
Ambitie 2025

Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen ambitie 2025, gebaseerd op situatie 2020 en 
met het perspectief van vijf jaar programma (2020-2024). Input documenten, 
workshop met stakeholders op 8 september 2020 en uitwerking.
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Wat is het pact Arnhem-Nijmegen

• Overleg tussen tuinbouwbedrijfsleven en overheden (ca. 4 
keer per jaar)

• Gezamenlijke visie ontwikkeling (Duurzaam Verder)

• Initiatieven op elkaar afstemmen

• Gezamenlijk uitdragen van het belang van de 
tuinbouwsector

• Samenwerking in Greenport Gelderland

• Per gebied een pactmanager

• Projectgelden voor innovatie

• Ondernemersgerichte 

activiteiten organiseren 

(via Greenport Arnhem-N.)
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Wie zitten er in het Pact

• Gemeente Lingewaard (voorzitter)

• Gemeente Overbetuwe

• Provincie Gelderland

• LTO Noord Glaskracht

• Greenport Arnhem-Nijmegen

• Rabobank Maas & Waal, Oost Betuwe

• Plantion BV

• STOL-project
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15 jaar netwerk GAN EN PACT
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Resultaten 2012-2019 

• Ruim 135 activiteiten georganiseerd (20 p.j.)

• Ca. 3.700 ondernemers-contactmomenten

• 17 groepstrainingen/cursussen (2-3 p.j.)

• Sterker ondernemerschap en vakmanschap

• Sterk/actief netwerk opgebouwd (community)

• 27 projecten geïnitieerd (2015-2019)

• Duurzamer en energie-efficiënt

• Tuinbouwcluster positief neergezet
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Resultaten van projecten
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Resultaten van projecten:

• Innovaties (LED, recirculatie, PAR, WKO, solar,  sensors, 
warmtepompen, koeling, infrarood, etc.)

• Regionale afzet (VLVL, wijnboeren)

• Grondstoffen en hergebruik (biomassa, hout)

• Gas-besparing per jaar: 830.000 kuub

• Elektrabesparing per jaar: 330.000 kWh

• CO2-emissie reductie per jaar: 1.450.000 kg
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Trots op….. (2015-2020)

• Tuinbouwsector is via het pact politiek goed aangesloten
• Het pact helpt dat je als bedrijf niet stil blijft staan
• Door het pact is het een levendig tuinbouwgebied
• Bestuurlijk is de tuinbouw goed in beeld
• Voor gemeenten is de pactmanager een belangrijke informatiebron over wat er speelt
• Door de projecten zijn tuinbouwbedrijven echt verder geholpen en verbeterd
• Het pact organiseert waardevolle contactmomenten
• Het pact faciliteert activiteiten en projecten die anders niet zouden plaatsvinden
• Het pact helpt de tuinbouwsector om vooruitstrevend te blijven
• Het pact helpt nationale visie’s (Greenports, LTO, energie) in het gebied te realiseren
• Het pact biedt een goede structuur om iets te organiseren en doelen te bereiken
• Door het pact is er meer aandacht voor tuinbouw in de media
• Onderwijsinstellingen weten de tuinbouw nu beter te vinden
• Er is een sterk ondernemersnetwerk ontstaan
• Er wordt veel kennis en informatie overgedragen
• Het pact verbindt, voor de tuinbouw relevante, stakeholders in het gebied
• Het pact draagt bij aan de duurzaamheidsambities
• Het helpt krachten te bundelen en partijen te verbinden
• Het draagt bij aan een realistische beeldvorming bij burgers en bestuurders



SWOT
sterk – zwak – kansen - bedreigingen
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Uitwerking volgt in navolgende sheet



SWOT 2020 ‘tuinbouwcluster A-N’
Sterk
• Veel en diverse tuinbouwbedrijven
• Actieve tuinders die blijven innoveren
• Pragmatische cultuur
• Gunstige ligging export
• Geconcentreerde ligging
• Ziektedruk lager
• Gezamenlijke energietransitie
• Bergerden modern gebied
• Green cities en ‘living green’
• Draagvlak voor tuinbouw (lokaal imago)

Zwak
• Schaalgrootte
• Afstand tot markt (handel zit in het westen)
• Onderhandelingskracht naar afzet/markt
• Leeftijd ondernemers - opvolging
• Bescheiden en wat timide cultuur
• Kansen voor solitaire bedrijven (buiten Bergerden)
• Aantal ondernemers neemt af
• Aantal hectares areaal neemt af
• Opleidingsmogelijkheden jongeren (imago)
• Onzekerheid dijkverlegging Oosterhout

Kansen
• Samenwerken (afzet, personeel, energie)
• Diversiteit uitnutten
• Maatschappelijke hang naar natuur
• Gezonde voeding
• Consumptie dichtbij (cirkel 30 mio consumenten)
• Local for local
• Digitale afzet
• Regionale afzet
• Energie/warmte integratie omgeving
• Doorontwikkelen, groei/schaalvergroting faciliteren
• Robots en automatisering
• Tweede cluster?
• Scholing (opleiding) en voorlichting

Bedreigingen
• Arbeidskrachten zijn schaars en scholing
• Schaalvergroting/groei haalbaar?
• Toenemende maatschappelijke randvoorwaarden
• Mileuregels en –wetgeving (incl. ODE)
• Wegvallen solitaire bedrijven (verlies aantallen en 

hectares, en daarmee totale kracht)
• Tuinbouw zonder gas
• Verstedelijking Arnhem-Nijmegen
• Mileu-imago
• Geen toegang tot CO2-voorziening
• High-tech versus natuur
• Beeld van burgers en politiek over tuinbouw
• Financiering

12Doortrekken A-15
Railterminal Gelderlandn.b. Puntsgewijs, is geen prioriteits-volgorde
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Impressie van strategische sessie-workshop
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Ambitie 2025 en speerpunten
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Uitwerking volgt in navolgende sheets



Ambitie 2025
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Bergerden zit vol
Vertical farming, 2e etage
Eerste robots werken in de kas
Arbeidsmigranten blijven nodig, huisvesting oplossing
Solitaire bedrijven fors minder (-20% tot -30%)
Het nieuwe telen is doorgezet
Gebruik gewasbescherming -80%, weerbare planten

Halverwege energieneutraal
Zonthermie
HTO
Aanvang windenergie
Warmtenet gekoppeld aan wijk

Nieuwe producten (diversiteit sierteelt)
Schaalvergroting voedingstuinbouw
Niches
Local for local (metropool A-N)
Retail blijft groeien
Webshops
Meer in gesloten ketens
Betrouwbaarheid en leverzekerheid

Burgers hebben meer:
- Kennis van
- Beleving
- Waardering
voor tuinbouw
Tuinbouwopleiding in de regio

Toepassing sensoren
Digitalisering en big data 
A-15 is open
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Speerpunten 20-24
- Duurzaam
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- Duurzame energie
- Energie zuinig telen
- Benutting bodemwarmte, restwarmte, biomassa
- Leveren van energie aan omgeving

- CO2 reductie, CO2 en warmte netwerken
- Ontwikkeling van sterke weerbare, resistente rassen

- Reststromen binnen het bedrijf gebruiken
- Minder en/of recyclebare verpakking

- Water: kwaliteit, kwantiteit, benutting & transport, verbruik, invloed 
op ziektes 

- Circulair en gesloten watersystemen
- Minder gebruik natuurlijke hulpstoffen (o.a. turf)

Uitwerking voor Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen



Invulling Duurzaam Verder
- Krachtig
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- Ondernemerschap: arbeid, instroom nieuwe medewerkers 
- Huisvesting arbeidsmigranten
- Trainingen en scholing
- Ruimte: areaal, goed infrastructuur

- Hightech: data, algoritmen, robotica, sensortechnologie
- Innovaties slim gebruiken (meer volgen dan vooroplopen)
- Innovaties met een positieve businesscase
- Precisiemachines en goede arbeidsomstandigheden

- NEXTgarden met living labs

- Gezonde mensen: goede en verantwoorde voeding
- Gezonde planten: ziektepreventie, weerbaar en resistent gewas en 

teeltsysteem
- Gezonde leefomgeving: groene steden, en gezonde lucht

- Inhoudstoffen en eiwittransitie
- Natuurlijke grondstoffen

Uitwerking voor Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen



Invulling Duurzaam Verder
- Verbonden
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- Ketenverkorting, nieuwe verdienmodellen
- Marktinnovaties, nieuwe afzetconcepten en -kanalen
- Local for local, huisverkoop, gezonder producten en vers afgeleverd
- Samenwerken op energie, arbeid, etc.

- Verbondenheid met en draagvlak bij de lokale samenleving
- Kom in de Kas, huisverkoop en communicatie
- Verzorgen van werkgelegenheid en aantrekkelijke banen

- Ontsluiting van productiegebieden (interne ontsluiting verbeteren)
- Herstructurering en herindelen oude gebieden
- Smart grid voor elektra

- Combineren transport, verminderen transport kilometers
- Jaarrond producten aanbieden

Uitwerking voor Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen
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SWOT 2010
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SWOT 2015
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Input documenten
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- Duurzaam Verder – de basis voor komende vijf jaar Greenport Gelderland (2019)
- Duurzaam Doen – versnellingsagenda 2020 (2017)
- Jaarverslag 2019 Glastuinbouwpact Arnhem – Nijmegen, januari 2020
- Arnhem – Nijmegen Agenda 2020 (29 januari 2015)
- SWOT – analyse tuinbouwcluster Arnhem – Nijmegen 2010
- Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen intentieverklaring voor een brede samenwerking, 2016
- Strategische agenda 2011-2015 Greenport Arnhem Nijmegen, oktober 2010
- Next Garden jaarverslag 2019 & Jaarplan 2020


