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‘Ondernemers zijn de 
basis van het succes’

De combinatie van de tuinbouwclusters, 
logistieke assen, wetenschap en innovatie 
brengt veel kansen met zich mee. Dit 
heeft diverse partijen in het gebied geïn-
spireerd om de samenwerking op te zoe-
ken en deze kansen te verzilveren. “Om 
Gelderland als tuinbouwregio zowel nati-
onaal als internationaal nog beter op de 
kaart te zetten, moeten we de krachten 
bundelen. Ondernemers zien kansen die 
ze willen oppakken, bijvoorbeeld op het 
gebied van innovatie of duurzaamheid. 
Voor hen alleen zijn deze kansen vaak 
lastig te realiseren. Maar door samenwer-
kingen aan te gaan met collega-onderne-
mers, kennisinstellingen en overheden 
worden de kansen ook echte haalbare 
projecten”, aldus Ko Hooijmans, cham-
pignonteler uit Kerkdriel. 

Greenport Betuwse Bloem
In het overwegend agrarische Rivierenge-
bied liggen de vijf dynamische tuinbouw-
clusters op korte afstand van elkaar: fruit-
teelt, twee maal glastuinbouw, laanboom-
teelt en paddenstoelenteelt. De afzonder-
lijke clusters versterken elkaar door de 
bijzondere eigenschappen van de be-
drijfstakken, het aanwezige ondernemer-
schap en de kwaliteiten van het gebied, 
waaronder de centrale ligging, de goede 
ontsluiting via snelwegen, de grote rivie-
ren en de aanwezigheid van kenniscentra. 
De grote potentie van het gebied heeft 

vijf jaar geleden geleid tot de oprichting 
van Greenport Betuwse Bloem. Een net-
werkorganisatie waarbij diverse partijen 
hun krachten gebundeld hebben met als 
doel de concurrentiepositie van de tuin-
bouw in het Gelderse Rivierengebied ver-
der te versterken en te laten uitgroeien tot 
een erkend en succesvol duurzaam tuin-
bouwcluster. 

Gedreven door 
ondernemers 
“De provincie is vijf jaar geleden de grote 
aanjager geweest achter Greenport Be-
tuwse Bloem. Intussen hebben onderne-
mers en verschillende andere partijen uit 
de regio, Greenport Betuwse Bloem om-
armd en aangegeven bereid te zijn hier de 
komende jaren in te willen investeren. 
Dat is toch fantastisch!”, aldus Jaap Doc-
ter, directeur Kamer van Koophandel 
Midden-Nederland. Een belangrijke zaak 
voor het succes van Greenport Betuwse 
Bloem is de inzet van ondernemers. “De 
Betuwse Bloem is er niet alleen voor on-
dernemers, maar juist ook door onderne-
mers. Zij moeten de kansen zien en met 
elkaar oppakken.” 
Dit gebeurt onder andere in de zogeheten 
‘Pacten’ binnen Greenport Betuwse 
Bloem. Binnen een pact werken onderne-
mers en andere organisaties uit één clus-
ter samen aan projecten die voor dat clus-
ter relevant zijn. Deze projecten zijn 

geïnitieerd door de ondernemers uit het 
pact zelf. Ko Hooijmans: “Binnen het 
Paddenstoelenpact zijn wij bijvoorbeeld 
aan het bekijken hoe we door middel van 
het koppelen van energiestromen tussen 
bedrijven energie kunnen besparen. Voor-
beelden hiervan zijn het gebruik van af-
valwarmte voor het drogen van champost 
(afgewerkte champignonmest) voor ver-
branding en een project voor winning van 
fosfaat uit champost. Duurzaamheid en 
innovatie zijn belangrijke ambities bin-
nen het Paddenstoelenpact. Energiebespa-
ring is voor elke tuinder in dit cluster van 
belang.” Binnen Greenport Betuwse 
Bloem zijn vijf pacten operationeel: 
Glastuinbouwpact Bommelerwaard, 
Laanboompact, Paddenstoelenpact, Fruit-
pact en Glastuinbouwpact Arnhem-Nij-
megen.  

Greenport Betuwse Bloem: kansen verzilveren door samen te werken

Binnen de Gelderse tuinbouw liggen veel kansen, zowel regionaal als landelijk. Het gebied vormt 
met zijn vijf tuinbouwclusters een bloeiende sector met toonaangevende bedrijven en veel moge-
lijkheden. Gelderland omvat 10% van de Nederlandse tuinbouw en is één van de krachtigste eco-
nomische clusters binnen de provincie. Sociaaleconomisch gezien is de Gelderse tuinbouw ook 
van groot belang voor de regio, met zo’n 20.000 werknemers. 
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Op 1 juni van dit jaar is de Stich-
ting Greenport Betuwse Bloem 
opgericht. Stichting Greenport 
Betuwse Bloem is een samen-
werking tussen de bedrijven in 
de  tuinbouwclusters, provincie 
Gelderland, regionale overhe-
den, vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven en het onder-
wijs uit het Gelderse Rivieren-
gebied. 
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Ondernemersinitiatief
Naast de pacten staat het Ondernemersiniti-
atief. De leden bestaan uit vertegenwoordi-
gers van de pacten en bedrijven uit het Gel-
derse Rivierengebied, zoals toeleveranciers 
en afnemers. Het initiatief richt zich op the-
ma’s die alle tuinders raken, van padden-
stoelentelers tot fruittelers. “Binnen het 
Ondernemersinitiatief werken we aan pro-
jecten die voor alle tuinders en de andere 
ondernemers uit de keten van belang zijn. 
Denk aan logistiek en infrastructuur. Een 
van de ambities is het stimuleren van het 
gebruik van duurzame transportwijzen. Een 
ander belangrijk thema is scholing en on-
derwijs. We hebben de ambities om de aan-
sluiting tussen onderwijs en behoefte te 

verbeteren en om het arbeidsaanbod voor 
jongeren te vergroten. Samenwerking met 
kennisinstellingen is hierbij noodzakelijk”, 
aldus Ferry Hollinger, voorzitter van het 
Ondernemersinitiatief. “Het Ondernemers-
initiatief treedt ook op als spreekbuis rich-
ting Den Haag of andere overheden. We 
moeten onszelf profi leren en op de kaart 
zetten bij diverse overheden willen we 
onze doelen realiseren.”  

Ambities
De ambities voor de komende 10 jaar zijn 
fors. Greenport Betuwse Bloem wil de net-
to toegevoegde waarde van de tuinbouw in 
het Rivierengebied verdubbelen. Ook 
streeft ze als regio naar een top 5 notering 
bij de Europese tuinbouwregio’s op het ge-
bied van duurzaamheid. Voorwaarden hier-
voor zijn een stevige inbedding in de om-
geving en versterking van haar relaties met 
andere sectoren. De ambities voor de Gel-
derse tuinbouw zijn in samenwerking met 
alle partijen binnen Greenport Betuwse 
Bloem tot stand gekomen en uitgewerkt in 
zes thema’s die voor de sociaaleconomi-
sche ontwikkeling van de gehele tuinbouw-
business van belang zijn.   

Aan het begin van deze zomer is het ambi-
tieprogramma 2012-2015 gepresenteerd. 
De provincie Gelderland ondersteunt het 
programma door te investeren in de orga-
nisatie van Greenport Betuwse Bloem en 
in de projecten. Jaap Docter: “Ik ben blij 
dat de provincie Gelderland investeert in 
de realisatie van het ambitieprogramma. 
Nu is het aan de ondernemers om samen 
met lokale overheden de handschoen op te 
pakken en hierbij zoveel mogelijk gebruik 
te maken van de kennis die in de regio 
aanwezig is.” Greenport Betuwse Bloem 
is een netwerk voor en door alle onderne-
mers in het Rivierengebied. Aansluiten bij 
de Betuwse Bloem is eenvoudig door 
deelname aan projecten en activiteiten.  

Kijk voor meer informatie op 
www.greenportbetuwsebloem.nl 

Om alle ambities te realiseren 
wordt binnen Greenport Betuw-
se Bloem ingezet op zes the-
ma’s: duurzaamheid, 
infrastructuur en logistiek, on-
derwijs en scholing, ruimte en 
leefomgeving, internationalise-
ring, kennis en innovatie. 
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