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Venlo is één van de zes greenports van 
Nederland. Deze status heeft de regio me-
de te danken aan het aantrekken van de 
organisatie van de Floriade. Voordat deze 
Wereldtentoonstelling naar Venlo kwam, 
waren hier al diverse bedrijven actief op 
het gebied van tuinbouw, agro, maakin-
dustrie en logistiek. Deze vele producten 
die deze sectoren opleveren, konden 
dankzij de gunstige logistieke ligging van 
Venlo verder worden verhandeld en ver-
voerd. Met de komst van de Floriade was 
het mogelijk om diverse investeringen aan 
te trekken waardoor er een flinke gebieds-
ontwikkeling plaats kon vinden. Die ge-
biedsontwikkeling is gedaan met als uit-
gangspunt dat het Floriadeterrein na 
sluiting de basis zal vormen voor het 
duurzame bedrijventerrein Venlo Green-
park. Een aantal bedrijven maakt inmid-
dels al gebruik van een aantal gerealiseer-
de ontwikkelingen zoals de Innovatoren, 
Villa Flora en de Greenportlane. In de tus-
sentijd is Development Company Green-
port Venlo (DCGV) druk bezig met de 
ontwikkeling van het terrein. In 2013 zul-
len de eerste logistieke terreinen bestem-
mingsplantechnisch ontsloten worden. 

Aantrekken van business
Eén van de doelstellingen van de Floria-
de-organisatie was het aantrekken van 

kennis en nieuwe business. Om die reden 
werden er naast vele consumentenactivi-
teiten ook ruim 100 business-to-business-
bijeenkomsten georganiseerd op het ge-
bied van landbouw & voeding, handel & 
logistiek en industrie. Deze werden door 
2.600 ondernemers en vertegenwoordi-
gers van instellingen bezocht. Daarnaast 
organiseerde het business-to-business-
platform Limburg & Co, een initiatief 
van de Provincie Limburg, diverse net-
werkbijeenkomsten om vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven ideeën op te la-
ten doen voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten en toepassingen. Deze 
bijeenkomsten hebben concreet geleid tot 
100 interessante ideeën waarvan er 50 
concreet zijn uitgewerkt. De tien best uit-
gewerkte innovatieve productvoorstellen 
komen uiteindelijk in aanmerking voor 
een InnovAward. Dit is een financiële bij-
drage van 30.000 euro per voorstel uit 
een incentive fonds, gecreëerd door Pro-
vincie Limburg en DCGV. De toekenning 
en uitreiking van deze award vindt plaats 
op 15 november 2013 tijdens de InnovA-
ward ceremonie in Venlo. In de tussentijd 
is Limburg & Co van plan om door te 
gaan met het organiseren van business-to-
businessbijeenkomsten om opgebouwde 
contacten warm te houden en met gerich-
te acquisitie uit te bouwen.

Op de kaart
Voordat de Wereldtuinbouwtentoonstel-
ling werd geopend, waren de meningen 
van de ondernemers in de regio verdeeld. 
Een aantal bedrijven vond de verwachte 
bedrijvigheid voor hun eigen onderne-
ming erg tegenvallen. Andere onderne-
mers zochten zelf actief de samenwerking 
met de Floriade op en stelden naast de ei-
gen bedrijfsvoering ook het belang van 
de tentoonstelling voor de gehele regio 
voorop. Zo liep Pascal Vaes, directeur 
van Vaes & Linthorst Executive Staffing 
uit Venlo, zelf een aantal maanden als in-
terim manager rond op het Floriadeterrein 
en bleef na deze functie onder andere ac-
tief betrokken als Vriend van de Floriade. 
Hij vindt dat het evenement Venlo en om-
streken zeer positief op de kaart heeft ge-
zet. “De bedrijven en de overheid hebben 
nu wel de taak om met dit fundament de 
stad en de regio bedrijfseconomisch ver-

In oktober 2012 sloot de Floriade haar deuren. Hoewel er tot nu 
toe een exploitatieverlies is berekend, zullen de definitieve cij-
fers pas in mei 2013 bekend zijn. Uiteraard was het halen van 
zwarte cijfers één van de doelstellingen, maar aan de andere ge-
stelde doelen die zich op langere termijn zullen moeten gaan 
manifesteren wordt in de tussentijd hard doorgewerkt. Die resul-
taten zijn tot nu toe wél veelbelovend.  
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der te blijven ontwikkelen. Het zou mooi 
zijn als ook hoogwaardige en kennisinten-
sieve bedrijven deze regio gaan zien als 
perfecte investering om zich te vestigen.” 
Vaes hoopt met de komst van nieuwe be-
drijven ook op een groei van de bevolking 
in de regio. “Interessante bedrijven trek-
ken hoger opgeleide mensen aan die weer 
voor een positieve economische spin-off 
zorgen. De terechte trots die wij als regio-
bevolking hebben, moeten we veel na-
drukkelijker naar buiten uitdragen. Het is 
hier fantastisch wonen en werken.”

Volgens projectmanager Ron Coenen van 
TRIAS heeft de Floriade al een zeer mooi 
resultaat opgeleverd: de verzilvering van 
de kennisinfrastructuur. “Universiteit 
Maastricht is onlangs twee masteroplei-
dingen gestart in Venlo: Health Food In-
novation Management en Global Supply 
Innovation Management. Universiteit 
Twente verzorgt in samenwerking met 
Venlo de C2C-masteropleiding en ook 
Wageningen UR is in de regio gevestigd. 
In september 2013 wordt de HAS Hoge-
school aan dit rijtje toegevoegd met de 
start van de opleidingen Agribusiness en 
Toegepaste Biologie.” TRIAS was zelf 
ook nauw betrokken bij de organisatie en 

heeft samen met Floriade BV en Venlo 
Greenpark de nodige miljoenen aan subsi-
dies binnengehaald waarmee het evene-
ment is gerealiseerd. Op dit moment is 
Coenen druk bezig met een spin-off: de 
Innovatie Prestatie Contract-aanvraag. “In 
dit kader ontwikkelen 25 bedrijven inno-
vatieve diensten. Deze bedrijven zijn ver-
bonden aan Document Services Valley. 
Het allereerste begin is tot stand gekomen 
op een business-to-business-evenement, 
georganiseerd door Document Services 
Valley. Het totaal heeft een projectom-
vang van € 2 miljoen en een omzetprog-
nose van € 13 miljoen over 3 jaar en 85 
gerealiseerde arbeidsplaatsen. Dit soort 
initiatieven zullen de nodige effecten voor 
de regio in de wacht gaan slepen.”
Ook de Provincie Limburg heeft alle ver-
trouwen in de doorwerking van de Floria-
de op lange termijn. “De effecten van de 
Floriade zullen over 10 jaar, hoewel we 
ons dat op dat moment wellicht niet be-
seffen, nog steeds merkbaar zijn”, zegt 
gedeputeerde Twan Beurskens van Eco-
nomische Zaken. “De belangrijkste toe-
komstige effecten die we met de organisa-
tie van Floriade 2012 bereikt hebben, zijn 
versnelling en schaalsprong. Die versnel-
ling is te zien aan de ruimtelijke en eco-

nomische ontwikkeling van de regio Ven-
lo. Zonder de Floriade had deze jaren 
achtergelopen ten opzichte van wat het nu 
is.” De door Beurskens genoemde schaal-
sprong heeft plaatsgevonden dankzij het 
organiseren van het evenement zelf. “Dit 
heeft de regio gedwongen om op een an-
dere, meer integrale en bovenregionale 
blik naar Noord-Limburg te kijken. Dat 
besef zal ertoe leiden dat Greenport Venlo 
over tien jaar geen bovenregionale ont-
wikkeling meer is met een nationaal eti-
ketje, maar een nationale ontwikkeling 
met een internationale strik.”

Voor het trekken van definitieve conclu-
sies over het succes van de Floriade is het 
nog te vroeg. Met de internationale profi-
lering, de verbeterde infrastructuur en de 
vestiging van kennisinstellingen heeft de 
Floriade de regio Venlo een goede voe-
dingsbodem gegeven om verder te kunnen 
groeien. �

www.limburgenco.nl
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