknemers stelt als 
het gaat om scholing en vaardigheden. Net als bij de andere plantaardige sectoren in dit rapport is 
kostenbeheersing en een hogere productie per oppervlakte-eenheid een continue doel om de steeds feller 
wordende internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Dit effect wordt versterkt door de relatie tussen 
teler en afnemer die steeds directer wordt. Afnemers hechten aan zekerheid van levering en dat de levering op 
korte termijn in grote hoeveelheden kan plaatsvinden. Bovendien kan het sortiment verder gediversificeerd worden 
door verdergaande specialisatie en marktgerichte productie. Op deze wijze kunnen specifieke producten 
nauwkeurig voor specifieke markten ontwikkeld en geteeld worden. Gezamenlijk vereisen deze ontwikkelingen een 
uiterst professionele aanpak in bedrijfsvoering, waardoor versterking van het management veelal noodzakelijk zal 
blijken (GLAMI, 2005).  
 
Wat betreft het overheidsbeleid is voornamelijk het ‘Afsprakenkader Herstructurering Glastuinbouw’ van belang, 
dat in januari 2000 gesloten is tussen de minister van LNV en LTO Nederland. Voornaamste doel van dit beleid is 
om overloopgebieden voor het Westland en Aalsmeer aan te wijzen. Een tiental projectlocaties zijn inmiddels 
aangewezen, waaronder het glastuinbouwcomplex Bergerden bij Bemmel, in de gemeente Lingewaard (GLAMI, 
2005). Door de ontwikkeling van Bergerden is er meer ruimte gekomen voor nieuwvestiging en areaalvergroting. 
Gezien de schaalgrootte die gevraagd wordt door de markt is een verdere uitbreiding van het tuinbouwareaal in het 
gebied gewenst.  
 
Door de combinatie van productie en een uitstekende logistieke ligging zullen zich in het gebied nieuwe 
toeleverende en handelsbedrijven gaan vestigen, waardoor de glastuinbouwcluster zich verder versterkt.  
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De Bommelwaard is niet aangewezen als overloopgebied voor tuinbouw uit het Westen. Wel is in de 
Bommelerwaard ruimte voor autonome groei. De sector, overheid en andere partijen zijn actief bezig zijn om 
gunstige voorwaarden te scheppen voor verdere ontwikkeling van glastuinbouw- en champignonbedrijven. In de 
Bommelerwaard is er door een streekplanherziening 250 hectare aan extra ontwikkelingsruimte beschikbaar 
gekomen, naast 250 hectare die reeds gereserveerd was (FLP, 2005). Een en ander is nog afhankelijk van de 
beslissing van de Raad van State. 
 
De glastuinbouwsector volgt de ontwikkelingen binnen nationaal en Europees milieubeleid vrij nauwkeurig. Zoals 
bekend zal de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) de belangrijkste leidraad gaan vormen voor het toekomstige 
waterkwaliteitsbeheer. In dit kader zullen er nadrukkelijk kwaliteitseisen gesteld worden aan grondgebruik, zoals 
bijvoorbeeld teeltvrije zones. Ook aan de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten zullen strengere 
eisen worden gesteld. Vanuit de beleidslijnen voor ‘Waterbeheer 21ste eeuw’ (WB21) zullen er tevens extra eisen 
worden gesteld voor het creëren van bergingsruimte voor water. De glastuinbouwsector neemt geleidelijk een 
voorschot op deze strengere eisen door innovaties te introduceren als ruimtebesparende wateropslagsystemen 
(GLAMI, 2005). Om verder bij te dragen aan het verduurzamen van de glastuinbouw vindt in Bergerden een pilot 
plaats waar gestreefd wordt naar ‘de kas als energiebron’. Ook op andere gebieden is Bergerden een 
(inter)nationaal voorbeeld van de verduurzaming van de glastuinbouw. 
 
 
SWOT analyse 
Sterkte (intern) 
In het Rivierengebied is sprake van twee sterke glastuinbouwclusters, in de gemeenten Lingewaard en in 
Zaltbommel (Bommelerwaard). Dit betekent dat vrijwel alle essentiële ketenpartijen in of nabij deze gebieden 
aanwezig zijn. Bovendien hebben beide locaties een uitstekende logistieke ligging, precies tussen de Randstad in 
het westen (Mainport Rotterdam en Schiphol) en het Ruhrgebied in het oosten. Dit schept gunstige voorwaarden 
voor ketenintegratie, samenwerking, collectieve voorzieningen, de vestiging van nieuwe bedrijven en een reductie 
van de milieubelasting.  
 
Op nationaal niveau zorgen innovaties op het gebied van teelt, product, kassenbouw, klimaatbeheersing en 
energiebesparing en de snelheid van toepassing dat de glastuinbouwsector toonaangevend is en blijft ten aanzien 
van de internationale concurrentie. De relatief dure Nederlandse glastuinbouwteelt onderscheidt zich dan ook in 
sterke mate als het gaat om de kwaliteit en sortiment. Specialisatie en professionalisering leiden binnen de sector 
als geheel tot nieuwe impulsen voor innovatie (A&A Groep, 2005).   
 
Zwakte (intern) 
Net als in de champignonteeltketen is ook de keten voor glastuinbouwproducten in Nederland gefragmenteerd. Het 
aantal bedrijven in de opeenvolgende schakels van de keten is niet in balans en er is geen eenduidige strategie. 
Daarom is het zaak dat de krachten gebundeld worden om tot verbeteringen te komen (A&A Groep, 2005).  
 
Informatiemanagement is van steeds groter belang voor samenwerkingsverbanden in de glastuinbouw. Momenteel 
ontbreekt het echter nog aan afstemming van de verschillende informatiesystemen op elkaar, zowel binnen 
bedrijven als tussen bedrijven onderling (Rabobank, 2002).  
 
Kansen (extern) 
De toenemende druk op de ruimte in het Westland en Aalsmeer zorgt voor een stijgend aantal 
glastuinbouwbedrijven dat wil verplaatsen om verder te kunnen groeien. Het Rivierengebied biedt hier goede 
mogelijkheden voor. In het gebied is relatief voldoende ruimte beschikbaar, in combinatie met de uitstekende 
logistieke ligging. De kassen in het Rivierengebied die langere tijd niet meer gebruikt worden moeten ingezet 
worden voor herstructurering of gesloopt worden. Bovendien voorkomt tijdige sloop verpaupering en achtergang 
van de ruimtelijke kwaliteit. Bovengenoemde ontwikkelingen stimuleren de nieuwbouw van kassen in sterke mate, 
waardoor de meest moderne methoden en technieken kunnen worden toegepast (GLTO, 2003).  
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Bedreigingen (extern) 
De glastuinbouw heeft veel energie nodig om het jaar rond te kunnen produceren, waardoor de stijgende 
energieprijzen voor een structureel hogere kostenpost zorgen. Deze ontwikkeling is het gevolg van de liberalisering 
van de energiemarkt. Vooral voor de kleinere extensieve bedrijven zijn de marges te klein, waardoor de eerste 
uitval een feit is (GLAMI, 2005). 
 
Te vaak komt het nog voor dat er op verschillende overheidsniveaus maxima aan de omvang van 
glastuinbouwbedrijven worden gesteld. Dit is geen goede manier om tot een duurzame glastuinbouw te komen. 
Uitbreiding moet getoetst worden op een gedegen bedrijfsplan en een set van duurzaamheidscriteria. Milieu-
investeringen worden vaak rendabel wanneer een bepaalde (collectieve) bedrijfsomvang wordt bereikt. Bergerden 
is daar een perfect voorbeeld van. Beperking van groeimogelijkheden stelt bedrijven niet beter in staat om aan 
milieueisen te voldoen, het werkt juist contraproductief (GLTO, 2003). 
 
Uitdagingen  
De volgende uitdagingen worden voor de glastuinbouw gesignaleerd: 

 In en rond de glastuinbouwclusters van de Bommelerwaard en Bergerden neemt de aan- en afvoer van 
versproducten verder toe. Deze ontwikkeling vraagt om een goede lokale agro-logistiek, zowel fysiek als 
digitaal. Aan deze aspecten dient nadrukkelijk in de planmatige ontwikkeling aandacht besteed te worden.  

 De ontwikkeling van een netwerkstrategie voor de glastuinbouw in het Rivierengebied gericht op 
beantwoording van de servicevraag en duurzame logistieke inrichting. Meer samenwerking en 
professionalisering binnen de glastuinbouwketen en tussen de drie andere plantaardige ketens kan 
meerwaarde opleveren voor ketenpartijen.  

 Onderzoek naar volumestromen in de keten en van de kas naar kassa moet knelpunten in kaart brengen en 
oplossingen aandragen (SIGN, 2002).  

 De glastuinbouw dient het maatschappelijk draagvlak voor haar activiteiten nauwlettend in de gaten te 
houden. Strategische ligging om zo de overlast door licht te beperken en landschappelijke inpassing worden 
steeds belangrijker. Daarom moet de glastuinbouw meer en beter uitleggen over hun activiteiten aan 
burgers en consumenten. 

 Een aanzienlijk aantal telers laat de productie nog sterk bepalen door specifieke teelttechnische 
omstandigheden. Voor de afzet vertrouwen ze op afzetorganisaties en de handel. Voor deze telers zijn er 
nog uitdagingen om zich meer te gaan oriënteren richting de eindafnemer, bijvoorbeeld via de 
telersverenigingen (A&A Groep, 2005). 

 Ontwikkeling van BergerdenII en herstructurering van het bestaande gebied bieden mogelijkheden om de 
glastuinbouw in het gebied verder te moderniseren en daarmee aan de duurzaamheid van de sector bij te 
dragen. Een Tuinbouwontwikkelings-maatschappij, en ander instrumentarium, kan een belangrijke rol 
spelen in de herstructurering en verduurzaming van bestaande tuinbouwgebieden. 
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4. De A15-corridor als schakel voor de ontwikkeling van de tuinbouwsector in het 
Rivierengebied 

 
 
Introductie 
In dit hoofdstuk geven wij onze visie op de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de agro sector in het 
Rivierengebied. Daarbij gaat het om een perspectief waarmee de gehele corridor een bijdrage levert aan de 
Greenport functie van Nederland, dus als een belangrijke leverancier/distributeur van agro producten in Europa. De 
doelstellingen met de visie zijn: 

 Versterken agro sectoren en daarmee de werkgelegenheid 

 Vernieuwen van het imago van de A15 als groene ontwikkelingsas 

 Aantrekken nieuwe activiteiten en ketenpartijen.   
 
Een sterke en innovatieve agrarische sector levert arbeidsplaatsen op, zowel voor lager als voor hoger opgeleiden.   
 

Het streefbeeld voor de toekomstige ontwikkeling van de agro sectoren hebben wij als volgt geformuleerd: 
 
In het Rivierengebied zijn meerdere vitale plantaardige agro clusters aanwezig die internationaal 
concurrerend zijn, goed anticiperen op de nieuwste ontwikkelingen in de markt en zich gezamenlijk 
profileren. Het Rivierengebied is een herkenbaar tuinbouwgebied en functioneert als etalage voor de 
diverse tuinbouwkolommen, waar de nieuwste producten en kennis aanwezig zijn voor zowel het 
(internationale) agrarische bedrijfsleven, de consument, maar ook voor de recreant en burger.      

 
 
4.1      Gunstige uitgangspunten 
 
Voor de verdere ontwikkeling van de vier tuinbouwsectoren in het Rivierengebied zijn een aantal uitgangspunten 
gunstig. Het is zaak deze voordelen zo goed mogelijk te benutten.   

 Er is sprake van vier tuinbouwconcentraties, drie veilingen en een rijke historie 

 De Betuwe is vanouds internationaal bekend als fruitteeltgebied.    

 De kennisinfrastructuur is uitstekend en van (inter)nationaal niveau (WUR, RUN, PPO Fruitkenniscentrum 
Randwijk), maar ook veel bedrijven beschikken over praktische kennis van productie, marketing en logistiek.   

 De ontwikkeling van een Agro-Corridor A15 sluit perfect aan op actuele ontwikkelingen zoals de Greenport 
beleidsfilosofie, de Betuwse Bloem (Provincie Gelderland), Food Valley, Health Valley, en het innovatie 
speerpunt Food & Flowers.  

 Strategisch vormt de A15 een ideale ontwikkelingsas:  weg, water en spoor zijn alledrie aanwezig. Deze 
modaliteiten verbinden twee economische kerngebieden, te weten de Randstad (mainport Rotterdam) en 
het Ruhrgebied. Beide kerngebieden zijn weer een springplank voor handel met Westelijke en Oostelijke 
landen in de wereld.  

 De vier plantaardige sectoren beschikken in principe over voldoende planologische productieruimte om te 
groeien.  

 De glastuinbouw in Arnhem Nijmegen heeft ketenbreed een eigen netwerk opgebouwd met een eigen 
ontwikkelingsvisie, waarin tuinbouwlocatie Bergerden landelijk voorbeeld is van vernieuwing en 
duurzaamheid.  

 Een economische ontwikkeling is goed te combineren met het beheer en behoud van landschappelijke 
waarden en met kleinschalige toerisme en recreatie.  

 Ondernemers zijn veelal georganiseerd en agrarische bestuurders willen samen met zowel publieke als 
private partijen het gebied verder ontwikkelen tot een toonaangevend tuinbouwgebied met een eigen profiel. 
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4.2     Zwakke uitgangspunten 
 
Er zijn ook een aantal zwakke elementen te noemen die een stevige ontwikkeling in de weg staan. Het is zaak dit 
te onderkennen en er rekening mee te houden. Deze zwakke uitgangspunten zijn: 

 Ondernemers in de landbouw zijn vaak introvert en individueel ingesteld. 

 Ondernemers in de agro sector hebben nog te weinig samenwerkingsbereidheid en zijn vooral gericht op 
het directe belang van het eigen bedrijf. 

 Samenwerking tussen de vier sectoren onderling is nauwelijks aanwezig. 

 Het gebied van de A15 corridor is uitgestrekt en vormt bestuurlijk geen eenheid. 

 De invloed van sterke economische regio’s rondom is groot (Randstad, Utrecht, Den Bosch en Venlo). 

 Er is nog onvoldoende aansluiting op aanwezige kennis van bijv. de WUR en RUN. 

 De vier sectoren hebben niet allemaal een even gunstige concurrentiepositie; de sierteelt staat er 
internationaal veel beter voor dan bijvoorbeeld de champignonteelt. 

 Elke sector is nu vooral op zoek naar de eigen positie (in de eigen keten) en identiteit. 

 Niet alle schakels zijn even sterk aanwezig in de bedrijfskolom. 

 De vier sectoren kunnen in  beperkte mate als een hechte keten worden getypeerd. 

 Kleinschaligheid domineert boven grootschaligheid en internationale centrumfunctie. 

 Krachtige ambities en een gevoel van trots op het eigen gebied zijn nu nog te weinig dominante kenmerken 
van ondernemers en bestuurders in het gebied. 

 Verdere bescherming en conservering van natuur- en landschapswaarden kunnen een robuuste 
ontwikkeling van de agro sector in de weg staan. 
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4.3      Een samenhangende visie op de A15 plantaardige corridor 
 
De vier sectoren verschillen van elkaar in structuur, omvang, concurrentiepositie en locatie. Er is onderling weinig 
binding, zowel zakelijk als mentaal. De oriëntatie is vooral op de eigen bedrijfssituatie en directe omgeving gericht. 
Daar wordt men vooral geconfronteerd met het ruimtelijke beleid van de gemeente en provincie. Toch spelen voor 
alle vier sectoren min of meer dezelfde ontwikkelingen een rol, zij het dat deze niet overal in dezelfde mate van 
invloed zullen zijn.  

Gemeenschappelijk kenmerk is dat het accent verschuift van productie naar handel, verwerking en logistiek. 
Nederland ontwikkelt zich van een belangrijk tuinbouwproductieland naar een land waar een substantieel deel van 
de Europese handel in tuinbouwproducten plaatsvindt. Dat betekent dat eigen productie steeds meer 
gecombineerd moet worden met internationale handel om op die wijze een compleet pakket aan 
tuinbouwproducten aan te kunnen bieden. Hierdoor verandert de rol van de Nederlandse agro-business geleidelijk 
van leverancier van eigen producten naar een combinatie van leverancier van een breed pakket en regisseur van 
agro-ketens. Daarbij staan de wensen van de consumenten in Noordwest Europa voorop, welke worden vertaald 
naar de tussenhandel en producenten. Om de consument blijvend te kunnen bedienen moet er geïnnoveerd 
worden en moeten er in de keten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over kwaliteitsgaranties en tijdige 
levering van producten. Om een rol in deze internationale tuinbouwbusiness te kunnen blijven spelen zal de 
tuinbouw in het Rivierenland de zeilen vol moeten bijzetten.  

De basis van onze visie is het ontwikkelen van een selectief aantal locaties op strategische plekken centraal in het 
productiegebied, waar nieuwe activiteiten gerealiseerd worden en optimalisatie van de keten plaatsvindt, van 
essentieel belang. In deze zogenaamde clusters of agro business complexen zijn alle schakels aanwezig, vindt 
er snelle kennisuitwisseling plaats, worden logistieke voordelen behaald en is de onderlinge afhankelijkheid 
derhalve groot.   

De combinatie van (grootschalige) verwerking, opslag, verpakking en distributie op één locatie heeft positieve 
gevolgen voor de concurrentiepositie, de regionale economie en het milieu (minder transportkilometers). Vanuit dit 
soort locaties kan een breed assortiment worden aangeboden en kan er rechtstreekse uitlevering aan de 
supermarkt of tuincentrum plaatsvinden. Door bundeling worden de logistieke kosten verkleind en de levertijd 
gereduceerd.  

Wezenlijk voor het goed functioneren van deze agro business complexen is de aanwezigheid van een goed 
werkend onderzoeks- en kennisnetwerk. In dit netwerk vindt een constante wisselwerking plaats tussen het 
vertalen van praktische problemen in wetenschappelijke onderzoeksvragen en het vertalen van wetenschappelijke 
kennis in daadwerkelijk toepasbare innovaties. 

De uitvoering van dit concept vraagt om een nauwe samenwerking tussen tuinbouwsector en overheden. Het gaat 
om een efficiënte inrichting van het gebied, het verbeteren van de aansluiting op internationale handelsstromen en 
het optimaliseren van het kennisnetwerk. Gezamenlijk moet worden bepaald waar knooppunten en locaties kunnen 
worden ontwikkeld waar agro-gerelateerde bedrijvigheid verder ontwikkeld kan worden. Daarbij dient het aspect 
van meervoudig ruimtegebruik zo veel als mogelijk toegepast te worden.  

Ondernemers in de agro sector hechten aan een onafhankelijke positie. Dat verklaart hun overwegend 
individualistische instelling. In de toenemende internationale concurrentie is samenwerking vanuit het oogpunt van 
kosten, organisatie van kennis en innovatie, schaalgrootte en behoud van marktpositie onvermijdelijk. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om samenwerking op gebieden als marktbewerking, promotie, arbeidsvoorziening en logistiek. Het 
opzetten van een eigen netwerk, die de gehele keten omvat is een goede start. Daar treft men elkaar, kunnen 
onderlinge ervaringen worden uitgewisseld en kan er een gezamenlijke lobby op gang worden gebracht.    

Het Nederlandse agrarische product moet zich onderscheiden in de wereldmarkt waar de concurrentie op alleen 
maar kostprijs bij voorbaat verloren wordt. Het is daarom van groot belang dat er meer gebruik wordt gemaakt van 
kennisnetwerken zoals Food Valley en Health Valley en dat deze kennis snel op de plek in de keten komt waar 
deze toegepast kan worden. Daarbij gaat het niet alleen om kennis van productiesystemen, maar ook om kennis 
van consumentengedrag, marktbewerking en logistiek, energie, milieuvriendelijke productie, 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en dergelijke. 
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De hoofdbestanddelen van de visie bestaan dus uit het versterken van bestaande en het creëren van nieuwe 
agroclusters, het beter toepassen van aanwezige kennis over een breed front en het vormen van nieuwe 
ondernemersnetwerken. Daarmee ontstaat een sterke en samenhangende tuinbouwketen in het Rivierengebied 
die optimaal gebruik maakt van de potenties welke in het gebied aanwezig zijn om internationaal concurrerend en 
toonaangevend te worden. 

Een visie moet gedragen (verinnerlijkt) worden door de ‘stakeholders’ en vervolgens voortdurend worden 
uitgedragen. Tegelijkertijd is het zaak dat er concrete projecten en acties worden ontwikkeld. Dat is een lange 
termijn verhaal. Ondernemers en overheden in het gebied moeten gezamenlijk werken aan de verdere vormgeving 
van de A15 als plantaardige agro corridor en dit positioneren in Greenport Nederland. Het concept staat of valt met 
de ondernemers zelf. Een aantal voortrekkers is reeds betrokken, echter een bredere groep moet gemobiliseerd 
worden om daadwerkelijk het verschil te maken.   

 
4.4      Een sfeerbeeld per sector 
 
Het onderlinge vergelijken van de vier sector is een hachelijke zaak, maar het is wel mogelijk per sector een 
algemeen sfeerbeeld te schetsen. Daarbij maken we gebruik van landelijke ontwikkelingen, de SWOT analyse uit 
hoofdstuk 3 en vooral ook van de gesprekken met ondernemers en de discussies die in de diverse workshops 
hebben plaatsgevonden.   
 
De fruitsector 
Het Rivierengebied heeft van oudsher een fruitprofiel (Flipje uit de Betuwe). De fruitsector in ons land is in 
belangrijke mate geconcentreerd in een straal van 50 km rondom Geldermalsen. De sector staat echter onder druk 
door concurrentie uit landen zoals Polen, Chili, Zuid Afrika en China. Dat heeft gevolgen voor het rendement. Er is 
echter behoefte aan een nieuw imago door oriëntatie op trends als gezondheid en wellness. Er wordt momenteel 
geïnvesteerd in de teelt van nieuwe rassen die bij de consument in de smaak vallen (Inova Fruit). De sector zal 
zich daarom moeten richten op nieuwe producten, kwaliteit en service.  
Schaalvergroting doet zijn intrede. Verdere consolidatie in de keten en een vergaande marktgerichtheid kunnen 
oplossingen bieden. Qua omvang, positie en toekomstvisie is Koninklijke Fruitmasters in het gebied 
toonaangevend. Zij gaat zich ontwikkelen tot een foodprovider. De basis, de productie van het Betuwse fruit wordt 
steeds minder toonaangevend, aangezien de import van fruit alleen maar zal toenemen. Grotere handelsbedrijven, 
die voor een internationale markt werken, worden steeds meer ‘foot loose’. Zij zijn minder aan een specifieke 
locatie gebonden en hoeven niet in het gebied te blijven. Het risico is aanwezig dat zij op den duur uit het gebied 
gaan vertrekken naar (logistiek) optimalere locaties. Het verankeren van aanwezige activiteiten is daarom een 
eerste prioriteit.   
De gezamenlijke opgave is om in de regio een centrumfunctie te creëren met landelijke en een internationale 
uitstraling. Dat betekent dat bedrijven moeten samenwerken in een gemeenschappelijk logistiek concept en dat 
overheden hierbij een faciliterende rol moeten spelen. Initiatieven daarvoor moeten primair van ondernemers 
komen. De eerste stappen zijn gezet.  
 
De champignonteelt 
De champignonteelt is geconcentreerd in de Bommelerwaard rondom de A2 en bevindt zich  momenteel, na een 
aantal jaren van voorspoed, in een moeilijke fase. Concurrentie uit Oost-Europa is de belangrijkste reden voor de 
neerwaartse spiraal waar de sector in verzeild is geraakt. Het aantal bedrijven daalt en veel kleine bedrijven 
hebben een zwakke vermogenspositie, waardoor investeren in nieuwe ontwikkelingen moeilijk is. De 
organisatiegraad in de regio is zwak ontwikkeld: het ‘ieder voor zich’ is nog te vaak de  kenmerkende houding. 
Het Nederlandse product is weliswaar van uitstekende kwaliteit maar onderbelicht bij de consument. De sector is 
traditioneel ingesteld en meer op het product georiënteerd dan op de consument. Meer nadruk moet worden 
gelegd op het gezonde aspect van het product. Schaalvergroting doet in snel tempo zijn intrede en de invloed van 
de handelshuizen groeit. Kostenbeheersing, imagoverbetering en marktbewerking zijn aandachtspunten voor 
verdere ontwikkeling. Ook regionale herkenbaarheid zou in de marketing van dit versproduct meer aandacht 
moeten krijgen: de Bommelerwaard moet op de kaart komen te staan als hét concentratiegebied van de 
Nederlandse champignonteelt.   
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Het aandeel van de import neemt toe: de handelsfunctie zou daarom meer versterkt moeten worden. Het is 
opvallend dat een toonaangevende bedrijf, Banken Champignons niet in het gebied, maar in Elst gevestigd is en 
daar zijn eigen strategie heeft uitgezet.  
Volgens de ondernemers zijn er voldoende rapporten over de toekomst van de sector geschreven, maar partijen 
moeten nu maar eens in beweging komen. De gezamenlijke opgave voor de sector is te zorgen dat de afzet van de 
champignons weer groeit, door het product aantrekkelijk aan te bieden en aandacht te schenken aan houdbaarheid 
en kwaliteit. Initiatieven hiervoor zullen van ondernemers uit de productie en handel genomen moeten worden. Het 
is nu wachten op beweging.   
 
De laanboomteelt 
De laanboomteelt is sterk geconcentreerd in de directe omgeving van de gemeente Opheusden. Door deze 
geografische concentratie is het netwerk goed ontwikkeld. Men weet elkaar snel en gemakkelijk te vinden. Het 
gebied neemt mede daarom een vooraanstaande positie in Nederland en Europa in. Er is sprake van de meest 
complete keten van de vier agro sectoren in het Rivierengebied. Behalve productie bevinden zich hier ook 
bedrijven in de toelevering, dienstverlening en export. De afzetperspectieven zijn redelijk gunstig. Een goede 
organisatie van handel, logistiek en marketing wordt steeds belangrijker. In het kader van een boomteeltpact heeft 
de sector samen met private en publieke partijen de handen in een geslagen om het laanboomteeltcentrum verder 
te ontwikkelen. Daarbij wordt specifiek aandacht geschonken aan de thema’s: markt, ruimte, infrastructuur, 
ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het verstevigen van de 
relaties met andere boomteelt gebieden in Nederland, zoals met Boskoop. 
 
De glastuinbouw 
De glastuinbouw in het gebied rondom Bemmel is een goed ontwikkelde en sterke agro sector. Ondernemers in 
deze sector hebben een goed gevoel voor de markt en zijn het meest innovatief. De perspectieven zijn gunstig 
door de sterke internationale concurrentiepositie en de ontwikkeling van het moderne tuinbouwcomplex Bergerden, 
dat een goed voorbeeld is van de vernieuwingskracht in deze sector.    
De ketenbrede netwerkvorming in Greenport Arnhem Nijmegen en de gemeenschappelijke visieontwikkeling 
duiden erop dat de glastuinbouw momenteel van alle sectoren in het Rivierengebied de meest uitgesproken 
ambities heeft. De sector wil uitgroeien tot een echte Greenport. Met de bedrijven gevestigd op Bergerden, de 
Bloemenveiling Oost Nederland en de aanwezige logistieke bedrijven heeft de sector groeiperspectief. De 
nabijheid van de belangrijkste afzetmarkt in Duitsland is een bijkomend voordeel.   
Belangrijk is dat direct aansluitend aan Bergerden het productieareaal kan worden uitgebreid. Daardoor ontstaat 
een solidere basis voor het aantrekken van agro gelieerde bedrijvigheid, met name handelsbedrijven, en kunnen er 
verdere schaalvoordelen worden bereikt op het gebied van energiegebruik en het bedienen van afzetkanalen.   
Er is nog geen sprake van een volwaardig cluster en een complete keten. De belangrijkste gezamenlijke opgave is 
dat de handelsfunctie verder wordt versterkt, in combinatie met de logistiek en gericht op de Duitse afzetmarkt. In 
een handelscentrum in de nabijheid van de A15 zou dit vorm kunnen krijgen. Het is nu zaak dat de sector haar 
ambities waar gaat maken.  
 
Tot besluit van deze paragraaf willen we stil staan bij de A15 plantaardige corridor als marketing concept. Zoals al 
eerder is opgemerkt hebben de vier agro sectoren onderling weinig relaties. De bedrijven zijn vooral gefocused op 
hun eigen keten en de directe omgeving waarin zij gevestigd zijn. Ze hebben er dus belang bij dat hun gebied of 
streek in de promotie verbonden wordt met hun product. Fruit met de Betuwe, champignons met de 
Bommelerwaard, Laanbomen met Opheusden en glastuinbouw met Bergerden. Landelijk is alleen de Betuwe als 
fruitgebied bekend. De drie andere sectoren moeten dus werken aan hun eigen profilering, te beginnen met de 
eigen omgeving. Verschillende acties zoals plukdagen, open dagen (kom in de kas), excursies, web-sites, 
beurspresentaties en PR-activiteiten kunnen daaraan bijdragen. Het komt de economische ontwikkeling van een 
gebied ten goede als het sterk verbonden is met een bepaalde economische activiteit. De vier sectoren hebben 
echter nog onvoldoende schaalomvang om zich sterk te promoten. Ieder op zich is niet in staat zich als een 
substantieel onderdeel van Greenport Nederland te profileren. Gezamenlijk staat men veel sterker.              
De vier sectoren tezamen hebben dus een gemeenschappelijk belang in een gezamenlijke promotie van de A15 
als tuinbouwcorridor zowel regionaal, landelijk als internationaal.   
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4.5    De strategische agenda 
 
De kern van de visie is gebaseerd op de clustertheorie van Porter (Hoofdstuk 2) en de constatering dat de 
toekomst van de agro sector vooral in het versterken van de handels-, logistieke en regiefunctie ligt. Dat pleit 
ervoor om de diverse agro sectoren in het Rivierengebied de ruimte te geven voor verdere clustervorming en 
schaalvergroting. Clusters zijn motoren van de economie; de voordelen zijn dat bedrijven in elkaars nabijheid 
sneller tot kenniscirculatie komen, de efficiency groter wordt, een reductie van transportkilometers wordt 
gerealiseerd (de stromen worden gebundeld), een breed pakket aan producten en diensten geleverd kan worden 
en dat collectieve inkoop van energie en collectief gebruik van dezelfde faciliteiten kan plaatsvinden. Bij een 
bepaald schaalniveau van een cluster worden andere activiteiten aangetrokken, bijvoorbeeld nieuwe 
toeleveranciers, handelshuizen, kenniscentra, ondersteunende diensten, technologie bedrijven en logistieke 
dienstverleners.   
 
De agenda van de toekomst heeft daarom de volgende aandachtspunten of thema’s: 

 Clustervorming in agrobusinesscomplexen. 

 Kennistoepassing en innovatie over een breed front. 

 Netwerkvorming en samenwerking. 

 Duurzaamheid en creativiteit. 

 Ondernemerschap en bestuurlijke daadkracht. 

 Imago (intern en extern).   
 
In het volgende hoofdstuk wordt deze strategische agenda uitgewerkt in een groot aantal aanbevelingen en 
sleutelprojecten. 
 



 39 

5.  Thema’s, aanbevelingen en uitvoering 
 
 
Inleiding 
In hoofdstuk 2 zijn voor de Nederlandse agrosector een aantal actuele trends genoemd. Allereerst de ontwikkeling 
in de keten, die in toenemende mate dominanter en waar zaken strakker in georganiseerd worden. Bovendien 
worden ligging en aansluiting op de keten belangrijker. Naast de keten is internationalisering van de handel een 
invloedrijke trend. Om hierop in te spelen dienen landbouwsectoren marktgericht te produceren. In het kader van 
internationale concurrentie spelen de kostprijs en het onderscheidend vermogen van het product een belangrijke 
rol. De kosten kunnen worden verlaagd door een efficiëntere logistiek, goede bedrijfsstructuur en doelmatige 
gebiedsinrichting.  
 
Deze trends gelden natuurlijk ook voor de plantaardige productieketens in het Gelderse Rivierengebied. Dit gebied 
bezit gelukkig een aantal ‘troeven’ om goed te kunnen inspelen op de genoemde trends. Om deze ‘troeven’ beter 
te benutten hebben de betrokken partijen binnen het A15 project een scala aan ideeën naar voren gebracht. Een 
aantal van de onderstaande ideeën zal worden omgezet in concrete projecten, die gezamenlijk bijdragen aan de 
ontwikkeling van een internationaal toonaangevende agro corridor in het Gelderse Rivierengebied. Gezien 
het aantal ideeën zullen deze gefaseerd opgepakt moeten worden en zullen er gaande weg ook een aantal 
afvallen en mogelijk weer nieuwe ideeën naar voren komen. 
Neveneffect van de realisatie van projecten is dat de regio meer profiel krijgt als innovatief agrarisch gebied. Dus 
de gebiedsbranding moet niet als doel op zich worden gehanteerd, maar is het gevolg van de projecten die worden 
gerealiseerd.  
 
 
5.1      Thema’s 
 
Voor een succesvolle ontwikkeling van de A15 als plantaardige agro corridor moeten ondernemers, 
kennisinstellingen, overheden en intermediaire organisaties actief en doelgericht aan de slag. De agenda van al 
deze partijen wordt in elk geval bepaald door de volgende thema’s: 
 
1. Samenwerking en clustervorming. 
2. Markt en keten. 
3. Innovatie, vernieuwing en kennistoepassing. 
4. Ruimte en infrastructuur. 
5. (Duurzaam) Ondernemerschap. 
6. Onderwijs, training en scholing. 
7. Netwerkvorming. 
8. Gebiedsprofilering en marketing. 
 
Deze thema’s zijn veelvuldig in de gesprekken en workshops met ondernemers en deskundigen naar voren 
gekomen. Voor veel van de thema’s zijn aanbevelingen en projectideeën uitgewerkt. Deze zullen in paragraaf 5.2 
kort genoemd worden. 
 
 
5.2     Aanbevelingen en (sleutel)projecten 
 
In deze paragraaf geven wij een aantal algemene aanbevelingen die voor de ontwikkeling van de agro sectoren en 
voor de economische ontwikkeling van het Rivierengebied in het algemeen van belang zijn. Veel van deze 
aanbevelingen zijn reeds uitgewerkt in projectideeën. De uitgebreide beschrijving van deze projectideeën is te 
vinden in bijlage 4. Een aantal van deze ideeën is gebaseerd op reeds lopende initiatieven, maar er zijn ook 
nieuwe nog niet eerder beschreven projectideeën bij. Door de veelheid van ideeën en nog het globale karakter van 
enkele ideeën kan het zijn dat er enige overlap en/of relaties tussen de afzonderlijke ideeën bestaan. Tijdens het 
ontwikkelen van de ideeën hebben betrokken partijen ook al een aantal zaken in gang gezet.  
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Hierbij valt te denken aan: vrijwillige kavelruil voor de boom- en fruitteelt, de tuinbouwontwikkelingsmaatschappij 
Gelderland en het Boomteeltpact. Voordat deze projectaanbevelingen zullen worden genoemd, zijn er ook nog een 
aantal algemene, meer procesmatige, aanbevelingen van belang, namelijk: 
 

 Het is aan te bevelen dat er een intentieverklaring of bestuursovereenkomst tussen private en publieke 
partijen wordt gesloten met als doel te komen tot afspraken over de inzet van menskracht, kennis en 
middelen om een nadere uitwerking en uitvoering te geven aan de Agro Corridor Rivierenland.  

 Provincie Gelderland is, mede in het kader van de Betuwse Bloem, de meest aangewezen partij om in 
samenspraak met locale stakeholders te komen tot afspraken over de uitvoering van de Agro Corridor 
Rivierenland. 

 Mede gezien ervaringen in andere (tuinbouw)gebieden is het noodzakelijk dat de regio zich sterker naar 
buiten presenteert en het Rivierenland een status krijgt binnen Greenport Nederland. Het gebied dient meer 
vertrouwen te hebben in eigen kunnen en potentie en zich met lef nationaal en internationaal te presenteren. 

 Om het gebied op een samenhangende wijze te profileren is het van belang dat er een marketingstrategie 
(gebiedsbranding) wordt ontwikkeld. Deze strategie zal mede gebaseerd zijn op de (sleutel)projecten die 
uitgevoerd gaan worden. 

 Ondernemers zullen, meer dan in het verleden, over de grenzen van hun bedrijf moeten kijken en zich 
inzetten voor de ontwikkeling van de gehele tuinbouwsector in het gebied.  

 Voor de ontwikkeling van de Agro Corridor Rivierenland dient geïnvesteerd te worden in een verdere visie-
uitwerking en het ontwikkelen van innovatieve/creatieve projecten, maar zeker zo belangrijk is aan de slag 
te gaan met concrete projecten. Immers goede projecten maken een waardevolle corridor. 

 Het gebied dient meer gebruik te maken van de nabije aanwezigheid van netwerken zoals Health Valley en 
Food Valley. Het gebied kan door als onderdeel te participeren in deze twee initiatieven internationaal 
onderscheidend blijven.  

 Door zich als gebied te profileren, op zowel bestuurlijk als ondernemers niveau, kan het Rivierenland zich 
sterk maken om in aanmerking te komen voor diverse subsidiestromen die anders naar andere gebieden 
gaan. Het is noodzakelijk dat er een platform komt die het gebied kan presenteren en waar nodig de 
belangen van het gebied kunnen behartigen. 

 Speciaal aandacht dient geschonken te worden aan de relatie tussen het unieke rivierenlandschap en de 
tuinbouwsectoren. De tuinbouw, als mede drager van de groene ruimte, kan een rol spelen in het behoud 
van landschappelijke waarden en de beleving van het gebied. Voor de Agro Corridor Rivierenland is dit een 
unieke kwaliteit. 

 
Naast deze aanbevelingen van algemene aard is een lijst opgesteld met beschrijvingen van de (sleutel)projecten 
en projectaanbevelingen. Deze is in bijlage 4 te vinden. Hieronder worden voor het overzicht slechts de 
namen/titels van de projectaanbevelingen genoemd: 
 
35. Uitvoeringsorganisatie A15 Agrocorridor/Betuwse Bloem 
36. Fruitport Geldermalsen/Deil 
37. Valburg Railoverslagpunt voor flowers & food products 
38. Verdere ontwikkeling Tuinbouwbusiness Center A15 in Lingewaard 
39. Shortsea-link Haaften/Tiel/Nijmegen 
40. Energy valley in de Bommelerwaard 
41. Agrobusiness Centrum Laanboomteelt Opheusden 
42. Bergerden II 
43. Herstructurering en Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij Gelderland 
44. Cristal Palace (monument voor food and flower) 
45. Tuinbouwontwikkeling Bommelerwaard 
46. Kennisvragen Agrocorridor Rivierenland als een cruciale schakel in Greenport Nederland 
47. Bundeling kennisdoorstroming Agro sectoren in de A15 corridor 
48. Ondernemerschap in de A15-corridor (jonge ondernemers en innovatieve starters) 
49. Oprichting tuinbouwbusiness clubs Betuwe en Bommelerwaard 
50. Fruit beleefd 
51. Fruit gecombineerd: bundeling van het vervoer van fruitproducten 
52. Groene beroepen (training en onderwijs) 
53. Bureau Groene Ruimte Rivierengebied (landschapsfonds) 
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54. Plattelandswinkels en direct marketing 
55. Ontsluiting Bommelerwaard naar de A2 
56. Kavelruil voor boom- en fruitteeltbedrijven 
57. Centrale biomassa-installatie plantaardig (rest)materiaal 
58. GreenFood innovations 
59. Ontwikkeling productmarkt combinaties fruitteelt (innovatieconsulent) 
60. Plattelandswegen 
61. Marktbewerking champignons Bommelerwaard 
62. Zonneterp 
63. Bio-vergisting en gaslevering Bergerden 
64. Koppeling van energie uit de kas en energie uit de weg 
65. Leergangen ondernemerschap laanboomteelt 
66. Verplaatsing en clusterontwikkeling boomteeltbedrijven 
67. Proeftuin voor vernieuwing 
68. Doortrekken A15 naar de A12 
 
Zoals hierboven blijkt zijn er reeds tal van projectideeën die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een 
internationaal toonaangevende agro corridor in het Gelderse Rivierengebied. Hiervoor is het essentieel dat de 
betrokken partijen zich inzetten en middelen (menskracht, tijd en geld) genereren om deze ideeën verder uit te 
werken en de ideeën omzetten in activiteiten en projecten die uitgevoerd worden. Hiervoor is zowel daadkracht als 
de bereidheid om samen te werken nodig.  

 
 
5.3 Uitvoeringsstrategie 
 
Doel: economisch perspectief bieden voor de ontwikkeling van de agro sectoren in de A15-corridor met 
daarbij aandacht voor landschapswaarden, natuurbehoud, infrastructuur en beleving van de groene 
ruimte. De ambitie van de initiatiefnemers is dat de regio zal uitgroeien tot een internationaal centrum van 
plantaardige agro producten (food & flowers) en verwerking. Daartoe zal op een aantal strategische locaties agro 
business complexen of handelscentra ontwikkeld moeten worden.  
 
De initiatiefnemers bieden de agro sector in de A15-corridor een toekomstperspectief, samen te vatten in de 
sleutelwoorden: samenwerking en ketenversterking (clustervorming), synergie tussen sectoren, agrologistiek en 
kennisnetwerken (innovaties), een doelmatige ruimtelijke inrichting en een samenhangende marketing strategie 
voor het gebied. Om projecten tot ontwikkeling te brengen is er een ‘workforce’ nodig die op basis van een breed 
draagvlak effectief aan de slag kan gaan.    
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A)  Uitgangspunten: 
 

 De uitvoeringsorganisatie moet klein, flexibel en slagvaardig zijn 
 

 De organisatie faciliteert de uitwerking van deelprojecten die voortkomen uit de visie A15 agrocorridor   
 

 Heldere regie en eenduidig coördinatiepunt  
 

 Eén gezicht naar buiten vormen (bestuurlijk)  
 

 Er moet een sfeer van ondernemerschap en creativiteit zijn 
 

 De basis wordt gevormd door rapport A15 agro corridor (WUR, RUN, LTO Noord, deBOERenADVIES   
en Oost NV) en het visiedocument provincie Gelderland (Betuwse Bloem)  

 
 
B) De opzet voor de uitvoeringsorganisatie: 
 
 

Platform 
Er is een platform waarin alle relevante partijen betrokken zijn: agro bedrijven (ondernemers met visie), 
organisaties (LTO NOORD, KvK, Oost NV, StER, Platform Agrologistiek, NFO, NBvB, e.d.), overheden en 
kennisinstellingen (Provincie Gelderland, WUR, RUN, PPO Fruit).  
 
Doel: draagvlak creëren en het initiëren en ondersteunen van projecten gericht op het versterken van de A15 Agro 
corridor. Het platform heeft een sturingsfunctie.  
Uitgangspunt is de visie van de Initiatiefgroep voor de A15 agro corridor. Deze visie wordt door de provincie 
geaccepteerd en mogelijk ook uitgewerkt in het kader van de Betuwse Bloem. Ook kan informatie uit Greenport 
Nederland mede richtinggevend zijn. 
 
Het platform beoordeelt projecten, biedt ondersteuning aan bij de uitwerking en zoekt de juiste partners. Voorts 
behartigt het platform de belangen van de A15-corridor en verricht de nodige lobby werkzaamheden. De externe 
communicatie verloopt via het platform. Het platform stelt prioriteiten en een actieprogramma vast. Tevens bewaakt 
het platform de voortgang.  
 

Stuurgroep 
Indien het platform als te omvangrijk wordt ervaren (en het meer gaat functioneren als een afstemmingskader) dan 
is het raadzaam een Stuurgroep te vormen (bijv. bestaande uit 3 vertegenwoordigers van de overheden, 3 van het 
bedrijfsleven en 3 van de overige instanties). In de A1 Eiwitcorridor bestaat de Stuurgroep uit voorzitter H. de Boon 
(Innovatienetwerk), twee gedeputeerden en een vertegenwoordiger van de Rabo en het platform Agrologistiek.   
 

Denktank 
Creativiteit is erg belangrijk voor een succesvolle innovatieve ontwikkeling van de A15.    
Daarom moeten er bijeenkomsten worden georganiseerd waar creatieve processen kunnen plaatsvinden en 
ideeën tot wasdom kunnen komen. In de A1-corridor worden regelmatige bijeenkomsten georganiseerd, waar 
ideeën worden uitgewisseld en uitgewerkt (Gistvat genoemd in de A1).  
 
Er zou een denktank kunnen worden gevormd die twee keer per jaar bijeenkomt en waar personen van 
uiteenlopende achtergronden ideeën uitwisselen. Samenstelling bijvoorbeeld uit de sfeer van farmacie, recreatie, 
culturele economie, informatica, genetica, gezondheidszorg, landschapsontwikkeling e.d.      
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Secretariaat of uitvoeringsbureau 
Het ‘handen en voeten’ geven aan de regie van de Agro corridor Rivierenland zou bij een secretariaat kunnen 
worden gelegd. In de A1 bereidt het secretariaat de bijeenkomsten voor, verzorgt de verslaglegging en voert de 
feitelijke communicatie uit. In de A1 is er geen nieuwe rechtspersoon in het leven geroepen of een nieuw loket 
ingesteld. Het secretariaat ligt bij Oost NV.  De benaming secretariaat klinkt wel wat ambtelijk.  
 
Voor Food Valley is een andere constructie gekozen. Daar is sprake van een verzelfstandigd bureau met een 
externe directeur.  Food Valley is een vereniging en kent een bureau waarin medewerkers zijn gedetacheerd (Oost 
NV, Syntens en WUR). Het bestuur bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, drie ondernemers, twee 
vertegenwoordigers van de WUR en twee van de overheden. De bedrijven zijn aangesloten bij de Food Valley 
Society.    
 

Projectgroepen of werkgroepen 
Belangrijk is dat partijen gemobiliseerd worden en enthousiast worden gemaakt. Per project kan er een afzonderlijk 
werk- of projectgroep worden samengesteld, met een trekker. Het secretariaat of bureau faciliteert. De 
projectgroepen zijn in principe zelfsturend en hebben afhankelijk van de aard van het project een eigen specifieke 
samenstelling.  
  
Het gaat om ontwikkelprojecten die onder andere getoetst worden op draagvlak en commerciële haalbaarheid. Het 
rapport A15 agro-corridor bevat al een groot aantal projectideeën. Projecten die haalbaar blijken te zijn en 
waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij ondernemers, komen vervolgens in een zakelijkere fase terecht. Voor 
deze business cases kunnen bv’s worden opgericht. Het is ook mogelijk een overall bv op te richten die de diverse 
deelprojecten managed.  
 
In figuur 5.1 is de voorgestelde uitvoeringsorganisatie schematisch uitgewerkt. 
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Figuur 5.1. Schematisch overzicht van de voorgestelde uitvoeringsorganisatie van Agro corridor Rivierenland. 
 
 

 

Platform 
A15 

Clustervorming 

Stuurgroep 

Secretariaat/ 
projectburea

u 

Markt & keten 

Ruimtelijke str. 

etc. 

Proj. 
2 

bv 

5 

 

Proj. 
1 

bv 

Thema’s 

Ontwikkelfase 

Uitvoeringsfase 

Denktank 



 45 

Bijlage 1  Begrenzing van het kerngebied van de Agro-corridor Rivierengebied 
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Bijlage 3 Gebruikte afkortingen  
    
ABC  -  Agro Business Centre 
CBS  - Centraal Bureau voor de Statistiek 
DLG  - Dienst Landelijk Gebied 
EKW  - Europese Kaderrichtlijn Water 
EU  - Europese Unie 
FLP  - Free Launch Project V.O.F. 
GLAMI  - Glastuinbouw en Milieu 
GLTO  - Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 
KAN  - Knooppunt Arnhem-Nijmegen 
LEI  - Landbouw Economisch Instituut (onderdeel van WUR) 
LTO Noord - Land- en Tuinbouw Organisatie Noord 
MVG  - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
NBvB  -  Nederlandse Bond voor Boomkwekers 
NGE  - Nederlandse Grootte Eenheid 
NFO  - Nederlandse Fruitteelt Organisatie 
PPH  - Plant Publicity Holland 
PPO  -  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (onderdeel van WUR) 
ROP  - Regionaal Opstap Punt 
RUN  - Radboud Universiteit Nijmegen 
SHGBO  - Stichting Herstructurering Glastuinbouw Betuwe Oost 
SROEK  - Stuurgroep Rivierenland op eigen kracht 
VOC  - Valburg Ontwikkelings Combinatie 
WB21  - Waterbeheer 21ste eeuw 
WUR  - Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
ZLTO  - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 
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Toelichting op het gebruik van begrippen zoals sector, kolom en keten  
 
In de (vak)literatuur wordt een aantal begrippen zoals sector, kolom en keten niet eenduidig gebruikt. Dit komt 
omdat, afhankelijk van de context en doelstellen, een andere indeling en definitie mag worden gebruikt. 
Hieronder is zoveel mogelijk aangesloten op de in de praktijk gangbare indeling en definities die passend zijn 
voor het A15 plantaardige corridorproject. De  termen zijn aan de hand van een voorbeeld (niet uitputtend) 
toegelicht. 
 
 

Term           Betekenis 

 
 
Agrarische sector /         Nederlandse Land- en Tuinbouw 
agribusiness 
 
 
Sector       plantaardig      dierlijk 
 
 
 
 
(deel)sector  sierteelt   akkerbouw     voedingstuinbouw     zuivel        vlees/ei 
 
 
 
 
Bedrijfstak /  boomteelt    sierteelt(glas)   fruit (glas)groente    paddestoel 
bedrijfskolom 
 
 
 
Product(groep)kolom / snijbloemen  bollen(broei)          pot- en perkplanten 
deelkolom     
 
 
 
Productkolom       ficus cyclamen  geranium 
 
 
 
In de (bedrijfs)kolom kunnen de volgende functies onderscheiden worden:  
 
1. onderzoek en ontwikkeling 
2. inkoop/toelevering 
3. productie 
4. logistiek 
5. handel 
6. controle 
7. verwerking 
8. financiering 
9. marketing en verkoop 
10. ondersteunende/faciliterende functies 
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De bedrijfskolom is in dat opzicht breder dan de keten. Ketenpartijen zijn actoren uit de bedrijfskolom die met 
name met het fysieke (eind)product te maken hebben. De keten bestaat uit een aantal herkenbare schakels. 
Hierbij wordt gedacht aan toeleverende bedrijven, agrarische productiebedrijven, verwerkende industrie, handel 
en de leverancier die het eindproduct aan de consumenten aflevert. 
 
De term agribusiness omvat naast de land- en tuinbouw alle direct (secundair) of indirect (tertiair) aan de 
landbouw leverende bedrijfstakken en de verwerkende bedrijfstakken in het eerste stadium van verwerking. Bij 
een toeleverende bedrijfstak bepaalt het aandeel van de afzet aan de landbouw de bijdrage aan de agribusiness. 
Voor verwerkende bedrijfstakken is het aandeel in de intermediaire input, die afkomstig is uit de landbouw, 
bepalend voor de bijdrage aan de agribusiness. Ook heeft het begrip causaliteit een belangrijke rol bij de 
definitie van agribusiness. Vanuit die optiek behoren bedrijven die in belangrijke mate afhankelijk zijn van de 
(primaire) land- en tuinbouw tot de agribusiness. Het begrip agrarische productiekolom komt in hoge mate 
overeen met de agribusiness, zij het dat in de productiekolom de producten centraal staan. 
 
De foodsector omvat de agribusiness, maar is ruimer gedefinieerd: de totale productiekolom tot aan de 
consument wordt hier in beschouwing genomen. De foodsector omvat dus ook de groothandel en detailhandel in 
producten van agrarische oorsprong.  
 
Een cluster is volgens Porter een aantal in elkaars nabijheid gevestigde, met elkaar verbonden bedrijven en 
daarmee samenhangende instellingen die op een bepaald werkterrein actief zijn en die onderling veel 
gemeenschappelijk hebben of elkaar aanvullen. Clusters kunnen, afhankelijk van hun intensiteit en complexiteit, 
allerlei vormen aannemen. Ze omvatten echter meestal bedrijven die eindproducten maken, of diensten verlenen, 
toeleveranciers van speciale middelen, componenten, machines en diensten, en financiële instellingen en 
bedrijven in verwante bedrijfstakken. De geografische schaal van een cluster kan uiteenlopen van een enkele 
stad tot een land en zelfs tot een netwerk van aangrenzende landen. 
 
Agroproductiepark of agrocenter is een doelgerichte clustering van (agro) productiefuncties in een 
afgebakende regio, op basis van het concept van industriële ecologie. ‘Doelgericht’ impliceert een bewuste 
verandering van bestaande (clusters van) bedrijven. Het betreft niet alleen primaire productiebedrijven, maar 
omvat de gehele productieketen (denk aan toelevering, verwerking en distributie). Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om besparingen in het gebruik en transport van materialen door uitwisseling tussen sectoren, een efficiënter 
ruimtegebruik en een betere inpassing in het landschap. Bovendien biedt het mogelijkheden om kringlopen te 
koppelen en te sluiten. 
 
Agroagglomeraties zijn grote internationaal opererende bedrijven die actief zijn in de agrosector. Zij vervullen 
vaak binnen een bedrijfskolom of bedrijfstak een aantal functies waardoor hun machtspositie (en regiefunctie) 
versterkt wordt. Zij hebben binnen de bedrijfskolom een strategische positie. 
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Bijlage 4 Lijst met projectideeën   
 
Hieronder vindt u de lijst met projectideeën. De eerste dertien projecten zijn vanwege hun belang voor de agro 
sector reeds verder uitgewerkt. Na deze dertien projecten zijn nog eens ruim twintig belangrijke activiteiten en 
aanbevelingen beschreven. De volgorde van de projecten is willekeurig en heeft niets te maken met prioriteit of 
omvang. Zo wordt als laatste punt de doortrekking van de A15 aanbevolen, een voor de Agrocorridor 
Rivierenland een essentiële verbinding. Dit is een majeur project dat niet in verhouding staat met andere 
projecten.   
 

1. Uitvoeringsorganisatie A15 Agrocorridor/Betuwse Bloem 
 
Achtergrond 
De tuinbouw van het Gelderse Rivierenland heeft zich op de kaart gezet. Ondernemers, kennisinstellingen en 
overheden willen een actieve rol spelen om een bijdrage te leveren aan de verdere positionering van de A15 in 
het kader van Greenport Nederland en het innovatiebeleid voor het sleutelgebied food & flowers. Met de verdere 
versterking van de vier agroclusters in het gebied, gevoed door de belangrijke vervoersmodaliteiten (weg, water 
en spoor) en de aanwezige kennis bij de universiteiten van Wageningen en Nijmegen zijn er significante 
concurrentievoordelen te behalen. Er is in dit rapport een toekomstvisie geformuleerd, een SWOT analyse 
gemaakt, een pakket aanbevelingen geformuleerd en een aantal projecten beschreven die bij zullen dragen aan 
nationale doelstellingen van landbouw, ruimtelijke ordening, en economie.   
 
Doelstelling  
De oprichting van een uitvoeringsorganisatie die enerzijds de visie verder uitbouwt samen met het bedrijfsleven, 
de overheden en de kennisinstellingen. Daarnaast moet deze organisatie ook het aanspreekpunt worden voor 
bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen en is de organisatie samen met de stakeholders belast met de 
coördinatie van de uitvoering van de projecten (inhoud, financiën en organisatie). Tevens wordt het steeds 
belangrijker om een rol te spelen in de discussie over Greenport Nederland. 
 
Omschrijving  
Deze uitvoeringorganisatie heeft vier belangrijke taken: 
1. Projectmanagement 
2. Organiseren van het kennisloket 
3. PR en participeren in de nationale discussie over het greenport Nederland 
4. Het verzorgen van het secretariaat van de verschillende overleggroepen van de overheden, bedrijfsleven 

en kennisinstellingen, maar ook van de afzonderlijke projectgroepen 
 
Betrokken partijen 
Het gaat vooralsnog om de volgende drie groepen partijen: 
1. Overheden, i.c. STER, IOR, KAN, provincie en LNV/EZ 
2. Het bedrijfsleven (ondernemersplatform A15, LTO Noord, Productschap Tuinbouw, KvK, Oost NV en 

individuele ondernemers) 
3. De kennisinstellingen (WUR, RUN, Platform Agrologistiek) 
 
Acties 
1. Taken en functie uitwerken 
2. Organisatie en positionering 
3. Begroting opstellen 
4. Provincie Gelderland kan in het kader van de Betuwse Bloem, in overleg met betrokken partijen, het 

initiatief nemen tot het oprichten van een uitvoeringsorganisatie. 
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2. Fruitport Geldermalsen/Deil 
 
Achtergrond 
In een straal van 50 km rondom Geldermalsen is de grootste concentratie van de fruithandel in Nederland 
aanwezig. Van oudsher heeft de Betuwe een fruitprofiel, maar de omvang van geïmporteerd fruit neemt echter 
toe. Er is sprake van een groeiende concurrentie met goedkope lonen landen (Polen, Tsjechië en China). 
Daarnaast groeit de consumentenmarkt voor fruit in de EU geleidelijk. Concurreren op kostprijs is geen goede 
strategie op lange termijn. Het is noodzakelijk dat er meer wordt samengewerkt en dat nieuwe rassen en 
verwerkte fruitproducten op de markt worden gebracht die rekening houden met de laatste consumententrends. 
De toekomst van de fruitketen ligt vooral in de verwerking, handel, service en logistiek.   
 
Doelstelling 
Versterken van de concurrentiepositie en de internationale handelsfunctie van de fruitsector in de Betuwe. Dit zal 
bijdragen aan de ontwikkeling van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.    
 
Omschrijving  
Het concentreren van fruitgerelateerde activiteiten zoals verwerking, sorteren, verpakken, opslaan en distribueren 
vanuit één locatie levert efficiency in de keten op (kostenreductie) en leidt tevens tot een vermindering van het 
aantal wegkilometers (bundeling van stromen). Van belang is een goede ontsluiting met meerdere modaliteiten. 
Op deze locatie worden voorts gemeenschappelijke voorzieningen aangeboden zoals koelsystemen, 
energiesystemen, vergaderlocaties, ICT en opslagmogelijkheden en parkmanagement. Ook kan er 
productinformatie aan de consument en recreant plaatsvinden.  
Het project fruitport is dus een ruimtelijke concentratie van een aantal cruciale schakels in de fruitketen waar 
andere economische activiteiten die gerelateerd zijn aan deze keten, aan zijn toegevoegd.     
 
Betrokken partijen 
Bedrijven uit de diverse ketens in de fruitsector, financiële instellingen, gebiedsontwikkelaars, kennisinstellingen, 
platform Agrologistiek en regionale overheden.   
 
Acties  
Het concept is getoetst bij een aantal relevante partijen en dient verder te worden uitgewerkt in een business 
case of haalbaarheidsstudie. In die studie moeten de logistieke stromen worden geïnventariseerd, de 
marktkansen in beeld worden gebracht, de belanghebbende  partijen worden geïdentificeerd, de mogelijke 
locaties in beeld worden gebracht en een globaal inrichtingsplan incl. financiële opzet worden opgesteld.   
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3. Valburg Railoverslagpunt voor flowers & food products 
 
Achtergrond 
De agrosector legt een groot beslag op het totale wegvervoer in ons land: 1 op de 3 vrachtauto’s vervoert een 
agrarisch of voedselproduct, mede als gevolg van de sterke exportgerichtheid. Door onze internationale 
handelsfunctie zal deze stroom alleen maar verder groeien. Het zal steeds moeilijker worden om agro producten 
over de weg te blijven vervoeren: we zullen moeten zoeken naar alternatieve en creatieve oplossingen om de 
groeiende stroom agro producten efficiënt en op tijd te kunnen blijven vervoeren. In de regio zijn er twee 
alternatieven voorhanden: de Betuweroute voor internationaal spoorvervoer en Airport Niederrhein voor 
internationale luchtvracht. Beide modaliteiten kunnen nadrukkelijker ingezet worden voor het vervoer van agro 
producten. In deze beschrijving gaan we alleen in op de mogelijkheden van spoorvervoer.  
 
Doelstelling 
Verminderen aantal wegkilometers en versterken logistieke potentie van de regio voor de productie en 
verwerking van food & flowers producten.    
 
Omschrijving 
De Betuweroute zal in de nabije toekomst naast de A15 en de Waal een logistieke slagader van betekenis 
worden. Voor de economische betekenis van de Betuweroute voor het Rivierengebied en het Knooppunt Arnhem 
Nijmegen is het van belang dat er in het gebied (omgeving Valburg) een overslagpunt komt dat mogelijkheden 
biedt om lokale agro- en foodproducten op het spoor te zetten, maar ook om producten (tijdelijk) uit de voorbij 
komende stroom te bewerken, te combineren met andere producten en het te verpakken. Daarbij valt te denken 
aan bijvoorbeeld een faciliteit voor de laanboomteelt om opleggers met laanbomen op het spoor te zetten of om 
bijvoorbeeld gekoelde containers te vervoeren met primaire dan wel verwerkte vers- en voedselproducten 
(bijvoorbeeld kant-en-klaar maaltijden). Het overslagpunt dient mede afgestemd te worden op de specifieke 
behoeften van de agro- en food sectoren. 
 
Betrokken partijen 
Ondernemers die hun tuinbouwproducten exporteren, regionale overheden, potentiële terminal exploitanten, 
Consortium Betuweroute, platform Agro logistiek, Euregionaal Platform Logistiek.   
 
Acties 
De plannen voor de realisatie van een rail opstappunt in de regio aan de Betuweroute zijn in een gevorderd 
stadium. Daarbij zijn zowel de regionale overheden als het bedrijfsleven betrokken. Voor de agro sector zelf 
behoeven de komende tijd geen specifieke acties te worden ondernomen ten behoeve van de realisatie van het 
rail-opstappunt.   
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4. Verdere ontwikkeling Tuinbouwbusiness Center A15 in Lingewaard 
 
Achtergrond 
De tuinbouwsector Arnhem Nijmegen heeft de ambitie om uit te groeien tot een echte Greenport. Dit zijn 
tuinbouwlocaties waar een sterk cluster van tuinbouwactiviteiten aanwezig is waar toegevoegde waarde wordt 
gecreëerd.   
 
Doelstelling  
Het versterken van de concurrentiepositie van de gehele glastuinbouwketen door de matig ontwikkelde 
handelsfunctie in de regio verder te ontwikkelen. Hierdoor wordt de keten versterkt, neemt de bedrijvigheid toe en 
zal de werkgelegenheid voor met name de lager en middelbaar geschoolden, toenemen.     
 
Omschrijving  
In de omgeving van tuinbouwlocatie Bergerden bevindt zich het veilingterrein van Bloemenveiling Oost Nederland 
en het Agro-businesspark. Deze beide locaties bieden goede mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van 
aan de (glas)tuinbouw gelieerde bedrijvigheid. Zeker bij het doortrekken van de A15 en ontwikkeling van een 
(rail)overslagpunt in Valburg zijn deze locaties uitstekend geschikt om lokale plantaardige productie te koppelen 
aan de reeds deels aanwezige agro- en food stromen die van het Westland en de haven van Rotterdam naar met 
name de Duitse afzetgebieden gaan. Door deze stromen te combineren en hier het verpakken en verwerken van 
producten uit te voeren, kan extra toegevoegde waarde worden gegenereerd.  
Het clusteren van logistieke stromen zal leiden tot kostenvoordelen in de keten en een vermindering van de 
transportbehoefte.  
 
Betrokken partijen 
Ondernemers uit de keten (telers, vervoerders en de veiling), Productschap Tuinbouw, kennisinstellingen (WUR, 
A&F) en het platform agro logistiek.  
 
Acties  
Er zal een nadere verkenning plaatsvinden naar de haalbaarheid van een consolidatiecentrum 
sierteelt/versproducten als schakel tussen kwekers/groothandel en de afnemers in met name Duitsland. De 
eerste fase bestaat uit een interviewronde bij potentiële stakeholders om de interesse en opvattingen te peilen. 
Bij gebleken draagvlak kan er gewerkt worden aan het formuleren van een praktische business case.      
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5. Shortsea-link Haaften/Tiel/Nijmegen 
 
Achtergrond  
De stroom agroproducten zal de komende jaren sterk groeien. Shortsea is een snel opkomende wijze van 
vervoer over water, ook voor versproducten. De verwachting is dat de containerisatie van versproducten zal 
toenemen. De introductie van de zogenaamde coolboxx zal dit proces sterk stimuleren. Met name van overzee 
zullen vele producten met bestemming EU via Rotterdam ingevoerd worden, vanwege de internationale 
handelsfunctie die Nederland heeft.   
 
Doelstelling 
Om de internationale handelsfunctie te versterken is het wenselijk de groeiende importstromen van fruitproducten 
via alle vervoerwijzen te accommoderen. De Waal biedt mogelijkheden voor vervoer van geïmporteerde 
fruitproducten. Een overslagfaciliteit aan de Waal zal de grotere handelsbedrijven aan de regio binden. 
Bovendien biedt het voor andere tuinbouwsectoren de mogelijkheid, bijvoorbeeld chrysanten, om het in de regio 
geproduceerde product goedkoop en snel te exporteren.  
 
Omschrijving  
Veel van de handelsbedrijven die zich gespecialiseerd hebben in fruit zitten in een straal van ongeveer 50 
kilometer rond Geldermalsen. De aanlegmogelijkheden van Haaften, Tiel en Nijmegen bieden kansen om fruit 
van overzee rechtstreeks door te varen naar de handelsbedrijven in dit gebied. Nader onderzoek zou de 
haalbaarheid moeten aantonen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn dat het concept door de betrokken 
belanghebbende marktpartijen gedragen wordt. Punt van aandacht is dat door de toenemende import van vers 
fruit de insleep van ziekten en plagen onder de toelaatbare risico’s blijft. 
 
Betrokken partijen 
Handels en logistieke bedrijven in de fruitsector, bureau Shortsea, regionale overheden, kennisinstellingen WUR 
en RUN. 
 
Acties 
De eerste acties bestaan uit een aantal gesprekken met potentieel belangstellenden. Voorts zullen de stromen in 
beeld moeten worden gebracht en een inventarisatie moeten plaatsvinden van de overslagmogelijkheden aan de 
Waal in het gebied.    
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6. Energy valley in de Bommelerwaard 
 
Achtergrond 
De agrosector vraagt veel energie maar kan ook een belangrijke rol spelen in het leveren van duurzame energie 
op de lang termijn. Met name de tuinbouwsectoren in de Bommelerwaard hebben de laatste jaren zich zeer 
innovatief getoond. Vanuit deze positie is het gewenst om dit innovatieve karakter verder uit te bouwen naar een 
pilot waarbij de zoektocht centraal staat naar een duurzaam gebiedsconcept. Te denken valt aan de levering van 
het overschot aan energie aan woningen in de Bommelerwaard. Het gaat daarbij om de een transformatie naar 
een gebied dat als een voorbeeld kan dienen voor veel andere gebieden waar de agrosector een nieuwe functie 
op zich neemt. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van dit project is gericht op een verdiepingsslag van de vraag en aanbod van energie vanuit de 
kansen in de agro sectoren in de Bommelerwaard. Dit betekent ook  een verkenning op de integratie (vraag en 
aanbod) met andere (niet agro sectoren) regionale economische functies. 
 
Omschrijving 
In het gebied “de Bommelerwaard” bestaan een aantal energieconcepten op individuele agrarische bedrijven. Er 
zijn daar veel meer kansen. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het vastleggen van energie uit de kas, 
energie opslag in de ondergrond, energie uit zonnecollectoren op ligboxenstallen, energie uit mest en andere 
biomassa (champost), etc.. Het gaat daarbij om een energieprofilering van het gebied. Het traject begint met een 
verkenning in de vorm van een regionale inventarisatie naar het aanbod van energie, bijvoorbeeld biomassa 
productie, een biofuel cell, energie uit de kas, energie uit de weg, zonnecollectoren, de combinatie van 
baggerproblemen en maïs productie etc. Ook het logistieke systeem en de opslag van de energie is van belang. 
Een prominente rol spelen duurzaam energiemanagement en een demonstratierol voor nieuwe technische 
knowhow om warmte weg te vangen voordat het de kas binnenkomt (tweede generatie Kas Als Energiebron) 
Tijdens de eerste verkenning moet de duurzame energieproductie uit het Agro bedrijfsleven en de logistieke 
bedrijven aan de orde komen. 
 
Betrokken partijen 
Centraal staat de gebiedsontwikkeling rond de tuinbouw en de gemeentelijke overheden die een aanzienlijke 
ambitie hebben geformuleerd op het vlak van het gebruik van duurzame energie. Ambities die verder kunnen 
worden uitgebouwd. De ontwikkelingsorganisatie zou dan centraal kunnen staan, maar wel in samenspraak met 
andere bedrijven die vernieuwend aan de slag zijn binnen en buiten de agrarische sector.  
 
Acties 
De volgen de stappen moeten doorlopen worden: 
1. Verkenning naar huidige energieproductie en de energiebalans. Door deze inventarisatie kan inzicht 

worden verkregen naar het aanbod en vraag. Wie produceert en vraagt energie en in welke vorm en op 
welk moment? 

2. Een uitwerking van een nieuw energieconcept, vanuit de agrosectoren naar m.n. de Bommelerwaard. 
Hierbij komt een kwantificering aan de orde van de vraag en het aanbod en de wijze waarop de energie 
getransporteerd en opgeslagen moet worden. "De Bommelerwaard staat op de kaart als duurzaam agro 
cluster, met energie als één van de vormen van output”. 

3. Een indicatie van de investeringen en de kosten en de baten. Daarnaast zullen enkele kennisvragen 
worden geformuleerd. 
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7. Agrobusiness Centrum Laanboomteelt Opheusden 
 
Achtergrond 
De boomteelt ontwikkelt zich steeds meer als een internationale sector, waar ongeveer 70% van het product 
geëxporteerd wordt. Naast productie wordt handel een steeds belangrijkere activiteit om het boomteeltproduct 
goed af te kunnen zetten. Een van de elementen waarin het laanboomteeltcentrum zich kan onderscheiden is 
snelle, flexibele en betrouwbare levering van een uniek sortiment bomen. Dat betekent dat het proces van het 
rooien van de boom tot en met het afleveren bij de klant gestroomlijnd moet verlopen met daarbij de nodige 
kwaliteitsgaranties. De verwachting is dat een goede organisatie van het logistieke proces en het aanbieden van 
een totaal sortiment aan bomen steeds belangrijker wordt. Om hierop in te kunnen spelen is het wenselijk om 
vervoersbewegingen te bundelen en opslag, handel en promotie van het product op een locatie te concentreren. 
 
Doelstelling 
De uiteindelijke doelstelling is het realiseren van een modern en toonaangevend boomteeltcentrum waar een 
aantal functies/schakels van het boomteeltcentrum zich verder kan ontwikkelen. Het centrum dient 
ondersteunend te zijn aan de in het gebied aanwezige kwekerijen en dient een rol te spelen in het organiseren 
van partijen uit de keten (regie voeren en informatie uitwisseling). De locatie dient goed ontsloten te liggen (nabij 
A15) en activiteiten zoals logistiek, overslag, gekoelde opslag, handel, onderwijs, promotie en advisering moeten 
kunnen huisvesten. 
 
Omschrijving 
Het voor het laanboomteeltcentrum ontwikkelde concept van het Agro Business Centrum biedt bijvoorbeeld 
ruimte aan een opslag- en distributiehal (logistieke doos), maar er kunnen ook andere voor de laanboomteelt van 
belang zijnde functies/activiteiten worden gehuisvest. Te denken valt aan een koelcel voor het bewaren van 
plantmateriaal en onderstammen, gezamenlijk verkoopkantoor, advies- en kennisinstellingen, cursusruimte, 
opslag en duurzame verwerking van boomteeltafval en een rol in de positionering en promotie van het 
laanboomteeltcentrum. Het ABC biedt dus met name voor de toeleverde en dienstverlenende schakels uit de 
laanboomteeltketen een goede mogelijkheid om zich op een strategische locatie in het hart van het centrum 
verder te ontwikkelen. 
 
Betrokken partijen 
Kring Opheusden van de Nederlandse Bond van Boomkwekers, Ondernemers en ketenpartijen uit het 
laamboomcentrum Opheusden, Gemeente Neder-Betuwe, Rabobank Betuwe, Kamer van Koophandel Tiel. 
 
Acties 
Het is noodzakelijk om de meerwaarde van het ABC beter in beeld te brengen en te onderzoeken onder welke 
randvoorwaarden en volgens welk (geleidelijke) realisatietraject het ABC eventueel kan worden ontwikkeld. Dat 
betekent in samenwerking met betrokken partijen verder bepalen welke functies/bedrijven mogelijk op een 
dergelijk ABC een plaats willen krijgen en welke eisen zij aan een dergelijke locatie stellen. Dit moet leiden tot 
een ‘programma van eisen’ en een globale inrichting van het ABC. Op basis van deze informatie kan een 
concreet realisatieplan opgesteld worden. 
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8. Bergerden II 
 
Achtergrond 
Het glastuinbouwcomplex is voor het KAN-gebied van grote sociaal-economische waarde. Dit komt doordat de 
glastuinbouw in dit gebied reeds een lange historie heeft en dat het substantieel bijdraagt aan de 
werkgelegenheid in het gebied. De glastuinbouw wordt geconfronteerd met de noodzaak om zich te 
moderniseren en in schaal te vergroten om de internationale concurrentie en ontwikkelingen op de markt een 
passend antwoord te geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat er een modernisering van de glasopstanden moet 
komen waarbij duurzaam met energie en grondstoffen omgesprongen moet worden en waar gekomen kan 
worden tot een optimale bedrijfsinrichting. Daarnaast is er in de handel ook een trend van schaalvergroting 
aanwezig die het noodzakelijk maakt om het volume aan product dat in het tuinbouwcomplex geproduceerd en 
verhandeld wordt te laten vergroten. Om aan deze eisen uit de markt te kunnen voldoen is het creëren van ruimte 
voor ‘nieuw glas’ op een locatie nabij de veiling in Bemmel van essentieel belang.  
 
Doelstelling 
De doelstelling is om in de omgeving van de veiling te Bemmel en mogelijk aansluitend op Bergerden I te komen 
tot de ontwikkeling van een modern en doelmatig ingerichte tuinbouwprojectlocatie. Door deze locatie te 
koppelen aan Bergerden I kunnen schaalvoordelen bereikt worden en kan aangesloten worden bij de 
duurzaamheidskenmerken (bijvoorbeeld eigen energiecombinatie). Op basis van de noodzaak om tot 
transformatie/modernisering van de glastuinbouw en de gewenste groei van het productievolume te komen wordt 
een uitbreiding van minimaal 150 tot 200 ha netto glas gewenst geacht.  
 
Omschrijving  
Voor de noodzakelijke schaalvergroting van het glastuinbouwcomplex in en rond de gemeente Lingewaard is het 
belangrijk dat prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van Bergerden II. Hierdoor kunnen de 
duurzaamheidconcepten van Bergerden verder uitgerold worden en kan er verder invulling worden gegeven aan 
initiatieven zoals ‘de kas als energiebron’. Door een groter areaal (en productievolume) zullen meer toeleverende 
en handelsbedrijven zich in het gebied willen vestigen. Logistiek heeft Bergerden een uitstekende ligging ten 
opzichte van de Duitse afzetgebieden, zeker bij doortrekking van de A15. Voor Bergerden is het van belang dat 
er ook tuinders vanuit het westen zich komen vestigen: nieuw bloed leidt tot nieuwe inzichten en trekt in hun 
kielzog ook andere ondernemers aan. Een acquisitieplan moet erop gericht zijn jaarlijks drie nieuwe tuinders van 
buiten aan te trekken. Aanbevolen wordt daarbij reeds gevestigde ondernemers die afkomstig zijn uit het westen, 
daarbij een (ambassadeurs)rol te geven.     
 
Betrokken partijen 
De betrokken partijen voor de realisatie van Bergerden II zijn: tuinbouw ondernemers in het gebied en STOL, 
LTO Noord, Bergerden I, Gemeente Lingewaard, KAN en Provincie Gelderland. Daarnaast is betrokkenheid van 
waterschap en het tuinbouwbedrijfsleven in het KAN-gebied gewenst. 
 
Acties 
Het tuinbouwbedrijfsleven dient gezamenlijk met de betreffende overheden partijen het initiatief te nemen tot de 
realisatie van dit duurzaam tuinbouwgebied op een maatschappelijk verantwoorde locatie.  
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9. Herstructurering en Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij Gelderland 
 
Achtergrond 
In verschillende gebieden in het Rivierengebied liggen concentraties van (grondgebonden) tuinbouwbedrijven. 
Een aantal van deze gebieden heeft te maken met een verouderde infrastructuur en een versnipperde 
bedrijfsstructuur.  Eén van die gebieden is Huissen/Angeren waar, mede op initiatief van de Stichting 
Herstructurering Glastuinbouw Betuwe Oost (verder SHGBO genoemd), gewerkt wordt aan de planvorming en 
voorbereiding van de revitalisering van het bestaande tuinbouwgebied. Maar ook voor bijvoorbeeld de 
tuinbouwsatellieten Tuil en Est in Neerijnen en kleinere gebieden in de Bommelerwaard is het wenselijk om tot 
een geconcentreerde herontwikkeling te komen, waarbij de gebiedsstructuur verder aangepast wordt aan 
hedendaagse eisen met betrekking tot bijvoorbeeld ontsluiting, ruimtelijke kwaliteit en economisch duurzame 
bedrijfsomvang. Om te komen tot deze kwaliteitsimpuls is het noodzakelijk dat het instrumentarium en de 
middelen beschikbaar zijn om deze ruimtelijke herinrichtingen te realiseren. Daartoe dient een 
tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Gelderland opgericht te worden. Deze maatschappij kan ook een rol spelen 
in het verbeteren en/of saneren van andere tuinbouwclusters en solitair gelegen bedrijven waar dat om 
maatschappelijke redenen noodzakelijk is. 
 
Doelstelling 
Het doel is om in 2006 een tuinbouwontwikkelingsmaatschappij in Gelderland operationeel te krijgen. Deze 
maatschappij dient een impuls te geven aan de revitalisering van bestaande en soms verouderde 
glastuinbouwgebieden in Gelderland. Door Provinciale Staten van Gelderland is in november 2005 een 
startkapitaal van 0,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de oprichting van een 
tuinbouwontwikkelingsmaatschappij gericht op de herstructurering/revitalisering van het tuinbouwgebied 
Huissen/Angeren. Deze ontwikkelingsmaatschappij dient op termijn ook inzetbaar te zijn voor de herstructurering 
van bijvoorbeeld verouderde tuinbouwgebieden in de gemeenten Neerijnen en de Bommelerwaard. 
 
Omschrijving 
Om daadwerkelijk regie te kunnen voeren over het revitaliseringproces is het belangrijk dat naast een goede 
afstemming tussen de diverse (integale) partijen er ook grondposities ingenomen kunnen worden (bijvoorbeeld 
door grondaankoop of ‘eerste recht van koop’ overeenkomsten) en dat er een (vermogende) rechtspersoon (TOM 
Gelderland) komt die zakelijke afspraken met direct belanghebbende partijen kan maken. Deze rechtspersoon zal 
een vorm van controle over (een deel van) de gronden/bedrijven die gerevitaliseerd worden moeten hebben, 
zodat tot revitalisatie kan worden overgegaan en de kosten voor revitalisatie in de uitgifteprijs van de grond 
verwerkt kan worden.  
 
Betrokken partijen 
Provincie Gelderland, Stichting TOM Gelderland i/o, Gemeente Lingewaard, LTO Noord en in een latere fase de 
gemeenten Neerijnen, Zaltbommel, Maasdriel en ZLTO. 
 
Acties 
Om te komen tot een tuinbouwontwikkelingsmaatschappij dient de sector het initiatief te nemen tot het oprichten 
van een rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan in overleg met andere risicodragende partijen komen tot het 
oprichten van een uitvoeringsorganisatie (per herstructureringsgebied). Zodra de uitvoeringsorganisatie is 
opgericht kan deze op basis van de beschikbare plannen het herstructureringsproces actief ter hand nemen. 
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10. Cristal Palace (monument voor food and flower) 
 
Achtergrond 
De tuinbouwsector in de regio Arnhem Nijmegen heeft de ambitie om uit te groeien tot een echte Greenport. De 
sector beseft dat er binnen een dergelijk cluster ook elementen thuis horen waarvan transparant onderzoek en 
beleving door de consument een onderdeel zijn. In het KAN zijn mogelijkheden om een plaats te creëren waar 
deze functies gecombineerd worden. Het idee van Cristal Palace ligt in de realisatie van een groot aansprekend 
gebouw waar de consument in aanraking kan komen met alle facetten van een moderne en innovatieve 
tuinbouw. Hij kan daar zien hoe producten geproduceerd worden, hij kan rondlopen in voorbeeldtuinen en zich op 
de hoogste stellen van de laatste duurzame technologieën. De ervaringen en resultaten met betrekking tot het 
realiseren van de Floriade Arnhem kunnen worden gebruikt om deze locatie te laten uitgroeien tot een Floriade 
Permanente. 
 
Doelstelling  
Het versterken van de goede samenhang van de tuinbouwsector met de recreatie sector en met de bewoners uit 
de omgeving, hiermee kan de sector zich positief positioneren en daarmee de maatschappelijke positie van de 
gehele glastuinbouwketen verder verbeteren. Het gaat om een andere benadering, die voort komt uit het maken 
van nieuwe combinaties tussen recreatie en economische sectoren. Voorbeelden hiervan zijn het VW auto-park 
in Wolfsburg, de Keukenhof en de veiling Broek op Langedijk.     
Dit betekent dat in Cristal Palace drie functies samen komen: 

1. Primaire producten 
2. Voorbeeldtuinen  
3. Innovatie 

De doelgroep is de handel, de recreatie en de wetenschappelijke wereld. De dynamiek van de sector en het 
daarbij horende onderzoek moet uitnodigend zijn voor de recreatie. 
 
Omschrijving  
De tuinbouwlocatie Bergerden met het veilingterrein van Bloemenveiling Oost Nederland en het Agro-
businesspark is een concentratie van tuinbouwactiviteiten. Dit gebied zal zich verder ontwikkelen waarbij het 
gebied anticipeert op goede logistieke ligging en de aanwezigheid van kennis. Dit vraagt om een extra impuls. 
Een locatie waar de sector haar vindingen laat zien is van belang voor een goede relatie met de omgeving, de 
marketeers, de recreanten en andere maatschappelijke groepen. Door dit initiatief te koppelen aan het regionale 
park is een extra kwaliteit toegevoegd. Zeker bij het doortrekken van de A15 en ontwikkeling van een 
(rail)overslagpunt in Valburg zijn deze locaties uitstekend geschikt om lokale plantaardige productie te koppelen 
aan de recreatie en de onderzoekswereld.  
 
Betrokken partijen 
Ondernemers uit de keten, recreatie ondernemers, Provincie/DLG, instellingen (WUR, A&F) en het platform agro 
logistiek.  
 
Acties  
Er zal een nadere verkenning plaatsvinden naar de haalbaarheid van een locatie en welke basis elementen een 
onderdeel moeten zijn voor een dergelijk “innovatie-tuinbouwpark”.  De eerste fase bestaat uit een scan met 
betrekking tot de interesse en haalbaarheid van een dergelijk initiatief. Ook belangrijk is de mate waarin een 
dergelijk initiatief inpasbaar is in het regionale park. 
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11. Tuinbouwontwikkeling Bommelerwaard  
 
Achtergrond 
Bommelerwaard is een gebied dat aangewezen is voor de ontwikkeling van glastuinbouw en champignonteelt. 
De Bommelerwaard kent een gunstige ligging (nabijheid van A15 en A2) en goede productieomstandigheden 
voor de tuinbouw. Momenteel wordt reeds gewerkt aan de verdere gestructureerde ontwikkeling van de 
glastuinbouw en champignonteelt in het gebied. Deze ontwikkeling past goed in de visie om een moderne en 
innovatieve tuinbouw te creëren in het Gelderse Rivierengebied. Daarbij gaat het zowel om het herstructureren 
van bestaande locaties, het ontwikkelen van nieuwe clusters als het verplaatsen van tuinbouw bedrijven uit onder 
andere de bebouwde kom. Belangrijk is dat de tuinbouwsectoren zich in de Bommelerwaard kunnen blijven 
ontwikkelen op locaties die zowel duurzaam als bedrijfseconomisch en qua ontsluiting optimaal gelegen en 
ingericht zijn. Bovendien moeten deze locaties ingepast worden in het landschap en waar mogelijk bijdragen aan 
de beleving van het gebied. 
 
Doelstelling 
De doelstelling is om in de gemeenten Zaltbommel en de gemeente Maasdriel te komen tot de ontwikkeling van 
een drietal modern en doelmatig ingerichte tuinbouwconcentratiegebieden. Dit op basis van de noodzaak om tot 
transformatie/modernisering/herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard te komen, zoals dat 
omschreven is in het regionaal structuurplan. 
 
Omschrijving 
Voor de noodzakelijke schaalvergroting van de glastuinbouw in de Bommelerwaard is het belangrijk prioriteit te 
geven aan de ontwikkeling van de drie tuinbouwconcentratiegebieden. Hierdoor kan beter invulling gegeven 
worden aan duurzame technologieën en een duurzame inrichting. Een voorbeeld hiervan is beschreven in 
‘Energy vally in de Bommelerwaard’. Daarnaast dient er ruimte te komen om het herstructureringsproces in de 
aanliggende reeds bestaande glastuinbouwgebieden te bespoedigen en waar nodig bestemmingswijziging ten 
behoeve van onder andere wonen te kunnen realiseren. 
 
Betrokken partijen 
De betrokken partijen zijn natuurlijk de tuinbouwondernemers, de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, STUBO, 
LTO Noord en ZLTO. Daarnaast is betrokkenheid van het waterschap Rivierenland, de milieufederatie en het 
duinwaterbedrijf Zuid Holland en met het oog op de uitspraak van de Raad van State inzake herziening 
streekplan 1996 inbreng van Provincie Gelderland gewenst als trekker en als financier voor de noodzakelijk 
geachte onderzoeken. 
 
Acties 
Aanbevolen wordt dat de betrokken partijen in de Bommelerwaard de ontwikkeling van de beide sectoren verder 
ter hand nemen. Dat betekent het opstarten van een uitvoeringsorganisatie, waarin mensen en middelen 
samengebracht worden, die de modernisering en verduurzaming actief gaat oppakken. De provincie Gelderland 
dient het voortouw te nemen waar het gaat om de reparatie van het regionale streekplan Bommelerwaard. 
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12. Kennisvragen Agro corridor Rivierenland als een cruciale schakel in Greenport Nederland 
 
Achtergrond 
In het Gelderse Rivierenland zijn enkele tuinbouwsectoren tot ontwikkeling gekomen die voort komen uit een 
lange historie. Het gebied staat bekend om zijn fruitteelt, paddenstoelenteelt, boomteelt en de laatste decennia 
de glastuinbouw. Het gebied ligt midden in Nederland en is verbonden met alle grote centra van Europa en de 
haven van Rotterdam. Deze sectoren zien zich geplaatst in een steeds internationaler wordende markt. De 
bedrijven moeten zich positioneren in dit krachtenveld. De resultaten zijn goed. Het bedrijfsleven, en in het 
verlengde daarvan de intermediaire organisaties en overheden, beseffen dat een verdere versterking nodig is en 
een verdere verdieping van het inhoudelijk en strategisch positioneren van de sector. 
 
Doelstelling 
Naast projecten gericht op de ruimtelijke inrichting van de Agrocorridor Rivierengebied moet ook sterk de nadruk 
gelegd worden op de verdere intensivering van kennisstromen vanuit het bedrijfsleven naar de kennisinstellingen 
en omgekeerd. Het gaat hier om het beschikbaar maken van (toepasbare) kennis die ondernemers in staat stelt 
de juiste strategische en innovatie keuzes te maken.  
 
Het resultaat moet zijn: 

 Een lerende organisatie vanuit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, op twee of drie 
schaalniveaus (gebied, sector en probleemveld). 

 Een actief en wervend netwerk, dat niet alleen tijdelijk zal functioneren maar dat ook op een langere 
termijn robuust moet kunnen functioneren. 

 Een concurrerende tuinbouw sector, die klaar staat om de kansen vanuit een wereldwijde 
tuinbouwmarkt verder te ontwikkelen en concepten te ontwikkelen waarmee de tuinbouw 
onderscheidend en concurrerend kan zijn. 

 Een sector die door een heldere, interne organisatie snel nieuwe vindingen kan toepassen en waar het 
aanbod van de kennisinstellingen is afgestemd op de kennisvragen vanuit het bedrijfsleven. Er moet een 
modus gevonden worden hoe kennis sneller kan doorstromen. 

 
Omschrijving 
Deze kennisvragen liggen in eerste instantie op het vlak van de zoektocht naar: 

1. Een duurzame agroketen en een duurzame tuinbouw (People, Planet, Profit). 
2. De commerciële invulling van het begrip “de beleving (voor consument, bewoner, marketeer, recreant) 

van een moderne en hoogwaardige tuinbouwketen”. 
3. Een concretisering van de thema’s Food en Health uitgaande van de kansen in het Rivierengebied. Het 

gaat hierbij vooral om de groente - en fruitsectoren in een hoogwaardige omgeving. 
4. Het A15 gebied vormt een onderdeel van een veel groter internationaal agro-logistiek netwerk. Het is 

belangrijk om inzicht te krijgen in de rol van het A15-gebied in deze internationale agrostromen, hoe 
deze zich verder ontwikkelen en hoe het gebied hierop in kan spelen. 

 
Betrokken partijen 
Kennisinstellingen, ondernemers en ketenpartijen 
 
Acties 
De kennisvragen dienen verder uitgewerkt te worden en in een apart plan voorgelegd aan Transforum. 
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13. Bundeling kennisdoorstroming Agro sectoren in de A15 corridor 
 
Achtergrond 
Agrarische ondernemers en ketenpartijen in de A15 corridor zijn voortdurend op zoek naar nieuwe producten, 
markten, logistieke concepten e.d. Omdat het tuinbouwcluster een innovatief karakter heeft neemt het 
internationaal een sterke positie in. Innoveren is feitelijk niets anders dan vooraan blijven lopen. Veel kennis is in 
de regio aanwezig: Wageningen Universiteit en Research, Radboud Universiteit Nijmegen, Tuinbouwhogeschool 
Larenstein, maar ook bij vakorganisaties, financiële instellingen en bij de ondernemers zelf. Het is belangrijk deze 
kennis beter te mobiliseren, maar wel vanuit de behoefte van de individuele ondernemer en op een 
laagdrempelige wijze.  
 
Doelstelling 
Het realiseren van een effectievere kennistoepassing bij bedrijven in de agrosectoren in de A15 corridor, 
waardoor de ondernemer zijn of haar bedrijfscontinuïteit beter kan waarborgen.  
  
Omschrijving 
Het Fruitkenniscentrum Randwijk (FKC) heeft de ambitie uit te groeien tot hèt schakelpunt tussen kennis en 
ondernemers in de Agro sectoren in de A15 corridor. Aan het FKC zijn partijen als PRI, INOVA fruit, Fruitconsult, 
Vernooij Fruit BV, Productschap Tuinbouw, NFO en PPO Fruit verbonden. Het FKC kent daarbij een fysieke en 
een persoonlijke component. De fysieke component vindt plaats op de huidige locatie in Randwijk (50 ha.); daar 
worden diverse teelten getest in veldproeven, kunnen arenadiscussies worden georganiseerd met ondernemers, 
open dagen worden gehouden en bezoekers worden ontvangen.    
De persoonlijke component is gebaseerd op de KnowHouse-formule (kennismakelaardij) die een aantal jaren 
geleden in Venlo en omgeving is opgezet: een onafhankelijke kennismakelaar die agrarische ondernemers 
begeleidt bij het toepassen van innovaties. Het koppelt de juiste kennisleveranciers aan de specifieke 
onderzoeksvraag van de individuele ondernemer of organisatie. Bovendien brengt het verschillende disciplines bij 
elkaar en voert het praktisch onderzoek uit. Aan het loket zijn medewerkers verbonden die de taal van de 
ondernemer spreken en begrijpen. KnowHouse handelt in kennis en vraagt daar van de ondernemer een 
vergoeding voor.  
 
Betrokken partijen 
Het agrarische bedrijfsleven, de regionale overheden, kennisinstellingen, PPO Wageningen UR, 
Fruitkenniscentrum Randwijk, financiële instellingen, LTO Noord, Kamer van Koophandel, 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en mogelijk KnowHouse BV of een op te zetten loket voor 
kennismakelaardij.    
 
Acties 
Met KnowHouse BV zijn de eerste gesprekken gevoerd over de mogelijkheid om hun ervaringen toe te passen in 
de regio Rivierenland en de A15 corridor. Het streven moet erop zijn gericht zoveel mogelijke kennis te bundelen 
en geen nieuwe instituties op te richten. Daarom wordt aanbevolen aansluiting te zoeken bij het 
Fruitkenniscentrum Randwijk dat zich ook wil profileren als loket voor de gehele Agro corridor (dus breder dan 
fruit alleen). Daarbij is het raadzaam planmatig te werk te gaan (op basis van een toekomstvisie) en te kiezen 
voor een stap voor stap benadering. De participanten in het FKC zouden hier een verdere initiërende rol kunnen 
vervullen, samen met de provincie Gelderland en Oost NV. Een volgende actie zou kunnen zijn KnowHouse en 
FKC te verzoeken met een plan van aanpak te komen dat op onderdelen kan worden uitgewerkt in een 
businessplan.    
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Overige projectideeën en projectaanbevelingen 
Tijdens de gesprekken die gedurende de uitvoering van het project zijn gevoerd zijn naast de sleutelprojecten 
ook nog een groot aantal ideeën voor projecten en vervolgactiviteiten naar voren gebracht. Hieronder is een 
opsomming van deze ideeën te vinden. 

 

14. Ondernemerschap in de A15-corridor (jonge ondernemers en innovatieve starters) 
Ondernemerschap in alle schakels van de keten is van essentieel belang om tot daadwerkelijke ontwikkeling van 
de A15 als plantaardige agro-corridor te komen. Juist het denken vanuit het A15-perspectief biedt nieuwe en 
ongedachte mogelijkheden voor ondernemers. Voorgesteld wordt om, eventueel samen met het nog verder te 
ontwikkelen Ondernemersnetwerk Greenport A15, activiteiten te ontwikkelen die zowel gericht zijn op het 
vergroten van ondernemersvaardigheden als op het vergroten van het perspectief/horizon van de in het gebied 
aanwezige ondernemers. In de praktijk blijkt dat het samenbrengen van ondernemers van een verschillende 
achtergrond vaak tot unieke ideeën en soms tot nieuwe marktkansen. Voorgesteld wordt om een aantal keer per 
jaar jonge ondernemers bij elkaar te laten komen om tijdens bijvoorbeeld (cross-sectorale) excursies ideeën op te 
laten doen en van elkaar te leren. Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van ervaringen, zowel op het 
vlak van persoonlijke vorming, kennisverrijking als toepassingsmogelijkheden  nieuwe technologische kennis.  
Aanbevolen wordt om jaarlijks enkele bijeenkomsten te organiseren rond innovatieve ontwikkelingen en 
(sectoroverschrijdende) excursies specifiek gericht op jonge ondernemers en innovatieve starters. Het 
ondernemersplatform A15 corridor kan hiervoor de initiatiefnemer zijn.  
 
 

15. Oprichting tuinbouwbusiness clubs Betuwe en Bommelerwaard  
Naast formele netwerken is het ook belangrijk dat ondernemers in de sector elkaar op lokaal en regionaal niveau 
kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen over zaken die direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering. 
Bijvoorbeeld vraagstukken met betrekking tot energie en water, financiering en ondernemerschap, kavelruil en 
verplaatsing, nieuwe technieken en wet- en regelgeving. Venlo kent een florerende businessclub; de bereidheid 
om de krachten te bundelen is daar groot. In de steden Bemmel, Huissen en Lent hebben de ondernemers in de 
glastuinbouwketen een eigen platform opgericht onder de ambitieuze naam Greenport Arnhem Nijmegen, naar 
het voorbeeld van het Westland en Aalsmeer. Hier zijn eerder lange termijn strategische vraagstukken aan de 
orde en krijgt de lobby naar de regionale overheden veel accent. De laanboomkwekers in Opheusden hebben 
elkaar en de overheden gevonden in een samenwerkingsovereenkomst (laanboompact). Voor deze twee agro-
sectoren is reeds een regio specifieke organisatiegraad aanwezig met een duidelijke link naar lokale overheden 
en samenleving. 
Voor de fruitsector in de Betuwe en de glastuinbouw en champignonteelt in de Bommelerwaard ontbreken dit 
soort platforms of businessclubs. Deze ondernemers businessclubs kunnen op termijn uitgroeien tot een 
Ondernemersnetwerk Greenport A15 
Aanbevolen wordt dat de initiatiefnemers A15 groene agro corridor samen met de Kamer van Koophandel 
de mogelijkheden nagaan of er voldoende basis is om ook voor de twee andere agrarische sectoren in de 
A15 corridor een ontmoetingsplatform/ondernemersnetwerk op te richten.   
  
 

16. Fruit beleefd 
De Betuwe heeft nationaal een herkenbaar profiel. Minder bekend is dat naast appels en peren ook aardbeien, 
frambozen en ander zachtfruit uit dit gebied komen. Het gebied is door het landschap en kleine steden (Buren, 
Enspijk) aantrekkelijk voor de recreant en de toerist. De Linge en de Hollandse Waterlinie vormen verbindende 
elementen. Menig teler heeft in het seizoen een eigen verkooppunt. Initiatieven om de toerist te lokken hebben 
vooral een lokaal karakter. Er ontbreekt een integrale visie om de gehele Betuwe als Fruitregio te promoten. 
Daarbij zouden aspecten als gezondheid, wellness, beleving een plek kunnen krijgen. Op het Fruitkenniscentrum 
Randwijk zouden toeristen informatie kunnen krijgen over de verschillende rassen en kwaliteiten, waarbij tevens 
smaaktesten kunnen worden uitgevoerd en producten kunnen worden gekocht. 
Aanbevolen wordt om voor de gehele Betuwe een integraal marketingplan op te stellen om meer 
toeristen/recreanten naar dit gebied te krijgen. Het Regionaal Bureau Toerisme en de StER dienen hier 
nauw bij betrokken te worden.    
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17. Fruit gecombineerd: bundeling van het vervoer van fruitproducten 
Veel fruittelers brengen hun producten nog met de eigen vervoerder naar de veiling. Door bundeling kunnen 
voordelen worden behaald. Ook de retail vraagt steeds meer om combinatievrachten (verschillende soorten fruit 
op een vrachtwagen). Logistiek kan met betere samenwerking veel bereikt worden. Door het combineren van 
stromen kunnen significante voordelen behaald worden. Behalve een reductie in de ketenkosten leidt het ook tot 
een vermindering van het aantal vrachtwagenkilometers.  
Aanbevolen wordt om met enkele fruitbedrijven (waaronder Kon. Fruitmasters en logistieke 
dienstverleners in de regio) een pilot op te zetten om de logistieke stromen te optimaliseren en daarmee 
de kosten te verminderen.    
 
 

18. Groene beroepen (training en onderwijs) 
Alle plantaardige sectoren kampen met een teruglopende interesse van scholieren om een opleiding en een 
beroep in de agrarische sector uit te gaan oefenen. Als gevolg daarvan verbrokkelt en verschraalt het 
plantaardige agrarische onderwijs en stokt in de toekomst de toestroom van deskundige medewerkers. 
Gezamenlijk dient het imago en arbeidsperspectief van beroepen in de ‘groene agrobusiness’ verbeterd worden. 
Daarnaast dient het onderwijs beter aan te sluiten op de behoefte vanuit de groene agrobusiness.  
Aanbevolen wordt dat met betrokken partijen een plan van aanpak wordt opgesteld om het imago van de 
sector als werkgever te ‘moderniseren’ en samen met lokale onderwijsinstellingen het onderwijsaanbod 
te vernieuwen. 
 
 

19. Bureau Groene Ruimte Rivierengebied (landschapsfonds) 
Het behoud van een kwalitatieve hoogwaardige en unieke groene ruimte in het Rivierengebied zal door 
economische ontwikkelingen onder druk komen te staan. Om tot een goede coördinatie van het beheer en de 
ontwikkeling van deze ruimte te komen is het van belang een ‘bureau’ op te richten. Dit bureau zal de middelen 
die beschikbaar zijn (of extra vrij gemaakt kunnen worden) voor het beheer en de ontwikkeling van deze groene 
en landschappelijke ruimte bundelen en gericht in het gebied inzetten. Het bureau zal daarbij mogelijk gebruik 
maken van de maatregelen en instrumenten die momenteel door LNV in de ‘catalogus groene- en blauwe 
diensten’ worden uitgewerkt en welke ‘Brussel-proof’ zijn. Het bureau zal contracten afsluiten met (of bemiddelen 
tussen) beherende en ontwikkelende instanties en/of particulieren. De plantaardige sectoren, zoals de fruit- en 
boomteelt, vormen een belangrijke waarde voor het Rivierenlandschap. Met name deze sectoren kunnen een 
bijdrage leveren aan de beleving van het landschap. Het behoud van de landschappelijke structuur heeft niet 
alleen een esthetische waarde maar is ook van belang voor de vestiging van nieuwe bedrijven, waaronder 
agroketenpartijen. Bovendien zijn er goede combinaties te leggen tussen de agrosector en de recreatieve sector. 
De uitdaging ligt in het bundelen van de middelen, eventueel aangevuld met Europese subsidies, en deze in te 
zetten met als resultaat het behoud van een herkenbaar rivierenlandschap en een functionele ruimte waarin 
wonen en (tuinbouw)bedrijvigheid goed mogelijk zijn. 
Aanbevolen wordt om met partijen uit het gebied, waaronder agrarische natuurorganisaties en 
milieucorporaties, te onderzoeken hoe publieke en private middelen gebundeld kunnen worden in een 
fonds dat tot doel heeft een hoogwaardige economische en landschappelijke omgeving te realiseren. 
 
 

20. Plattelandswinkels en direct marketing 
Hiermee wordt de ontwikkeling van winkels bedoeld, waar agrariërs hun producten rechtstreeks aan de 
consument leveren. Binnen de fruitteelt neemt de huisverkoop een steeds belangrijkere plaats in. Bovendien is 
huisverkoop een aanzienlijke verkorting van de keten. Dit maakt het ook mogelijk om direct aan de consument 
‘het verhaal achter het product’ te verkopen. Een ander voordeel is dat de producent via huisverkoop of 
plattelandswinkels direct informatie kan inwinnen over de wensen van de consument. Zo kan de agrariër wellicht 
meer marktgericht produceren. Voor het opzetten van plattelandswinkels is een professionele voorbereiding 
vereist. Het is van belang om een netwerk op te bouwen, bij voorkeur geregisseerd vanuit de tuinbouwketen, die 
ervaringen samenbrengt met betrekking tot directe verkoop aan de consumenten en de daarmee 
samenhangende marketingconcepten. Het kan hier zowel fysieke huisverkoop betreffen als verkoop via internet.  
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Aanbevolen wordt om voor de tuinbouwsectoren relevante kennis samen te brengen over de 
mogelijkheden om direct aan consumenten te leveren. Ondernemers met plannen/wensen om direct aan 
consumenten te gaan leveren moeten ondersteund worden met kennis en eventueel in het uitwerken van 
een businessplan. De agrarische sector kan in dit opzicht veel leren van marketingconcepten en 
afzetstrategieën van andere sectoren. 
 
 

21. Ontsluiting Bommelerwaard naar de A2 
Ondernemers in de tuinbouwsector in de Bommelerwaard ervaren dat er grote problemen zijn om snel aan te 
kunnen takken op met name de A2. Transport naar en afkomstig van de Veiling Zaltbommel en de in het gebied 
gelegen glastuinbouw- en champignonbedrijven ervaren substantiële vertragingen in reistijden. Daarnaast wordt 
er in de streekplanuitwerking voorzien in een verder ontwikkeling van de tuinbouwsectoren in het gebied. Dit zal 
een verdere toename van de verkeersbehoefte opleveren. Met betrekking tot de ontsluiting van de 
Bommelerwaard is reeds voorzien in een aansluiting op de A2 ter hoogte van Hedel. Dit zal de 
vervoersproblemen voor de tuinbouwbedrijven in de omgeving van Hedel en Ammerzoden aanzienlijk verbeteren. 
Blijvend punt van zorg is de aansluiting op de A2 ter hoogte van Zaltbommel. Onder andere door stedelijke 
uitbreiding rond Zaltbommel treden met name ’s ochtends en ’s avonds grote vertragingen op. Het 
beroepsverkeer heeft hier in toenemende mate hinder van. Tenslotte dient nagedacht te worden over de 
mogelijkheden om te komen tot een doortrekking van de Maas/Waal verbinding naar de zuidelijke aansluiting op 
de A2. 
Aanbevolen wordt dat de beide gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en tuinbouwsector/MKB bekijken 
hoe hierin verbetering kan worden aangebracht. De eerste stap zou moeten zijn het opstellen van een lijst 
van wegen en aansluitingen die op korte termijn verbetering behoeven. Daarnaast zou de in de toekomst 
te verwachten vervoersbehoefte in beeld gebracht moeten worden, om op basis daarvan de 
noodzakelijke aanpassingen van de wegen en aansluitingen te bepalen, inclusief een globale begroting. 
 
 

22. Kavelruil voor boom- en fruitteeltbedrijven 
Voor zowel fruit- als laanboomteelt bedrijven is een goede verkaveling van groot belang in verband met 
bedrijfsefficiency en de kostprijs van het product. Bovendien is herverkaveling ingewikkeld vanwege de 
investeringen die in percelen gedaan zijn en de meerjarige gewassen die geteeld worden. Op basis van een 
programma van eisen en een kadastraal onderzoek (geo-informatiesysteem) zijn concrete voorstellen te doen 
met betrekking tot ruiling van percelen, waarbij substantiële bedrijfsstructuur verbeteringen mogelijk zijn. Ook kan 
gebruik worden gemaakt van gebiedskennis over de verkavelingsstructuur en ideeën die bij ondernemers leven. 
Het kadastrale onderzoek biedt daarnaast de mogelijkheid om te komen tot een ‘agrarische hoofdstructuur’ voor 
deze beide sectoren en op basis daarvan de noodzakelijke ruimtelijke reserveringen te doen. De ruilingen van 
gronden dient bij voorkeur plaats te vinden middels het instrument ‘vrijwillige kavelruil’, aangezien dit flexibel en 
snel inzetbaar is. Naast ruiling van eigendom van gronden moet ook gekeken worden naar mogelijkheden van 
ruiling van gebruik van gronden. Zeker in de laanboomteeltsector vindt veel tijdelijk (tot 12 jaar) gebruik van 
gronden plaats. Vrijwillige kavelruil kan, zoals in de regio Opheusden, projectmatig opgepakt worden in 
samenwerking met de Stichting Bevordering Kavelruil Gelderland.  
Aanbevolen wordt om het kadaster/DLG te laten onderzoeken in welke delen van het Rivierengebied de 
verkaveling te wensen overlaat. Op basis van draagvlak en initiatief van de agrarische ondernemers in 
deze gebieden dienen vrijwillig kavelruilprojecten opgezet te worden. De Stichting Bevordering Kavelruil 
Gelderland en LTO Noord/NFO/NBvB kunnen deskundigheid inbrengen en de ondernemers in het gebied 
verder mobiliseren. 
 
 

23. Centrale biomassa-installatie plantaardig materiaal 
In het Rivierengebied vindt in de verschillende plantaardige sectoren een substantiële productie van snoei- en 
resthout plaats. Uit maatschappelijke overwegingen is een duurzame verwerking van dit materiaal gewenst. Ook 
andere plantaardige sectoren (glastuinbouw en champignonteelt) kennen substantiële reststromen biomassa. 
Tenslotte brengt het landschap mogelijk bruikbare biomassa voort. Er dient verder onderzocht te worden of deze 
stroom van plantaardig restmateriaal op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze omgezet kan worden 
in duurzame energie (warmte en elektriciteit) en eventueel meststoffen.  
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Een dergelijke locatie zou nabij de A15 gesitueerd dienen te worden vanwege de logistieke ligging, maar er dient 
in de omgeving ook vraag naar warmte te zijn. Eventueel vormt het ABC laanboomteelt een geschikte locatie.  
Aanbevolen wordt om vast te stellen wat de hoeveelheid organisatiestof/biomassa is die in het gebied 
aanwezig en contracteerbaar is. Daarnaast is het van belang te bepalen wat de beste 
verwerkingstechnologie is en dient er een haalbaarheidsstudie plaats te vinden voor een biomassa 
centrale. Tenslotte zal verkend moeten worden welke locaties in het Rivierengebied geschikt zijn om de 
biomassa te verwerken.  
 
 

24. GreenFood innovations 
De consument kiest steeds vaker voor gemaksvoedsel en wenst verrast te worden door nieuwe smaken. De 
voedingstuinbouw en de voedingsindustrie dienen hier nadrukkelijker op in te spelen. Het verder ontwikkelen van 
groente- en fruitsnacks en kant-en-klaar maaltijden bieden mogelijkheden om de afzet te vergroten en meer 
toegevoegde waarde te realiseren. De A15-corridor biedt met zijn eigen tuinbouwproductie in combinatie met de 
doorvoer van een divers palet aan agro- en foodproducten een uitstekende locatie voor bedrijven om zich op 
deze voedselinnovaties te richten. Zeker gezien de nabije aanwezigheid van kennisinstellingen zoals de WUR en 
RUN. Producenten van deze snacks en maaltijden, afzetorganisaties, producenten en kennisinstellingen dienen 
gezamenlijk dit thema op te pakken.  
Aanbevolen wordt om het bureau Food Valley bij dit thema een belangrijke rol te laten spelen. Food 
Valley kan met bedrijven uit de food- en agribusiness onderzoeken welke voedseltechnologieën 
marktpotentie hebben en op basis daarvan bij voorkeur met bedrijven uit de A15-corridor businesscases 
ontwikkelen.  
 
 

25. Ontwikkeling productmarkt combinaties fruitteelt (innovatieconsulent) 
De fruitteelt in Nederland zal niet kunnen overleven met alleen de productie van massafruit (rassen zonder 
licentie met een breed productiegebied). De toekomst van de fruitteelt ligt in het ontwikkelen van nieuwe 
(beschermde) rassen die bestemd zijn voor deelmarkten met een hogere toegevoegde waarde. In het opzetten 
van dergelijke product-markt combinaties wordt reeds veel in geïnvesteerd (denk aan Inova Fruit) en dit dient in 
de toekomst met kracht voortgezet worden. Echter ook het ontwikkelen van klein- en zachtfruit soorten voor 
specifieke marken en doeleinden dient nadrukkelijker opgepakt te worden. De unieke combinatie van goede 
fysieke en logistieke ligging, deskundige telers, afzetorganisaties en toonaangevende onderzoek- en 
kennisinstelling maken het voor het A15-gebied mogelijk om internationaal onderscheidend te zijn. Marktgerichte 
innovaties, zowel voor bestaande als nieuw te ontwikkelen afzetketens dienen ontwikkeld en opgezet te worden. 
Dit speerpunt kan ondersteund worden door het instellen van een innovatieconsulent. 
Aanbevolen wordt dat het fruitkenniscentrum Randwijk met de in het gebied aanwezige NFO-afdelingen 
dit speerpunt opneemt. Door de inzet van een innovatieconsulent zal reeds beschikbare kennis over 
innovaties in de fruitteelt sneller toegepast worden. Bovendien kan de consulent, eventueel in 
samenwerking met bureau Food Valley, partijen in het gebied bij elkaar brengen en gezamenlijk 
businesscases uitwerken voor marktrijpe innovaties. 
 
 

26. Plattelandswegen 
Zowel in de laanboomteelt in en om Opheusden als voor de tuinbouw in de Bommelerwaard wordt de ontsluiting 
van de primaire bedrijven als problematisch ervaren. Ook zijn er verschillende glastuinbouwgebieden waar de 
wegen en ontsluiting onvoldoende berekend zijn op het zwaarder wordende transport. Uit verschillende 
gesprekken komt naar voren dat de ontsluiting, het onderhoud en de inrichting van plattelandswegen te wensen 
overlaat. In het verleden werd onder andere in het kader van landinrichtingsprojecten aandacht besteed aan de 
wegenstructuur. Ook door andere ontwikkelingen op het platteland, meer burgerbewoning, sluipverkeer, grotere 
bedrijven met zwaarder en meer transport dient er meer aandacht besteed te worden aan de plattelandswegen 
en de veiligheid op deze wegen.  
Aanbevolen wordt om samen met gemeenten, waar dit probleem nadrukkelijk speelt, in samenwerking 
met bijvoorbeeld DLG en Provincie Gelderland te kijken naar praktische oplossingen. Daarnaast zal 
onderzocht moeten worden welke (Europese) middelen beschikbaar zijn om in (het onderhoud van) 
plattelandswegen te investeren. 
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27. Marktbewerking champignons Bommelerwaard 
De Nederlandse champignonsector ondervindt op de versmarkt sterke concurrentie vanuit Polen. Met name in 
Duitsland en Scandinavië manifesteert zich deze concurrentie sterk. Op de conservenmarkt is met name China 
een opkomende concurrent. Voor de toekomst van de champignonsector is het van belang dat de afname van 
het Nederlands product groeit. Uitgangspunt is het versproduct in het hoogwaardige segment, waarbij de 
regionale herkenbaarheid van belang is. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat een goede marktbewerking 
belangrijk is. Daarbij is de presentatie van het product in het schap zeker relevant. Denk daarbij aan locatie in het 
schap, verpakking, klanteninformatie en recepten moeten de consument verleiden tot aankoop over te gaan. 
Productontwikkeling, promotie en betrouwbare levering van grote volumen product zijn belangrijke aspecten om 
de positie op de Europese markt te behouden. 
Aanbevolen wordt dat een aantal bedrijven (waaronder de Greenery, KnowHouse BV en de WUR) een 
pilot opzetten, waarin productverbetering in termen van kwaliteit en houdbaarheid en 
productvernieuwing centraal staan. 
 
 

28. Zonneterp  
In het kader van de herstructurering van het tuinbouwgebied Huissen-Angeren wordt onderzocht of het concept 
‘Zonneterp’ inpasbaar is. De zonneterp is een combinatie van een glastuinbouwkas en woningen, die onderling in 
relatie met elkaar staan. De kas dient als zonnecollector voor de buurt. Zonnewarmte wordt opgevangen en via 
warmtewisselaars opgeslagen in de bodem. Vervolgens wordt deze warmte gebruikt voor verwarming van de kas 
en de bebouwde omgeving. Biomassa die in de kas en door de huishoudens geproduceerd wordt, wordt vergist 
en levert energie en voedingsstoffen voor de teelt in de kas op. Er zijn vier hoofdsystemen binnen de zonneterp 
te onderscheiden: het warmtesysteem, koolstofkringloop, het watersysteem en het nutriëntensysteem. Een 
zonneterp zorgt voor zeer grote besparingen in het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien kent het 
systeem zeer klein afvalstromen en kan water lokaal gezuiverd worden.  
Aanbevolen wordt om een plan uit te werken voor de implementatie van het concept ‘zonneterp’ in een 
deel van het herstructureringsgebied Huissen-Angeren dan wel voor Bergerden II. Door toepassing van 
‘zonneterp’ wordt glastuinbouw een onderdeel van de bebouwde (woon)omgeving en ontstaat er een 
nieuw en innovatieve leef- en werkomgeving. 
 
 

29. Bio-vergisting en gaslevering Bergerden 
In tuinbouwlocatie Bergerden I is de Energie Combinatie Bergerden (ECB) actief met het leveren en uitwisselen 
van energie aan tuinders. Mede door de toenemende energieprijzen wordt het verduurzamen van de levering van 
energie voor de glastuinbouw steeds belangrijker. Momenteel wordt onderzocht in welke mate biogas, 
geproduceerd uit een combinatie van plantaardige reststoffen uit Bergerden en maïssilage geleverd door 
omliggende akkerbouwers, gebruik kan worden in combinatie met aardgas. Door namelijk aardgas te mengen 
met biogas ontstaat een verduurzaming van het energieverbruik. 
Aanbevolen wordt om in samenwerking met Energie Combinatie Bergerden systemen te ontwikkelen en 
toe te passen die bijdragen aan de reductie en verduurzaming van het energieverbruik. Deze systemen 
kunnen zowel in Bergerden I als mogelijk Bergerden II en het aangrenzende herstructureringsgebied 
toegepast worden.  
 
 

30. Koppeling van energie uit de kas en energie uit de weg 
De kern van dit idee is het energieconcept van Bergerden verder te verbreden naar andere energievragers en 
aanbieders in en nabij het gebied. De Energie Combinatie Bergerden heeft al een eerste stap gezet naar het 
gebruiken van biomassa als duurzame vorm van energie. Ook energie uit het wegdek kan een mogelijkheid zijn 
om tot verdere verduurzaming van het energieverbruik te komen. In samenwerking met Hydro Huisman en 
Arcadis is een voorstel ontwikkeld voor een haalbaarheidsstudie met betrekking tot dit idee. Zeker wanneer de 
doortrekking van de A15 plaatsvindt moet duidelijk zijn hoe het wegdek gebruikt kan worden als 'energiebron' en 
welke aanpassingen in het wegdek gerealiseerd moeten worden.  
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Aanbevolen wordt om een businesscase uit te werken, met ondersteuning en betrokkenheid van 
Provincie Gelderland, waarin 'energie uit de weg' gezien worden als een mogelijkheid van een verdere 
verbreding van de koppeling van energieaanbieders en -vragers in een stedelijk gebied. De Energie 
Combinatie Bergerden kan hierbij met steun van de gemeenten en provincie een belangrijke initiërende 
en aanjagende rol vervullen.  
 
 

31. Leergangen ondernemerschap laanboomteelt 
In de visie laanboomteelt wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verdere ontwikkeling van het 
ondernemerschap in de boomteeltsector. Het betreft zowel het ondernemerschap op de kwekerijen als ook het 
ondernemerschap op de handelsbedrijven. Het ondernemerschap moet bijdragen aan de realisatie van de 
bedrijfsstrategie en tot een grotere marktgerichtheid. De boomteelt sector heeft te maken met een groeiende 
concurrentie uit het buitenland en met veranderende behoeften bij de afnemers. Dit vraagt om ondernemerschap 
om hier doelgericht op in te kunnen spelen. Door de Kamer van Koophandel is reeds een plan opgesteld om in 
een aantal leergangen het ondernemerschap in de laanboomteeltsector te verbeteren.  
Aanbevolen wordt dat de Kamer van Koophandel, in samenwerking met financiële dienstverleners, 
vakinhoudelijke instanties, onderwijsinstellingen en toonaangevende bedrijven uit de boomteelt zelf de 
organisatie en uitvoering van de leergangen ondernemerschap voor de laanboomteeltsector oppakt. Dit 
kan in het kader van het boomteeltpact gebeuren. 
 

 
32. Verplaatsing en clusterontwikkeling boomteeltbedrijven 
De laanboomkwekerijen en laanboomhandelsbedrijven liggen verspreid in het gebied in en met name rond de 
kernen van Opheusden en Kesteren. Door de groeiende omvang van de bedrijven en stedenbouwkundige 
ontwikkelingen in de kernen hebben een aantal bedrijven te maken met beperkingen in hun dagelijkse 
werkzaamheden maar ook in hun verdere groei. Bovendien veroorzaken de werkzaamheden op bedrijven enige 
overlast naar de omgeving en wordt het relatief zware transport van boomteeltproducten in en rond dorpskernen 
als minder wenselijk ervaren. In een aantal gevallen zou uitplaatsing van bedrijven zowel maatschappelijk als uit 
economisch oogpunt wenselijk zijn. In het boomteeltgebied Opheusden zijn incidenteel relatief grote 
rundveebedrijven (30 tot 40 ha) te koop. Deze bedrijven zijn, met medewerking van locale overheden, te 
ontwikkelen tot hervestigingslocaties voor 3 tot 4 boomteeltbedrijven. Voor een enkel boomteeltbedrijf zijn dit 
soort rundveebedrijven te groot om over te nemen. Door gezamenlijk een dergelijk bedrijf/locatie te ontwikkelen 
kunnen de boomteeltbedrijven bovendien collectieve voorzieningen treffen, zoals gezamenlijke opslag, koeling en 
transport. In de intensive veehouderij zijn hier reeds vergelijkbare ervaringen mee opgedaan waarbij 
varkensbedrijven verplaatst worden uit extensiveringsgebieden naar een clusterlocatie in een 
landbouwontwikkelingsgebied. 
Aanbevolen wordt om ten eerste in beeld te brengen welke boomteeltbedrijven vanuit maatschappelijk 
oogpunt voor verplaatsing in aanmerking dienen te komen en het draagvlak bij de betreffende 
ondernemers om hier aan deel te nemen. Vervolgens dient een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd te 
worden waarin de financiële, technische en procedurele (vergunningen e.d.) aspecten van en dergelijke 
hervestiging worden uitgewerkt. 
 
 

33. Proeftuin voor vernieuwing 
Het glastuinbouwcomplex in gemeente Lingewaard, is samen met de tuinbouwlocatie Bergerden, op zoek naar 
profilering om de sector een duidelijker gezicht en een toegankelijker imago te geven. Dit, voor de KAN-regio, 
belangrijke economische cluster moet voor burgers en bestuurders zichtbaarder worden. De steden Arnhem en 
Nijmegen willen zich als creatieve steden profileren, en zoeken naar een vlag die de lading kan dekken. 
Bloemenbureau Holland zoekt naar creatievere marketing-concepten en producten die consument aanspreken. 
Er is in het stedelijk knooppunt een sterke en oude traditie in sierteelt en fruit (elstar), wat oubollig verbeeld in de 
Historische Tuin Lent. Het gebied dient een creatieve kraamkamer te worden van nieuwe en innovatieve 
producten en marketingconcepten, aansluitend bij in eerste instantie de Duitse markt, en bij moderne 
multimediale ontwikkelingen. Ook kan aansluiting gezocht worden bij de Mode Biënale 2007 in Arnhem. 
Tuinbouw past, met haar producten, bij het thema van dit evenement. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de 
tuinbouw op een 'trendy' wijze onder de aandacht te brengen van een geheel ander publiek.  
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Aanbevolen wordt om voor het tuinbouwcomplex te komen tot een agenda voor de profilering van de 
regio als een kraamkamer voor nieuwe producten en marktconcepten voor in eerste instantie de Duitse 
markt. Hierbij kan onder andere aansluiting gezocht worden met de Mode Bienale 2007. Het opstellen en 
uitwerken van deze agenda kan gebeuren door Bloemenbureau Holland, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, 
ArteEZ hogeschool voor de kunsten (Arnhem, Zwolle, Enschede), Veiling Oost-Nederland (VON), 
siertelers en kunstenaars, Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN), Fruitkenniscentrum 
Randwijk (wellicht ook andere WUR-onderdelen), Stadsregio Arnhem-Nijmegen en Oost NV. 
 
 

34. Doortrekken A15 naar de A12  
Vooralsnog is de doortrekking voor het jaar 2015 voorzien. De regio (overheid en bedrijfsleven) moet erop 
toezien dat dit project prioriteit blijft houden bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (opname in het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur). 
Voor de verdere ontwikkeling als tuinbouwcorridor is de doortrekking van de A15 een onmisbare schakel, maar 
het is ook van belang voor de ontwikkeling van mainport Rotterdam. Het initiatief hiertoe ligt bij de provincie 
Gelderland in samenwerking met regionale overheden en het bedrijfsleven.  
Het doortrekken van de A15 biedt kansen aan de agrobusiness die zich in de nabijheid van deze logistieke 
slagader willen vestigen. Daartegenover zullen de in het tracé aanwezige bedrijven te maken krijgen met een 
versnippering van de gebiedsstructuur. Voor deze bedrijven dient een Landbouw Effect Rapportage opgesteld 
worden, waarin bepaald wordt welke compenserende maatregelen genomen dienen te worden om de 
landbouwstructuur in het gebied op peil te houden.  
Aanbevolen wordt om met kracht de doortrekking van de A15 naar de A12 te realiseren. Enerzijds moet 
daarbij gekeken worden welke kansen dit voor de agrobusiness biedt en hoe hier bij de inrichting 
rekening mee gehouden kan worden, anderzijds dienen er compenserende maatregelen getroffen te 
worden om de landbouwstructuur nabij het tracé op peil te houden.  
 
 
 


