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1.      Inleiding 
 

2019 is een jaar geweest waarin veel activiteiten in de (glas)tuinbouwsector in de regio Arnhem-

Nijmegen hebben plaatsgevonden. Bij veel van die activiteiten was het Glastuinbouwpact Arnhem-

Nijmegen direct of indirect betrokken. Het jaar stond in het teken van het thema ‘Leren en 

Innoveren’. Om concurrerend te blijven dienen tuinbouwbedrijven zich te vernieuwen, te investeren 

in hun personeel en ook innovaties toe te passen. 

Door de pactmanager zijn in 2019, in samenwerking de ondernemersorganisatie GAN, veel 

ondernemersgerichte activiteiten zoals trainingen/cursussen, excursies en thema- en 

kantinebijeenkomsten georganiseerd. Vooral deze doelgerichte bijeenkomsten dragen direct bij aan 

de kennis en kunde van tuinbouwondernemers in het gebied. In totaal hebben aan alle activiteiten 

605 mensen deelgenomen (in veel gevallen deden ondernemers/personen mee aan meerdere 

activiteiten). Dat toont de betrokkenheid van de tuinbouwondernemers/medewerkers bij de 

activiteiten van het Pact en Greenport Gelderland. Daarnaast werd er in Bergerden samen met 

Agribusiness Niederrhein en met Greenport Venlo een internationale bijeenkomst georganiseerd 

over duurzame energie. Deze bijeenkomst was onderdeel van een viertal bijeenkomsten met als doel 

kennisuitwisseling en netwerkopbouw in de Euregio. Aan deze vier bijeenkomsten deden 280 

personen uit de drie regio’s mee. 

Ook speelt de pactmanager al een aantal jaar een belangrijke rol bij het initiëren en ontwikkelen van 

innovatieve projecten. Dit heeft in de afgelopen 5 jaar tot 27 projecten geleid, zie hieronder: 

Jaar aantal projecten bijdrage ondernemer subsidie bijdrage Totaal investering 

2015 8 342701 209965 552666 

2016 7 144739 91639 236378 

2017 3 422973 121187 544160 

2018 5 166485 76085 242570 

2019 4 144375 82144 226519 

Totaal 27 1221273 581020 1802293 
 
Samenvattend is in een periode van 5 jaar een 27-tal projecten geïnitieerd en ongeveer 1,8 miljoen 

geïnvesteerd in innovatieve en duurzame projecten. De subsidiebijdrage was daarbij ca. 580.000 

euro. Zonder de inzet van het Pact/GAN en Greenport Gelderland zouden deze innovaties en 

verduurzaming niet gerealiseerd zijn. 

Ook de komende jaren willen de partijen in het Glastuinbouwpact 

Arnhem-Nijmegen hun samenwerking voortzetten en een bijdrage 

leveren aan een vitale en concurrerende glastuinbouwsector. Actieve 

betrokkenheid van ondernemers, en organisaties zoals LTO, KasGroeit, 

Kom in de Kas, Glastuinbouw Nederland en GAN zijn daarbij essentieel. 
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2.  Organisatie 
 

Voor het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen was 2019 een succesvol jaar. Door een grote 

betrokkenheid van ondernemers uit de gehele tuinbouwketen hadden de georganiseerde activiteiten 

een groot bereik. Ook binnen het Pact was er sprake van een goede samenwerking en was er 

kennisuitwisseling met de andere pacten van Greenport Gelderland. Met betrekking tot het thema 

‘arbeid en onderwijs’, werd veel samengewerkt met de specialist (Erik Kaemingk) van Greenport 

Gelderland en werden de projecten afgestemd met Dick Koorn, secretaris van Greenport Gelderland.  

Het pact vergaderde in 2019 viermaal (20 maart, 29 mei, 5 september en 20 november). Tijdens deze 

vergaderingen werden besluiten genomen over (gezamenlijke) activiteiten en de uitvoering van 

projecten. Tijdens de pact-overleggen is de band met Greenport Gelderland versterkt en er is 

gesproken over de voortgang van het programma NEXTgarden. Vanuit het programma NEXTgarden 

zal een aparte jaarrapportage worden opgesteld. De voorbereidingen van de pact-overleggen en 

verslagleggingen werden verzorgd door Barbara van Zweden van Gemeente Lingewaard en Radboud 

Vorage (pactmanager). In het bestuurlijke pactoverleg zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 

➢ Gemeente Lingewaard (burgemeester Marianne Schuurmans/wethouder Sluiter) 
➢ Gemeente Overbetuwe (Wethouder Hol/Horsterhuis-Tangelder) 
➢ Provincie Gelderland (John Rocks) 
➢ LTO Noord/ Glastuinbouw Nederland  (Rick Gerichhausen) 
➢ Greenport Arnhem-Nijmegen (Peter Bakker) 
➢ Rabobank Oost Betuwe (Eric Aerts) 
➢ Plantion BV (Peter Bakker) 
➢ STOL Project (Henk Gertsen) 

 
In de vertegenwoordiging van deze organisaties zijn er enkele persoonlijke wisselingen geweest. 

Mevrouw Schuurmans is burgemeester in Haarlemmermeer geworden en vervangen door 

wethouder Sluiter van Gemeente Lingewaard. Wethouder Hol van gemeente Overbetuwe is in het 

Pact vervangen door wethouder Horsterhuis-Tangelder. 

Naast het bestuurlijke overleg in het kader van het Pact zijn er verschillende ambtelijke (formele en 

informele) overleggen gehouden. Ook is er veel bilateraal contact geweest tussen de ambtelijke 

partners/organisaties. Tijdens de ambtelijke vergaderingen werden zaken besproken zoals: 

Klimaatneutraal NEXTgarden 
➢ Energietransitie 
➢ Inventarisatie energiebehoefte tuinders 
➢ Regionale Energie Strategie 
➢ Kennisuitwisseling met Bommelerwaard 
➢ Opslag energie (HTO) samen met TNO 
➢ Inventarisatie energiebehoefte tuinders 
➢ Warmtenet (aansluiting op stadsverwarmingsnet van Arnhem en Nijmegen) 
➢ Hout gestookte WKK en windturbines 
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Leefbaarheid, landschap, vestigingsklimaat 
➢ Verplaatsingsregeling 
➢ ’t Zand 
➢ Huisvesting arbeidsmigranten 

 
Innovatie & start-ups en markt & afzet 

➢ Korte ketens/smart chain 
➢ Ingredient Farm 
➢ LED: NEXTgarden in the spotlight 
➢ Experience the Horticulture 

 
Communicatie 

➢ Website 
➢ Kom in de Kas 
➢ Betrokkenheid Greenport Nederland/Greenboard 
➢ Formele status als greenport van Greenport Gelderland 
➢ Diverse bijeenkomsten, excursies en bezoeken 
➢ Communicatie activiteiten 
➢ NEXTgarden na 2020 

 
Ondernemers gerichte activiteiten 

➢ Thema- en netwerkbijeenkomsten 
➢ Greenport Gelderland Innovatiefonds 
➢ Trainingen en cursussen 
➢ Bedrijfsbezoeken en kennisuitwisseling 
➢ PR en communicatie-activiteiten binnen tuinbouwcluster 
➢ Begeleiding innovaties bij tuinbouwbedrijven (projecten) 
➢ Ontwikkeling van innovatie en duurzaamheidsprojecten 
➢ Afstemming met ondernemersactiviteiten Greenport Gelderland  
➢ Visie-ontwikkeling en speerpunten 

 

Bestuurlijk vormde in de eerste helft van 2019 de voorzitter 

van het Pact, burgemeester M. Schuurmans-Wijdeven, de link 

met het bestuur van Greenport Gelderland. Na de zomer van 

2019 is deze rol overgenomen door wethouder Sluiter. 

Greenport Gelderland is in het voorjaar van 2019 onderdeel 

van Greenport Nederland geworden. Zij is ook een van de 

partijen die het Tuinbouw Akkoord ondertekend hebben.   

De activiteiten gericht op de bedrijven/ondernemers worden sinds 2014 opgepakt door de 

pactmanager Radboud Vorage. De heer Vorage is het eerste aanspreekpunt voor tuinders en hij 

organiseert bijeenkomsten en ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve projecten. Daarnaast is 

de heer Vorage ook contactpersoon voor de activiteiten die samen opgepakt worden in het kader 

van Agenda 2020 (en Duurzaam Doen) van Greenport Gelderland. Tenslotte worden goede contacten 

onderhouden met Greenport Venlo en Agribusiness Niederrhein. In de tabel op de volgende pagina is 

een overzicht te vinden van de diverse ondernemersgerichte activiteiten die in 2019 uitgevoerd zijn. 
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Ondernemersgerichte activiteiten Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen 2019  

 

 doel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opmerkingen 

Netwerk-nieuwjaarsbijeenkomst 
2 

11-1      
28-6 

     
 

 Nieuwjaarsreceptie 2019 
Netwerk bedrijfsbezoek, locatie Groessen 

Thema bijeenkomsten 

4 

  12-3 
25-3 

 
 
3-4 

  
 

 
 
 
 
 
2-7 

  
 
 
 
 
18-9 

 
 
 
 
 
10-10 

 
 
 
7-11 
19-11 
14-11 

 
 
 

Energieclusters bijeenkomst ism LTO 
Werkgeverschap in de tuinbouw 
Bijeenkomst regionale afzet, VanLokaalVoorLokaal 
Verduurzaming energie samen met LTO-afdeling 
Thema avond (Arbeid en Glaskracht NL) 
Agro Cross Borders ondernemers bijeenkomsten (4 stuks) 

Excursies 

4 

 26-2 
27-2 

 
 
14-3 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
2-7 

  
 
 
 
18-9 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14-11 

 Meedoen-dag scholieren Betuwe On Stage 
Excursie naar Baas in Ens/Koekoekspolder 
Excursie naar LED proef in Groessen 
Excursie naar Duitsland, beregeningstechniek 
Excursie energie Bergerden met Venlo en Niederrhein? 
Excursie internationaal zaken doen Melderslo 

Ondernemers bijeenkomsten 

4 

 14-2   
7-4 
 

 
 
 

 
 
24-6 

  
 

  
 
 
9-10 
17-10 

  
 
 
 
 
12-12 

Rabo lezing in Lent (voor agri-sector) 
Ondernemersontbijt Kom in de Kas 
Overleg ondernemers Boert Bewust, Project ontw. 
Ondernemersbijeenkomst GroenGasGelderland 
Kantinebijeenkomst 2019 (Demo bij Rick, innovatie) 
Experience the Horticulture 

Gebiedspromotie 

4 

10-1  
5-2 

  
 
7-4 

 
 

 
 
 
 

    

 
 

 
 
 
14-11 

 Bezoek provinciale delegatie 
Promotie bij Betuwe on Stage in Lent 
Opening Kom in de Kas, met ‘werkplein’  
Glastuinbouw-EuroTree Melderslo 

Training-cursus/onderwijs 

5 

22-1  
13-2 
 

 
 
20-3 

   
 
 
28-5 

 
 

  
 
 
 
25-9 

 
 
 
 
16-10 

 
 
 

 Resultaat gericht leidinggeven 
Vakbekwaamheidsbijeenkomst gewasbescherming 
Weerbare planten gewasbescherming 
Leren en innoveren (overleg en vervolg) 
Rondgang met statushouders en contactpersonen 

Projecten innovatie en duurzaamheid 
7  

            Begeleiden (7) en ontwikkelen (4) projecten GG Innoveert 
Afstemming/ondersteuning NEXTgarden projecten 

Bijhouden website/info en pers  

 

            Up-date website, actualiseren, artikelen, berichten, 
perscontacten, social media, Persberichten  
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Promotiemateriaal/activiteiten  
3 

11-1     22-5    7-10  12-12 Jaarverslag, Gelderland Climate for entrepreneurs, Food 
Forward, Greenport NH 

Digitale nieuwsbrieven  
6 

31-1 18-2 19-3 2-4  14-6 
28-6 

19-7 18-8 27-9 31-10  5-12 Ondernemersnieuwsbrieven GAN 

Bezoeken tuinders/groepen  16             Wordt informeel ingevuld, geen vaste data 

Pactoverleggen/Next Garden  6 
3 

  
5-2 

20-3  29-5    5-9 
5-9 

 20-11  Overleg pactbestuur (Glastuinbouwpact) 
Overleg projectgroep NEXTgarden 

Overleggen GAN bestuur  5 28-1  18-3  27-5    16-9  18-11  GAN-overleg (ieder kwartaal op locatie) 

Afstemming Greenport Gelderland 6 15-1  12-3  14-5  16-7  10-9  12-11  Diverse contacten met andere pacten mbt activiteiten 

Diverse netwerk contacten               Greenports, symposia, kennisinstellingen, etc 
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3.  Uitgevoerde projecten 2019 
 
Ook in 2019 is vanuit het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen ondersteuning verleend met het 

begeleiden van ondernemers die innovaties op hun bedrijf willen realiseren. In 2019 is een aantal 

projecten uit 2018 afgerond en is een 4-tal nieuwe projecten opgestart en deels afgerond. 

De opgezette en/of afgeronde projecten worden hieronder kort toegelicht: 

 

1)      Onderzoek toepassing LED in Bouvardia 

Bouvardia is een siergewas, dat op gespecialiseerde 

bedrijven gekweekt wordt. Eén van die bedrijven is 

Borgijink gelegen in Groessen. Borgijink heeft al diverse 

maatregelen & investeringen gedaan om bij de teelt van 

Bouvardia zoveel mogelijk rekening te houden met het 

milieu. Er wordt gebruik gemaakt van de laatste 

ontwikkelingen op technisch/biologisch gebied. Nu wil 

Borgijink als een van de eerste kwekers in Nederland de 

mogelijkheden van LED-verlichting in Bouvardia uittesten. 

Door toepassing van LED’s wil Borgijink minder elektrische 

energie gaan gebruiken en de kwaliteit van zijn gewas 

verder verbeteren. Hiermee speelt het bedrijf in op 

maatschappelijke trends en op wensen van consumenten. 

Consumenten vragen een duurzaam geteeld product van 

een hoge en betrouwbare kwaliteit. 

          Installeren van LED’s in Bouvardia. 

Doelstellingen die tijdens het LED-project gerealiseerd zijn: 

➢ Het realiseren van een testopstelling om te onderzoeken in welke mate Bouvardia te sturen 

is met een combinatie van LED’s en SON-T lampen; 

➢ Tijdens de test wordt er gekeken naar 1) kwaliteit van de bloem, 2) dikte van de takken, 3) 

aantal takken en 4) houdbaarheid van de bloemen; 

➢ Te bepalen of grootschalige toepassing van LED’s (in combinatie met SON-T lampen) 

toepasbaar is in de teelt van Bouvardia; 

➢ Vastleggen en communiceren van de resultaten van de test/proef. 
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2)      Regionale afzet: Van Lokaal Voor Lokaal 

Een collectief van boeren en tuinders in de regio rond Wijchen werkt 

vanuit een gezamenlijke doelstelling ‘gezonde korte ketens’ aan het 

opzetten van korte ketens van regionaal geproduceerde (duurzame) 

producten aan zorginstellingen, bedrijven en horeca in de regio. 

Daarmee leveren de samenwerkende ondernemers een concrete 

bijdrage aan de consumptie van gezond, vers en duurzaam eten voor 

ouderen, patiënten, gasten, bewoners en personeel van instellingen in met name de regio Nijmegen. 

De visie is daarbij dat het belangrijk is dat er verbinding wordt gemaakt tussen consumenten en 

producenten van voedsel in de eigen regio. Bovendien sluit het aan bij behoeften uit zorginstellingen 

naar gezondere voeding die een positief effect heeft op het welzijn van patiënten en bewoners. 

Doelstellingen van het project zijn: 

➢ Het versterken van het samenwerkingsverband in ‘gezonde korte ketens’ tussen 

telers/boeren en de AGF-groothandel; 

➢ Het opzetten van de logistieke(bestel)structuur om effectief en doelmatig gezonde 

producten, via korte ketens, bij afnemers/zorginstellingen (B2B) te krijgen; 

➢ Opstellen profielbeschrijving van betrokken toeleveranciers (telers/boeren) en hun 

duurzaamheidsambities laten zien. Daarbij ook aan de regio zichtbaar maken welk scala aan 

voedselproducten in de regio geproduceerd worden; 

➢ Communicatie- en marketingstructuur opzetten met afnemers; 

➢ Het uittesten van dit nieuwe ‘Local to Local- kanaal’ met duurzame voedselproducten voor 

instellingen in de regio Nijmegen/Greenport Gelderland op basis van een maatschappelijke 

vraag en overeenkomstig de ambitie van de betrokken agrarische bedrijven; 

➢ Het verbeteren van de haalbaarheid van Local to Local door kennisontwikkeling met dit 

testproject en doorgroei van het collectief van ondernemers naar een exploitatiefase. 
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3)      Power to heat in pioenrozenteelt 

Pioenrozen zijn een belangrijk gewas in de tuinbouwkassen in Huissen en omstreken. Pioenen 

worden zowel onder glas (vroege teelt) als buiten (late teelt) geproduceerd. De markt vraagt 

pioenenrozen in een groot deel van het voorjaar en de zomer. Daarom is het belangrijk dat de 

productie over een grotere periode uitgespreid wordt. Bovendien vragen pioenen om veel arbeid 

tijdens de oogstperiode. Het spreiden van deze oogstperiode leidt ook tot een veel gelijkmatigere 

inzet van arbeid op de bedrijven. 

Onder glas beginnen de pioenen uit te lopen eind 

februari (zowel in volle grond als in perlietbakken). In 

deze fase is het een kostbare zaak om de gehele kas te 

verwarmen, terwijl de plant nog klein is. Het is dan beter 

om alleen de directe omgeving van de plant te 

verwarmen. Dat kan door toepassing van infrarood 

draden/linten of, in het geval van warmteslangen nabij 

de planten, door het verwarmen met een warmtepomp. 

Op deze manier wordt zeer doelgericht en lokaal 

verwarmd, met een minimale inzet van energie. 

Het project heeft tot doel om door zeer doelgericht te 

verwarmen, met minimaal gebruik van energie, de groei 

van pioenrozen te versnellen/vervroegen. Door 

toepassing van het concept ‘Power to Heat’ kan vrij van 

fossiele brandstoffen geteeld worden. 

 

Infrarood verwarmen van pioenrozen. 

De volgende doelstellingen zijn in het project gerealiseerd: 

➢ Het realiseren van een tweetal testopstellingen met gebruik van infrarood linten en een 

warmtepomp om te onderzoeken in welke mate de teelt van pioenrozen te vervroegen is. Dit 

is zowel voor teelt in de grond als ook in perlietbakken relevant; 

➢ Het vastleggen van de ervaringen (meetdata) met de beide testopstellingen, die uitgevoerd 

worden op de beide bedrijven. Daarbij wordt met name gekeken naar hoe zo efficiënt 

mogelijk de elektrische warmte in de nabijheid van de pioenrozen gebracht kan worden en in 

welke mate dat de oogst heeft vervroegd; 

➢ Bepalen welke van de gebruikte ‘power to heat’ verwarmingstechnieken het meest geschikt 

zijn bij een grootschalige toepassing in de pioenrozenteelt. 
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4)      Groesbeekse wijn, van product naar beleving 

Een collectief van wijnboeren uit Groesbeek heeft een nieuwe regionale wijn ontwikkeld, op basis 

van druiven die in het gebied geteeld worden, en die aansluit bij de wensen en beleving van 

bezoekers aan het gebied. Daarbij gaat het zowel om de smaak van de wijn als ook om de 

vormgeving, presentatie en het marketingconcept. 

De doelgroep zijn de vele bezoekers van het gebied, en daarmee ook horeca en hotels (intermediairs) 

in het gebied, die de toeristen ontvangen/huisvesten. Het collectief van wijnboeren heeft intensief 

contact gehad met deze regionale horeca en mede op basis van een marktonderzoek is de wijn en 

marketingaanpak ontwikkeld. 

De smaak van de wijn is mede bepaald met 

behulp van een drank-technisch 

laboratorium. De vormgeving en marketing 

van de wijn is afgestemd op de wensen van 

de consumenten. Hierdoor zijn de 

wijnboeren in staat gebleken om een 

unieke product-marktcombinatie neer te 

zetten. Zij hebben daarmee hun 

marktpositie in de regio versterkt en ook 

een nieuw aspect toegevoegd aan de 

beleving van Groesbeek en omstreken. 

De volgende doelstellingen zijn in het project gerealiseerd: 

➢ Het ontwikkelen van een (nieuwe) regionale wijn op basis van de verschillende 

druivensoorten die in het gebied geteeld worden. Dit wordt uitgevoerd i.s.m. een drank-

technisch laboratorium evt. met behulp van een panel die de smaak van deze wijn 

beoordeelt en classificeert; 

➢ Het in beeld krijgen van de mogelijkheden om, via de locaties die de vele toeristen 

ontvangen/huisvesten, de bezoekers in het gebied kennis te laten maken met de lokale 

wijn(en) en wijncultuur; 

➢ Het in beeld brengen op welke wijze horeca en hotels ondersteund willen/kunnen worden 

om de lokale wijnen en wijncultuur onder de aandacht van hun gasten te brengen om 

daarmee de beleving van het verblijf van de gasten te verrijken; 

➢ Het ontwikkelen van een eigentijdse vormgeving van de presentatie van deze lokale wijn(en) 

en ondersteunende communicatiemiddelen; 

➢ Het uitwerken van deze unieke product-markt combinatie in een marketingplan; 

➢ Het testen en uitzetten van deze wijnen in het zomerseizoen van 2019 en evaluatie van de 

ontwikkelde product-markt combinatie. 
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5)      Ontwikkeling van een precisie machine voor de amaryllisteelt 

Na het groeiseizoen moet het loof van het Amaryllis gewas verwijderd worden. De plant hoogte 

varieert tussen de één en anderhalve meter. In de vollegrondsteelt werd het gewas versnipperd en 

de loofresten met de hand weggehaald. Later werden zware machines ontwikkeld om het loof 

meteen op te vangen. Het gebruik van de zware machines leidde tot risico’s op beschadiging van het 

teeltsysteem, de folies en soms zelfs de kasconstructie. Het beschadigen van de folies en het 

teeltsysteem is een groot probleem, omdat de aanleg hiervan duur is en het kan leiden tot een risico 

op lekkage van plantenvoeding naar de ondergrond.  

Een ander punt is het “koppen snijden”. Het loof wordt door de machine ca. 12 tot 15 centimeter 

boven de bol afgesneden. Het bovenste stuk van deze 12-15 centimeter begint naar 7-10 dagen te 

besterven. Dit moet handmatig worden weggesneden om te zorgen dat er op de bovenkant van de 

bol geen schimmelaantasting ontstaat. Dit weg snijden van het bovenste stukje loof is een 

vervelende en arbeidsintensieve klus, waarbij medewerkers met knielappen aan door de betonnen 

paden kruipen om iedere bol afzonderlijk af te snijden.  

De laatste jaren zijn veel amarylliskwekerijen 

geleidelijk overgestapt naar het teeltsysteem 

in teeltbakken. Het voordeel hiervan is dat 

de bollen op gelijke hoogte staan. Mede 

hierdoor is bij Zandvoort Flowers het idee 

ontstaan om een machine te ontwikkelen 

waarbij het “koppen snijden” wordt 

gemechaniseerd. Dit idee heeft Zandvoort 

Flowers met Hortiworld, een 

machinebouwer, besproken en heeft 

Hortiworld een ontwikkelproject gestart. 

De volgende doelstellingen zijn in het project gerealiseerd: 

➢ Het ontwerp voor de innovatieve machine is uitgewerkt en vastgelegd in ontwerptekeningen. 

Er heeft een integrale controle van het ontwerp plaatsgevonden; 

➢ De testmachine (proto-type) is gebouwd en een factory-test op functionaliteit en veiligheid 

uitgevoerd; 

➢ De machine is in de praktijk bij Zandvoort Flowers meerdere malen getest de geschiktheid 

voor de praktijk gebleken. Suggesties van Zandvoort Flowers en andere kwekers zijn waar 

mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt; 

➢ Er hebben communicatie-activiteiten plaatsgevonden en er is een demobijeenkomst 

georganiseerd. 
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6)      Teelt van tropische gewassen in een LED-kas 

De Nederlandse tuinbouwkas biedt een uitstekende behuizing/klimaat voor veel gewassen. In 

toenemende mate is er ook aandacht voor het telen van tropische en subtropische (specerij) 

gewassen. Deze gewassen hebben naast voldoende warmte ook specifieke eisen m.b.t. 

lichtintensiteit. In met name de winterperiode is de lichtintensiteit in Nederland te laag voor 

tropische gewassen. In een aantal eenjarige teelten kan hiermee rekening gehouden worden door 

deze licht-minnende gewassen niet in de wintermaanden te telen. Voor meerjarige gewassen dient 

er in de winter ook voldoende licht te zijn. Een bijzonder gewas is Kurkuma dat wortels maakt waarin 

waardevolle stoffen worden opgeslagen (curcumine). Dit is een antioxidant. Dit gewas bloeit van 

oorsprong in zonlicht-rijke landen zoals India en Maleisië. 

Het ombouwen van een Nederlandse kas naar een tropische kas heeft een aantal uitdagingen. Met 

name de juiste hoeveelheid licht, naast een goede temperatuur en luchtvochtigheid, voor een goede 

gewasgroei is van essentieel belang. Daarom wil STOL-project praktische ervaring opdoen met het 

ombouwen van een deel van een Nederlandse kas, naar een kas voor tropische licht-minnende en 

evt. meerjarige gewassen. Afronding van dit project is begin 2020. 

Een ideale lichtbron voor een 

dergelijke kas is LED-verlichting. 

Afhankelijk van het spectrum 

van de lichtbehoefte kan een 

combinatie van LED’s gekozen 

worden. 

In dit project wordt een deel van 

een bestaande kas omgebouwd 

naar een tropische lichtkas (ca. 

2*60m2) met gebruik van 

innovatieve LED-technologie. Dit 

project werk samen met het 

project ‘Ingredient Farm’. 

Doelstellingen van het project zijn: 

➢ Bepalen van optimale combinatie van LED’s die past bij de behoefte van tropische gewassen 

zoals Kurkuma; 

➢ Onderzoek naar een ideale positionering van de LED’s in combinatie met onderzoek naar een 

in hoogte instelbaar verwarmingssysteem (hijsverwarming); 

➢ Het realiseren van de LED-verlichting in de kas en daarmee de ombouw van ca. 2 keer 60 m2 

naar een tropische lichtkas; 

➢ Het testen van de kas op lichtintensiteit en simulatie van het tropische klimaat. 
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7)      Echte en Eerlijke prijs, KANplant 

Het onderzoeksproject 'Echte en Eerlijke prijs’ gaat samen met bij KANplant aangesloten kwekers aan 

de slag om te bepalen wat de echte en eerlijke prijs van hun duurzame producten is. Daarbij valt te 

denken aan de invloed van CO2, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid, waterkwaliteit, fair pricing en 

gezondheid op de 'echte' prijs van een product en de 'eerlijke' prijs die de kweker voor zijn product 

krijgt. Het biedt de kwekers zicht op de kosten die gerelateerd zijn aan de productie van hun 

potplanten en de verdeling van opbrengsten in de keten. Het project zal ook inzicht geven op welke 

duurzaamheidsaspecten de kwekers van KANplant zich het beste kunnen richten. 

De doelstellingen van het project zijn: 

➢ Inzicht geven in de echte prijs van potplantenteelt. Welke directe en maatschappelijke 

kosten gaan gepaard met de teelt van potplanten? 

➢ Inzicht geven in de eerlijke prijs. Worden de extra kosten gemaakt voor een duurzamer 

product in de keten gecompenseerd door extra opbrengsten? En wie zouden die extra 

opbrengsten dan moeten krijgen. 

Het project gaat naar verwachting in 2020 van start. 

 

8)      Experience the horticulture 

Dit project wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen Gemeente Lingewaard, Stichting STOL 

Projekt, Humphrey’s BV en Greenport Arnhem-Nijmegen. Looptijd is 2019-2020. De belangrijkste 

speerpunten van het project zijn: 

➢ Innovatie van de beleving / bewustwording van de betekenis van de tuinbouw NEXTgarden; 

➢ Innovatie op het gebied van het werken aan een circulaire tuinbouw, duurzaamheid in de 

tuinbouw en een klimaat-neutrale circulaire keten; 

➢ Innovatie op het gebied van kennisontwikkeling, - verspreiding en op het gebied van (agro) 

toerisme en recreatie. 
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Tenslotte is in 2019 bijgedragen aan de afronding van het project ‘NEXT Garden in the spotlights’. In 

het kader van dit project is bij het tuinbouwbedrijf Zandvoort Flowers van de broers Gerichhausen 

1.800 m2 ingericht als proeftuin om LED-verlichting te testen. Het doel is om te testen wat het effect 

is van het extra LED licht op de Freesia productie. Er is een proef gedaan met drie verschillende 

lichtbehandelingen: 

➢ SON-T verlichting + 43% LED verlichting 
➢ SON-T verlichting + 60% LED verlichting 
➢ Enkel SON-T verlichting (controle behandeling) 

 
Uit de proef blijkt dat extra LED-licht kan bijdragen aan een hogere productie per m2. Dit wordt 

voornamelijk gerealiseerd doordat er meer zijtakken (haken) werden gevormd. LED verlichting kan 

dus perspectief bieden in de Freesia teelt op een hogere productie. 

 

LED-verlichting in Freesia teelt. 

Daarnaast is in het kader van samenwerking met NEXTgarden meegewerkt/meegedacht aan diverse 

projecten/initiatieven die onder leiding van het projectteam van NEXTgarden opgezet worden. Het 

betreft projecten/initiatieven zoals: 

➢ Food Ingrediënt Farm 

➢ Eiwitproductie via de productie van waterlinzen 

➢ Opslag van energie WKO/HTO 

➢ Stadsverwarmingsnet Arnhem-Nijmegen 

➢ Regionale afzet van producten 

➢ Smart Chain 

➢ Energie-inventarisatie voor glastuinbouw in NEXTgarden 
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4.  Fotocollage van de (netwerk)activiteiten 2019 
 
De ondernemersgerichte activiteiten van Greenport Arnhem-Nijmegen maken integraal onderdeel 

uit van het Glastuinbouwpact. De activiteiten zijn met name gericht op een levendig 

tuinbouwnetwerk, waarin relevante tuinbouwkennis snel verspreid, ondernemers allerlei contacten 

kunnen leggen, waar nieuwe (innovatieve) ideeën ontstaan en ondernemers inspiratie kunnen 

opdoen. Om dat te bereiken werd samen met de partners uit het pact en samen met Greenport 

Gelderland een verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd, zoals:  

➢ Netwerkbijeenkomsten (met gezamenlijk ca. 90 deelnemers) 
➢ Themabijeenkomsten energie, visie, ondernemerschap en arbeid (150 deelnemers) 
➢ Diverse ondernemersbijeenkomsten (125 deelnemers) 
➢ Trainingsbijeenkomsten met kleine groepen en arbeid (ca. 105 ondernemers) 
➢ Symposium m.b.t. energietransitie Bergerden (55 personen) 
➢ Excursies en kantinebijeenkomsten (65 personen) 
➢ Ondersteuning ontwikkeling NEXTgarden 
➢ Begeleiden diverse bezoeken van politici en beleidsmakers (15) 
➢ Digitale nieuwsbrieven 
➢ Algemene PR en imago (zoals betrokkenheid bij ‘Kom in de Kas’) 

 
Op deze manier organiseerde de pactmanager ruim 605 persoonlijke contactmomenten tussen 

tuinders, ketenpartijen, kenniswerkers, overheden en de toeleverende industrie. Hieronder vindt u 

een foto-overzicht van de vele activiteiten die mede geïnitieerd zijn met hulp van Greenport Arnhem-

Nijmegen en het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen. 

 

Dick Koorn, secretaris van Greenport Gelderland         Provinciaal werkbezoek, januari 2019. 
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Training Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven bij Flynth in Elst 

 

 

Cursus over weerbaar telen en natuurlijke weerstand van planten. 
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VMBO-studenten krijgen op de ‘beroependag’ informatie over werken in de tuinbouw. 
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Excursie naar duurzame energieprojecten in Noordoost-polder en Koekoekspolder. 

 

 

Bijeenkomst/workshop over personeelsmanagement (en Poolse medewerkers). 
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Ondernemersontbijt tijdens opening van Kom in de Kas 2019. 

 

Albert Kosdi opent KidK in 2019.      Theo Visser neemt afscheid van bestuur KidK. 
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Ruimte voor kunst in de kas, bij Harry en Margit Beijer tijdens KidK 2019. 

 

 

Werkplein voor werkzoekende tijdens Kom in de Kas 2019. 
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Discussie-avond over toepassing van LED-verlichting in de sierteelt. 

 

 

Excursie naar Clemens Borgijink en bezoek aan de LED-proef in Bouvardia. 
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Bijeenkomst van VanLokaalVoorLokaal over ‘gezonde korte ketens’. 

 

 

Netwerkbijeenkomst bij Borgijink over de teelt van Bouvardia en LED-verlichting. 
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Bedrijfsexcursie naar Duitsland en bezoek aan Derks in Geldern-Walbeck. 

 

 

Bijeenkomst over duurzame energieopties voor de tuinbouw bij Royal Berry. 
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Excursie naar drijvend zonnepark van Lingezegen Energie. 

 

 

Statushouders op bezoek bij de tuinbouwbedrijven, oriëntatie op werk. 
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Bijeenkomst over Bio-Mass meets high-tech Chemistry, i.s.m. Greenport Venlo en Niederrhein. 

 

 

Demo van precisie machine voor de amaryllisteelt. 
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Excursie bij EuroTree over internationaal zaken doen in de Euregio. 

 

 

Medewerkers van Werkgevers Servicepunt geven toelichting op arbeidsmarkt. 
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Brainstorm Experience the Horticulture          Wethouder Sluiter over beleving van de tuinbouw 

 

 

Gezellig bijpraten in de kas van Albert en Jolanda Kosdi in Oosterhout. 
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5. Plannen voor 2020 

In 2020 zal in het Glastuinbouwpact verder gewerkt worden aan de drie speerpunten van Greenport 

Gelderland (Duurzaam Verder). Enerzijds zal er een focus liggen op het uitvoeren van projecten met 

ondernemers, anderzijds zal er veel aandacht zijn voor proces- en netwerkactiviteiten. In de 

afgelopen jaren is gebleken dat een goede interactie tussen netwerk (proces) en projecten (doen) tot 

tastbare resultaten heeft geleid, zie ook dit jaarverslag. De thema’s voor de komende jaren zijn:  

Thema 1. Duurzaam 

Realiseren van een energie neutrale, klimaatbestendige, emissievrije en circulaire tuinbouw in 2030.  

Hiervoor moet de verduurzaming worden versneld. De activiteiten om dit te realiseren zijn 

uitgewerkt langs vier lijnen: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en 

verduurzaming van de teelt.  

Thema 2. Krachtig 

Realiseren van een sterke economie met leefbare groei. Aandachtspunten: versterken van het 

vestigingsklimaat en de ruimtelijke structuur, ontwikkelen van een schone, high-tech toeleverende 

industrie, ontwikkelen van een gezonde en niet verspillende voedselvoorziening, realiseren van een 

gezond leef-, woon- en werkklimaat in gebouwen en steden.  

Thema 3. Verbonden 

Realiseren van een betere verbondenheid. Aandachtspunten: verbeteren van de relatie van het 

tuinbouwcluster met mensen, burgers, markt en maatschappij, verbeteren van de bereikbaarheid en 

logistiek en tot slot een betere benutting van de infrastructuur (weg, water, rail) in Gelderland. Dit is 

noodzakelijk om meer voordeel te halen uit de gunstige ligging tussen Randstad en Ruhrgebied. 

Er wordt daarbij gekozen voor een aanpak waarbij ondernemers/keten een belangrijke rol hebben 

bij de invulling van de speerpunten. Denk daarbij aan: 

➢ Lokale, bottom-up, ondernemer-gedreven aanpak; 
➢ Samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs, onderzoek, omgeving; 
➢ Focus op oplossen van maatschappelijke uitdagingen; 
➢ Balans tussen implementatie (volgers), innovatie (voorlopers) en organisatie;  
➢ Intensieve samenwerking met andere sectoren en regio’s. 

 
Deze aanpak past goed bij de lijn die het Glastuinbouwpact de laatste jaren reeds ingezet heeft. Door 

nadrukkelijk samen te werken met partijen zoals GAN, STOL, LTO en Glaskracht Nederland is er 

bestuurlijk een goede afstemming tussen ondernemersbelangen en publieke belangen. Daarnaast 

kenmerkt de aanpak van dit pact zich al jaren door een bottom-up benadering gezien de grote 

betrokkenheid van ondernemers zowel bij de activiteiten als ook bij de projecten. Met deze 

samenwerking in het pact is het mogelijk om het tuinbouwcluster in de regio Arnhem-Nijmegen 

verder uit te laten groeien tot een van de duurzaamste en meest innovatieve tuinbouwregio’s van 

Nederland. 


