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1.       Inleiding 
 

2020 is een jaar geweest dat in het teken van de coronacrisis heeft gestaan. Tot half maart konden 

de activiteiten op de normale manier georganiseerd worden. De voorbereiding rondom Kom in de 

Kas waren in volle gang, toen duidelijk werd wat de impact van het coronavirus zou gaan worden. 

Fysieke bijeenkomsten werden per direct afgelast en al snel werd duidelijk dat 2020 geen normaal 

jaar voor de tuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen zou worden. De afzet van tuinbouwproducten 

ging door een ‘achtbaan’. Veel tuinders bleven in maart en april met hun producten zitten en er was 

grote onzekerheid over de prijsvorming de rest van het jaar. Ook de overheidsmaatregelen bij de 2de 

en 3de coronagolf hadden hun invloed op de afzet en prijsvorming. Het is een bewogen jaar 

geworden die tuinders niet snel zullen vergeten. 

Bloemen drive-in in Huissen tijdens coronacrisis. 

Na uitbraak van het coronavirus is vanuit het Glastuinbouwpact ingezet op het intensiveren van de 

contacten met tuinders en te horen waar de grootste uitdagingen lagen. In die fase is via onder 

andere nieuwsbrieven veel gecommuniceerd over zaken, zoals: afzetinformatie, veiligheid op het 

bedrijf, financieel beheer in crisis periodes, personeelsmanagement en over diverse 

noodsteunregelingen die in het leven geroepen werden door de overheid. In dit kader is intensief 

met Greenport Gelderland opgetrokken. 
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Een concreet initiatief om een bescheiden bijdrage te 

leveren aan de verstoring tussen aanbod en vraag van 

tuinbouwproducten was een project met de 

Voedselbank in Arnhem. In de periode van april tot en 

met juni zijn er vanuit de tuinbouw 39 leveringen 

verzorgd aan het distributiecentrum van de 

Voedselbank in Arnhem. Door de crisis had de 

Voedselbank een groeiend aantal hulpbehoevenden 

(ca. 5.500-6.000 in Gelderland). Het zicht op of behoud 

van (tijdelijk) werk stond bij deze groep mensen onder 

grote druk. Het bleek voor veel van de 

gebruikers/cliënten van de Voedselbank een zware 

periode. Eind van het jaar is vanuit de tuinbouw een 

actie gestart waarbij alle medewerkers van de 

Voedselbank verrast werden met een leuk kerstplantje. 

Boontjes uit Huissen voor de Voedselbank. 

Door de pactmanager zijn in 2020 logischerwijs minder fysieke ondernemersbijeenkomsten 

georganiseerd. Daarentegen is een tweetal webinars georganiseerd en is er veel met ondernemers 

op digitale wijze gecommuniceerd. Samen met Greenport Venlo en Agribusiness Niederrhein werd 

een webinar over bodemenergie georganiseerd (in het kader van het project AgroPole). Er werden 

veel meer nieuwsbrieven naar de ruim 400 contactadressen gestuurd. Daarmee heeft het 

Gastuinbouwpact de ondernemers met Raad en Daad kunnen bijstaan in deze onzekere periode. 

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

innovatieve projecten. Ook in dit jaar zijn weer 5 nieuwe projecten van start gegaan, zie hieronder: 

Projectnaam Tuinbouwbedrijven Investering 

Verminderd water en turf gebruik Karma Plants, Hofstede en Beijer 113.700 

Lokaal product, vers en gezond van dichtbij VLVL, ca. 25 ondernemers 53.400 

Korte keten, Bloem direct Evers en Beaumonde 57.500 

Precisieteelt in de Bouvardia Borgijink en Hortiworld 45.500 

Duurzame snijhortensia, Dark Ruby Zeestraten en Kersten 93.080 

Totaal   363.180 
 
Samenvattend is in een periode van 6 jaar een 32-tal projecten geïnitieerd en ongeveer 2,15 miljoen 

geïnvesteerd in innovatieve en duurzame projecten. 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 

blijven leveren aan een vitale en concurrerende glastuinbouwsector. In 

2021 zal dit resulteren in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 
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2.  Organisatie 
 

Voor het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen was 2020 een uitdagend jaar waarbij veel activiteiten 

vanaf maart aangepast moesten worden. Dat vroeg om veel flexibiliteit van het Pact en van de 

pactmanager. De eerste 2,5 maanden leverden nog veel fysieke activiteiten op, maar al snel werd er 

veel digitaal vergaderd en gecommuniceerd. Gelukkig bleek, ondanks een snelle omschakeling, dat er 

binnen het Pact een goede samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk was en ook de hechte band 

met de andere pacten van Greenport Gelderland mogelijk was. Met betrekking tot het thema ‘arbeid 

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

Greenport Gelderland en er werden diverse projectinitiatieven afgestemd met Dick Koorn, secretaris 

van Greenport Gelderland.  

Het Pact vergaderde in 2020 vijfmaal (12 maart, 7 mei, 1 juli, 1 oktober en 3 december). Tijdens deze 

vergaderingen werd de situatie in de tuinbouw besproken, de mogelijkheden en onmogelijkheden 

om fysieke activiteiten te organiseren, werden (gezamenlijke) initiatieven besproken en een vijftal 

innovatieve projecten beoordeeld. Tijdens de pact-overleggen is verder gewerkt aan de band met 

Greenport Gelderland 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 (Wethouder Sluiter) 

➢ Gemeente Overbetuwe (Wethouder 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, tot 31-12-2020) 

➢ STOL Project (Henk Gertsen) 

 
In de vertegenwoordiging van deze organisaties hebben zich in 2020 geen veranderingen 

voorgedaan. De heer Peter Bakker heeft, mede in verband met zijn vertrek bij Plantion en Greenport 

Arnhem-Nijmegen, te kennen gegeven zijn lidmaatschap aan het pact over te zullen dragen. Dit zal 

begin 2021 plaatsvinden. 

In 2020 heeft het Pact besloten haar samenwerking ook in de komende jaren te zullen continueren. 

Daartoe is een evaluatie uitgevoerd van de resultaten van het pact en een meningspeiling onder de 

leden van het pact. Tenslotte heeft er een strategische sessie plaatsgevonden waarin de belangrijkste 

‘speerpunten’ voor de komende jaren benoemd zijn. Deze speerpunten zullen in de werkplannen 

voor de komende jaren terugkomen en ook in de in 2021 nieuw op te stellen pactovereenkomst. 
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Een belangrijke motor voor tuinbouwontwikkeling in Gelderland is het netwerk van Greenport 

Gelderland. Voor de komende jaren heeft Greenport Gelderland haar toekomstvisie vastgelegd in de 

‘Versnellingsagenda Duurzaam Verder’. In de regio Arnhem-Nijmegen worden de hoofdlijnen uit 

Duurzaam Verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 

 

Duurzaam Verder concentreert zich op een drietal thema’s die van essentieel belang zijn voor de 

ontwikkeling van de Gelderse tuinbouwsector. Het betreft de thema’s: 

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: energie, klimaat, circulair en verduurzaming van de teelt. 

2) Krachtig 

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

vestigingsklimaat, opvoeren innovatie, ontwikkelen van een schone, hightech toeleverende industrie, 

ontwikkelen van een gezonde en niet verspillende voedselvoorziening en het realiseren van een 

gezond leef-, woon- en werkklimaat in steden, in gebouwen en op het platteland. 

3) Verbonden 

Realiseren van een betere verbondenheid met de omgeving. Aandachtspunten: verbeteren van de 

relatie van het tuinbouwcluster met burgers, consumenten, 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. 
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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 Verder) 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 

2020 uitgevoerd zijn. Daarnaast is in 2020 veel telefonisch en digitaal met ondernemers 

gecommuniceerd en is in de crisisperiode een project met tuinders en de Voedselbank Arnhem-

Gelderland uitgevoerd. 

 

 

Voorbereidingen voor Kom in de Kas in Groessen
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Ondernemersgerichte activiteiten Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen 2020  

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

Netwerk-nieuwjaarsbijeenkomst 
2 

10-1           
 

 Nieuwjaarsreceptie 2020 
  

Thema bijeenkomsten/Webinar 

3 

        3-9  
6-10 
26-10 

 
 
 
23-11 

 Afzet in corona-tijd (webinar) 
Bodemenergie Niederrhein/Venlo (webinar) 
Koers agrarische sector Gelderland (webinar) 
Duurzame energie NEXTgarden (webinar) 

Excursies 
2 

 17-2           Bezoek aan Olmia Robotics 

Ondernemers bijeenkomsten 
2 

        8-9    Strategische sessie met ondernemers en Pact 
 

Gebiedspromotie 
3 

  5-3   
 

       Betuwe on Stage, werving scholen project 

Training-cursus/onderwijs 

3 

20-1  
12-2 
 

 
 
11-3 

         Resultaat gericht leidinggeven 
Beleid en toepassing rond knaagdierbestrijding 
Licentie bijeenkomst gewasbescherming, bedrijfshygiëne 

Projecten innovatie en duurzaamheid 

4  

            Opstellen lijst projectideeën 
Ontwikkelen (5) projecten GG Innoveert 
Afstemming/ondersteuning NEXTgarden projecten 
Experience the Horticulture 

Voedselbank project 
1 

            Uitvoering project met Voedselbank 
Kerstattentie voor medewerkers 

Bijhouden website/info en pers  

 

            Up-date website, actualiseren, artikelen, berichten, 
perscontacten, social media, Persberichten  

Promotiemateriaal/activiteiten  3 10-1            Jaarverslag, Greenport Gelderland 

Digitale nieuwsbrieven  
8 

5-1 
31-1 

 13-3 
31-3 

17-4 28-5  20-7 31-8 25-9 30-10  11-12 
18-12 

Ondernemersnieuwsbrieven Pact-GAN 

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

Pactoverleggen/Next Garden  
4 

  12-3  7-5  1-7   1-10  3-12 Overleg pactbestuur (Glastuinbouwpact) 

Overleggen GAN ondernemers/bestuur 6  2-2 23-3 8-4 25-5 29-6   7-9  9-11 14-12 GAN-overleg 

Afstemming Greenport Gelderland 5 20-1  31-3  26-5    15-9  17-11  Diverse contacten met andere pacten mbt activiteiten 

Diverse netwerk contacten               Greenports, symposia, kennisinstellingen, etc 

 



6 

 

3.  Uitgevoerde en opgestarte projecten 2020 
 
Ook in 2020 is vanuit het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen ondersteuning verleend aan het 

begeleiden van (samenwerkingsverbanden van) ondernemers die innovaties op hun bedrijf willen 

realiseren. In 2020 is een vijftal nieuwe innovatieve projecten ontwikkeld. Daarnaast is een project 

met de Voedselbank uitgevoerd, een strategische sessie georganiseerd en bijgedragen aan het 

project Experience the Horticulture. De ontwikkelde, opgezette en/of in 2020 afgeronde projecten 

worden hieronder kort toegelicht: 

1)      Verminderen turf- en watergebruik in potplantenteelt 

Turf wordt in de potplantenteelt met name gebruikt om het vochtniveau in de potgrond zo optimaal 

mogelijk te houden. Een goede vochthuishouding is van essentieel belang voor de ontwikkeling van 

wortels en dus uiteindelijk voor de kwaliteit en verkoopbaarheid van de plant.  

De bevochtigingsmethode met het gebruik van turf kan 

voor een groot gedeelte worden verminderd, door de 

plant, die in een kweekpot staat, een eigen waterbuffer 

te geven (reservoirpot). Daartoe moet de kweekpot in 

een zogenaamde reservoirpot geplaatst worden met 

een eigen voorraad aan water. Dan kan de plant het 

vocht opnemen wanneer hij dat nodig heeft, middels 

het innovatieve ‘WaterWick-systeem´. Turf, een product 

uit de natuur, is hierdoor in grote mate overbodig 

geworden.  

De automatisering van dit systeem kent nog enkele 

grote uitdagingen. Momenteel moet in het begin van de 

teelt de plant met kweekpot in de reservoirpot gezet 

worden. Aan het einde van de teelt moeten de planten 

met kweekpot weer uit de reservoirpot gehaald worden. Het is van essentieel belang voor het slagen 

van dit nieuwe en zeer efficiënte teeltsysteem dat de verschillende extra handelingen 

geautomatiseerd kunnen worden.  

In dit ontwikkelproject zal een onderzoek plaatsvinden naar het automatiseren van de extra 

handeling: in en uit reservoirpot plaatsen. Er zal een (technisch) ontwerp van een tweeledige 

machine gemaakt worden op basis van een programma van eisen. Na goedkeuring zal er een 

prototype voor beide handelingen vervaardigd worden. Dit prototype wordt vervolgens op de 

kwekerijen geplaatst en moet naadloos inpasbaar zijn binnen de bedrijfslogistiek. De resultaten van 

de test van dit prototype zullen beschreven worden en er zal ook over het project met andere 

kwekers gecommuniceerd worden. 
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2)      Regionale afzet: Van Lokaal Voor Lokaal 

De stichting Van Lokaal Voor Lokaal (VLVL) zet zich in om versproducten beschikbaar te krijgen voor 

mensen die uit de eigen regio (via een korte keten) verse, gezonde voeding willen eten.  

Het blijkt dat veel consumenten en mensen in instellingen onvoldoende geïnformeerd zijn over hoe 

verse seizoensproducten van positieve invloed zijn op de gezondheid en smaak van voeding. 

Daarnaast hebben zij ook geen goed 

beeld van de mogelijkheden om deze 

producten uit de eigen regio te 

betrekken. 

In de periode 2018-2019-2020 heeft 

VLVL een netwerk opgezet van boeren, 

tuinders en producenten die deze verse 

(seizoens)producten aanbieden. Ook is 

een website ontwikkeld waar deze 

producten eenvoudig te bestellen zijn 

voor instellingen en bedrijven.  

Het is belangrijk om de mensen/instellingen/bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen te informeren 

over de beschikbaarheid van verse en kwalitatieve hoogwaardige producten uit de eigen regio. 

Daartoe is een project opgezet met de volgende doelstellingen: 

➢ Informeren van burgers, bedrijven en instellingen over gezonde (seizoens)producten uit 

eigen regio en de voordelen van een korte keten. Dit zal met name plaatsvinden door gebruik 

te maken van Social Media; 

➢ Het verbeteren van de functionaliteit van de bestelwebsite van VLVL, een betere 

samenwerking/integratie met de website van Van Eldijk en het eenvoudiger maken voor 

grotere groepen om van deze bestelsite gebruik te maken; 

➢ Het vervaardigen van digitaal en geprint informatie- en promotiemateriaal voor het gebruik 

bij evenementen en bezoeken (potentiële) klanten en deelnemers; 

➢ Informeren van bezoekers van evenementen en beurzen over de achtergronden van de 

gezonde korte keten van VLVL en met deze mensen in dialoog gaan over hoe zij aankijken 

tegen voeding uit eigen regio (streekproducten). Daarnaast zal informatie gegeven worden 

over de duurzaamheid op de deelnemende agrarische bedrijven; 

➢ Door het bezoeken van besluitvormers bij instellingen en bedrijven, deze instanties over te 

halen om meer regionale producten te gebruiken (voor hun cliënten en werknemers) en zo 

invulling te geven aan het eten van verse producten; 

➢ Het stimuleren van de lokale economie d.m.v. het verhogen van de afzetmogelijkheden voor 

lokale boeren, tuinders en producenten; 

➢ Het informeren van boer, tuinder en producent over het belang en de kansen voor gezonde 

verse ketens en ook deel te nemen in de keten van VLVL. 

 

De algemene doelstelling van het project is ervoor te zorgen dat er meer streekproducten van verse 

en hoge kwaliteit in eigen regio gebruikt worden om daarmee ook de band tussen Stad en Land te 

versterken. 
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3)      Korte Keten, Bloem Direct 

Kwekers in de regio Huissen hebben een lange traditie als het aankomt op het in eigen regio afzetten 

van een deel van hun producten, denk aan ‘Huissen Bloemenstad’. Diverse kwekerijen doen aan 

huisverkoop, en vooral op individuele basis. Mede door de coronacrisis is de interesse bij een aantal 

kwekers voor ‘direct marketing’ (afzet direct van kweker naar consument) gegroeid. Ook bij burgers 

is een ontwikkeling te zien waarbij zij graag producten zo dicht mogelijk van de bron/kweker willen 

betrekken. Belangrijke redenen hiervoor zijn:  

➢ de ‘versheid’ van het product, 

➢ kennis mbt de oorsprong van het product en de 

➢ betrokkenheid bij ondernemers/kwekers uit eigen regio 

➢ weinig logistieke kilometers en een duurzame keten.  

 

Om het concept van ‘direct marketing’ goed in de markt te zetten zijn naast kiosken, waar 

contactloos betaald kan worden, ook een goede marketingstrategie en diverse activiteiten op social 

media noodzakelijk. De kwekers willen in dit project onderzoeken hoe een dergelijke ‘direct 

marketing strategie/keten’ gezamenlijk opgezet kan worden en hoe dit ondersteund moet worden 

door gerichte communicatie via bijvoorbeeld Social Media. 

 

Het uiteindelijke doel is om via ‘Direct Marketing’ de afzet van snijbloemen te verbreden in met 

name de eigen regio. Dit sluit aan bij het reeds lang bestaande concept van “Huissen Bloemenstad”.  

Door de korte keten kunnen zeer verse bloemen aangeboden worden met minimale logistieke 

kilometers. Hierdoor kunnen consumenten langer van hun bloemen genieten. Het project draagt 

bovendien bij aan de informatie-uitwisseling tussen kweker en consument. 
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4)      Precisieteelt en mechanisering in de Bouvardia teelt 

Borgijink Bouvardia BV is een van de 

vooraanstaande kwekers van Bouvardia’s in 

Nederland. Door een teeltsysteem dat gericht 

is op de hoogste kwaliteit worden er bloemen 

gekweekt die hun weg vinden door geheel 

Europa. In de teelt wordt veel aandacht 

besteed aan het biologische evenwicht, zodat 

er weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig 

zijn. Het is echter een teeltsysteem dat veel 

arbeid en zorg vraagt. Borgijink wil in dit 

project onderzoeken of het mogelijk is om het 

teeltsysteem aan te passen en deels te automatiseren, zonder dat aan de kwaliteit van het gewas 

concessies wordt gedaan. Zeker in de afgelopen coronaperiode is gebleken dat de beschikbaarheid 

van personeel onzeker kan zijn. Daarnaast kan mechanisering bijdragen aan het verminderen van 

zwaar en eentonig werk. 

Bouvardia’s (heesters) worden in bakken gekweekt die na de oogst teruggeknipt moeten worden. De 

gewasresten dienen vervolgens naast de planten gelegd te worden zodat het biologische leven, dat 

voor een balans in de teelt zorgt, bewaard blijft. Dit terugknippen/snijden vraagt veel tijd en is een 

terugkerende taak. Automatisering van deze taak zou veel zwaar en eentonig werk kunnen 

verlichten. Om dit precisie klusje te kunnen mechaniseren dient er ruimte naast de teeltbakken 

gecreëerd te worden. In die zone staan nu de dragers/stangen van het gaas dat zorgt dat het gewas 

tijdens de groei niet uit elkaar valt. Om te komen tot het volgende innovatieniveau dient 

tegelijkertijd het teeltsysteem aangepast te worden als ook een ‘automatische’ machine voor het 

knippen ontworpen te worden. 

In dit project willen Borgijink Bouvardia, HortiWorld en STOL Project gezamenlijk een nieuw 

teeltsysteem uitwerken (teststrook in de kas aanleggen), een machine ontwerpen en bouwen om het 

knippen te automatiseren en deze pilotmachine enkele maanden in de praktijk testen. Het project 

bestaat uit 5 fasen: 

➢ Concept ontwikkeling en her-ontwerpen van teeltsysteem en ontwerpen van ‘knipmachine’ 

➢ Ombouwen van deel van de kas van Borgijink (verplaatsen of verwijderbaar maken van 

dragers van het gewasgaas) en bouw van testmachine 

➢ Bouwen en ‘factory’ testen van de nieuwe ‘knip-machine’ 

➢ Uitvoeren van praktijktesten en evaluatie van het nieuwe systeem 

➢ Projectafronding en communicatie. 

Naast de technische doelen richt het project zich op het beperken van de hoeveelheid arbeid en 

verbeteren van de kwaliteit van arbeid tijdens het verwijderen van de gewasresten. Dit levert een 

besparing op in arbeidsuren. Daarnaast wordt hiermee de hoeveelheid zwaar (en eentonig) werk 

gereduceerd en draagt het bij aan verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
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5)      Dark Ruby, duurzame hortensiateelt 

Zowel Kwekerij Kersten als ook Zeestraten Freesia willen zich verder ontwikkelen in de duurzame 

teelt van snijhortensia. Een teelt die nog redelijk in de kinderschoenen staat en in ontwikkeling is. 

Uit een strategisch bedrijfsplan is naar voren gekomen dat door middel van het specialiseren in de 

snijhortensiateelt het bedrijf van Zeestraten haar energieverbruik sterk kan verminderen (-80% t.o.v. 

freesiateelt) en dat de snijhortensiateelt kansen biedt om de gewasbescherming grotendeels uit te 

voeren met biologische bestrijding. Daarnaast komt naar voren dat het bedrijf zich kan profileren 

met een nieuw hortensia ras: Dark Ruby. Van dit ras is nog weinig bekent en dit vraagt om een 

uitgebreide testfase, voordat verdere introductie mogelijk is. 

Zowel Kersten als Zeestraten willen gestructureerd kennis opdoen over de mogelijkheden die Dark 

Ruby biedt om tot een sterke reductie van het energiegebruik te komen en om te kijken in welke 

mate volledige biologische bestrijding van met name trips en spint mogelijk is. Daarnaast willen ze 

kijken naar de marktpotentie van dit ras. 

Samen met Delphy en Mertens is een 

proefopzet ontwikkeld om in een deel van de 

kas van Zeestraten een tweetal testvakken 

aan te leggen, om gestructureerd de 

verduurzamingsmogelijkheden van de 

snijhortensiateelt en in het bijzonder het ras 

Dark Ruby te onderzoeken. In dit project zal 

ca. 3.000 m2 tuinbouwkas omgebouwd 

worden tot een testopstelling. Gedurende 1 

volledig seizoen zullen in deze test 

verschillende strategieën uitgeprobeerd 

worden m.b.t. biologische bestrijding. 

Daarnaast zal gekeken worden naar plantweerbaarheid t.o.v. ziekten en teeltmaatregelen die de 

natuurlijke weerbaarheid van planten versterken/stimuleren. 

Zowel Kersten als Zeestraten zullen hun kennis inbrengen van de teelt van snijbloemen en zich laten 

ondersteunen door specialisten op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming. Samen zullen 

ze waarnemingen aan het gewas doen en kijken hoe, met het nieuwe ras Dark Ruby, tot een zeer 

duurzame teelt gekomen kan worden. Na het eventueel slagen van deze testfase zal verdere uitrol 

plaatsvinden. 

De hoofddoelstelling van het project is in een testopstelling te onderzoeken of met het ras Dark Ruby 

een belangrijke impuls gegeven kan worden aan de verduurzaming van de snijhortensiateelt. Dit met 

als doel een unieke variëteit op de markt te kunnen brengen die aan hoge teelteisen voldoet en een 

minimale milieubelasting oplevert. Daarnaast zal in dit project gekeken worden naar de 

vermarktbaarheid van Dark Ruby. 
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6)      Telers leveren aan Voedselbank gedurende Corona-Crisis 

In maart 2020 brak de coronacrisis uit. De afzet van tuinbouwproducten raakte ontregeld. Met name 

de sierteelt werd hard geraakt door het plots wegvallen van de vraag naar planten en bloemen. Ook 

de voedingstuinbouw kreeg te maken met een slechte balans tussen productie en afname, met name 

veroorzaakt door onzekerheden bij de export en het opzeggen van contracten door afnemers. Door 

deze ongunstige en onzekere marktontwikkelingen werden waardevolle tuinbouwproducten niet 

verkocht en in een aantal gevallen doorgedraaid. 

Aan de andere kant was er een groeiend aantal cliënten bij de Voedselbank (ca. 5.500-6.000 in 

Gelderland), die een onzekere tijd tegemoet gingen. Het zicht op of behoud van (tijdelijk) werk stond 

onder grote druk. Het bleek voor veel van de gebruikers/cliënten van de Voedselbank een zware 

periode, die overigens nog steeds voortduurt. 

Met financiële ondersteuning van Provincie Gelderland/Greenport Gelderland kon een project 

opgezet worden tussen tuinders en diverse voedselbanken in Gelderland. Door op gerichte wijze, 

tegen kostprijs, bloemen, planten en groente af te nemen van tuinders en deze gratis beschikbaar te 

stellen aan mensen die afhankelijk zijn van ondersteuning van de Voedselbank. Het initiatief van het 

project ontstond uit een overleg tussen Greenport Gelderland en de Gelderse gedeputeerde Peter 

Drenth. 

 

Voorafgaande aan het project hebben diverse tuinders aangegeven dat ze hun product tegen 

kostprijs beschikbaar wilden stellen in het kader van dit project (en goede doel). De Voedselbank in 

Arnhem had ook aangegeven positief tegenover dit initiatief te staan, echter dat zij nog wat tijd 

nodig had i.v.m. met logistieke (en personele) aspecten voordat zij de verse tuinbouwproducten zou 

kunnen gaan afnemen. Na opstart van het project in de regio Arnhem (14 april) is enkele weken later 
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een vergelijkbaar initiatief gestart met tuinders uit de Bommelerwaard en voedselbanken in ‘West 

Gelderland’. Dit project werd geleid door Gerard Selman. 

Belangrijke randvoorwaarde van het 

project was dat het project geen 

marktverstorende effecten mocht 

hebben. Dit werd geborgd door goed 

te kijken naar waar in de Gelderse 

tuinbouw (en op welk moment) een 

onbalans tussen vraag en aanbod 

aanwezig was en dit aan te bieden 

aan cliënten van de Voedselbank die 

zelf niet snel deze producten via de 

commerciële kanalen zouden 

aanschaffen. Bovendien ging dit 

project over een relatief beperkt volume. 

Om er voor te zorgen dat de afstemming tussen 

kwekers en Voedselbank optimaal verliep is door 

Radboud Vorage (pactmanager Glastuinbouwpact 

Arnhem-Nijmegen) de uitvoering van het project 

ter hand genomen. Daarbij is veel aandacht 

gegeven aan de vraag naar producten vanuit de 

Voedselbank en de beschikbaarheid van 

tuinbouwproducten die te maken hebben met 

een onevenwichtige markt. De eerste levering 

aan de Voedselbank is verricht op 14 april en de 

laatste levering op 30 juni 2020. In deze periode 

zijn op wekelijkse basis 39 leveringen verzorgd.  

Er is gekozen voor een breed pallet aan 

tuinbouwproducten. Daarvoor is afstemming 

gezocht met een vergelijkbaar project vanuit de 

Bommelerwaard en zijn onderling producten 

uitgewisseld. Hierdoor kon een mooi en breed 

pakket aan verse Gelderse producten (bloemen, 

potplanten en groenten) aangeboden worden. 
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7)      Strategische sessie 

Eens in de vijf jaar zet het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen haar speerpunten op een rij. Samen 

met de belangrijkste stakeholders werd een strategische sessie georganiseerd op 8 september 2020 

bij Mea Vota. Er werd druk geschreven, stickers geplakt, gediscussieerd en geselecteerd. Uiteindelijk 

resulteerde dat in een beschrijving van de gezamenlijke ambitie voor 2025. 

Radboud Vorage, coördinator van het Pact, 

gaf een overzicht van de resultaten van het 

Pact van de laatste vijf jaar. In die periode 

werden 135 bijeenkomsten en activiteiten 

georganiseerd. Van die activiteiten waren er 

17 gericht op scholing en training. Opgeteld 

kwamen er in 5 jaar in totaal 3700 mensen 

naar de activiteiten. Veel activiteiten 

hebben bijgedragen aan kennisuitwisseling 

tussen deskundigen en ondernemers. Ook 

op het vlak van projecten is veel gebeurd. In 

vijf jaar tijd werden er samen met 

ondernemers 27 projecten opgezet. Dat 

resulteerde in een extra investering van 1,8 

miljoen euro aan innovatieve en duurzame 

projecten. Daarmee heeft het gebied zich 

als innovatieve tuinbouwregio op de kaart 

gezet. 

Op de bijeenkomst bleek dat alle aanwezigen willen dat ook de komende 5 jaar de ingezette lijn 

wordt voortgezet. De belangrijkste speerpunten die genoemd werden voor de komende jaren zijn: 

➢ Aansluiten bij de (groene) wensen van burgers in de regio; 

➢ Blijven investeren in kennis, training en ondernemerschap; 

➢ Nieuwe teeltsystemen (schoon en zuinig) en weerbaar telen en Het Nieuwe Telen; 

➢ Toepassen van sensoren, digitalisering en big-data in de kas en keten; 

➢ Innoveren in robotisering en automatisering op de tuinbouwbedrijven; 

➢ Sterke afzetketens, unieke producten en betrouwbare afzet; 

➢ Ontwikkelen van afzetmogelijkheden in de eigen regio (internet marketing en korte ketens); 

➢ Tuinbouw weer interessant maken voor de jeugd en als werkgever, samenwerken met 

scholen en arbeidsbemiddeling in de regio; 

➢ Verder gaan met verminderen en verduurzamen van de energie(warmte)voorziening; 

➢ Bieden van informatie en beleving bij burgers over de tuinbouw (vergroten waardering en 

trots van burgers op hun tuinbouwsector). 
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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. 

Kranendonk Experience Company heeft een concept voor het belevingscentrum ontwikkeld. Dit 

concept bestaat uit een aantal strategische pijlers en een creatieve invulling. Voor de strategische 

pijlers adviseert Kranendonk de kernboodschap Groen – Gelukkig – Gezond.  Wie zijn leven groen 

kleurt, oogst gezondheid en geluk en draagt bij aan een gezonde samenleving, voor nu en voor later. 

Het bureau stelt voor als werktitel voor het project voortaan uit te gaan van Living Green. Living 

Green rust op de driepoot: Vermaken – Verbinden – Verblijven. 

Door de tuinbouwsector is actief 

bijgedragen aan het project door middel 

van het aandragen van alle bijzonder 

aspecten die de tuinbouw in Oost-Betuwe 

te bieden heeft. Living Green moet de 

gehele tuinbouw regio in het zonnetje 

zetten. Daarbij is er één centrale locatie die 

verbonden is met meerdere interessante 

regionale ‘tuinbouwbelevingsplekken’. 

Op één centrale locatie:  

➢ Beleefcentrum (meerdere themashows, focus op beleving en inspiratie, met daaraan 

gekoppeld: weetjes ‘nice to know’)  

➢ Meetingpoint-kenniscentrum   

➢ Themahotel-restaurant  

➢ Overig, zoals een prachtig tuinencomplex   

 

Aangevuld met verspreid over het gebied:   

➢ Kleine beleefunits (1 thema uitgewerkt in beleven en leren)   

➢ Kleine verblijfunits (bed & breakfast / ‘slapen in de kas’ / bij de kweker)  

➢ Overig, zoals (horticulture) fietsroutes en events   

➢ Volgens de deskundigen zou voor Living Green een reëel bezoekersaantal te verwachten zijn 

van 180.000 – 300.000 per jaar (groeimodel).   
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8)      Samenwerking met NEXTgarden 

NEXTgarden is een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Lingewaard en Provincie Gelderland. 

De projectdoelen zijn als volgt geformuleerd:  

➢ Verbetering van de toekomstmogelijkheden voor de (glas)tuinbouw (schaalgrootte, 

bereikbaarheid, marktpositie, landschap, vestigingsklimaat, energie en water);  

➢ Verbetering van de leefbaarheid van het gebied voor de bewoners;  

➢ Versterking van de ruimtelijke kwaliteit in samenhang met de omgeving;  

➢ Verkeersontsluiting van het gebied Huissen/Angeren/Bergerden waaronder bevordering van 

doorstroming en verkeersveiligheid bij de aansluiting van het gemeentelijke wegennet 

(Karstraat) op de provinciale weg N839 

 

Vanuit het Pact is 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 

➢ Regionale afzet van producten 

➢ Smart Chain 

➢ Energie-inventarisatie voor glastuinbouw in NEXTgarden 

 

 
Proefboring in het tuinbouwgebied NEXTgarden. 
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4.  Fotocollage van de (netwerk)activiteiten in 2020 
 
De ondernemersgerichte activiteiten van het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen maken integraal 

onderdeel uit van het programma van Greenport Gelderland. 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. Door de coronacrisis is slechts tot half maart het ‘normale’ programma 

uitgevoerd. Daarna is overgeschakeld naar communicatie op ‘veilige’ afstand en het uitvoeren van 

individuele projectactiviteiten. In de tweede helft van 2020 zijn bijvoorbeeld 2 webinars 

georganiseerd en is actief deelgenomen aan 2 andere 

webinars. In het afgelopen jaar is er extra aandacht 

besteed aan communicatie via nieuwsbrieven. Met de 

uitvoering van de activiteiten is rekening gehouden met 

de overheidsmaatregelen (en RIVM) inzake het 

coronavirus. 

Op deze manier is in dit crisisjaar op een flexibele wijze 

invulling gegeven aan het verzorgen van relevante 

activiteiten voor het tuinbouwcluster in Arnhem-

Nijmegen en aan de relatie met de andere pacten. 

  

 

Harry Beijer tijdens nieuwjaar speech in Huissen.  
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Training Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven bij Royal Berry. 

 

 

Cursus over het herkennen van plagen en ziekte en bedrijfshygiëne.  
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Cursus over beheersing van knaagdierschade, ervaringen uitwisselen. 

 

 

Excursie naar Olmia Robotics.     Werving leerlingen voor ‘Betuwe on Stage’. 
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Bedrijfsbezoeken in 2020. 

 

Bedrijfsbezoeken in 2020. 
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Ondernemers leveren verse groente aan de Voedselbank in Arnhem-Gelderland. 

 

Ondernemers leveren verse groenten aan de Voedselbank in Arnhem-Gelderland. 
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Karma Plants levert aan Voedselbank.           Zeestraten levert aan Voedselbank. 

 

 

Levering van sperziebonen aan de Voedselbank Arnhem-Gelderland. 
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Webinar over ontwikkeling afzetmarkt voor tuinbouwproducten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste planten in nieuwe kas van Karma Plants.  Opening Karma Centrum met webinar. 
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Uitwerking van Experience the Horticulture NEXTgarden. 

 

 

Presentatie ‘Living Green’ als onderdeel van het project Experience the Horticulture. 
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Brainstorm over belangrijke thema’s in de glastuinbouw 2021-2024. 

 

 

 

Webinar over verduurzaming van energie in NEXTgarden. 
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Proefboring Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in Bergerden/NEXTgarden. 

 

 

  

Kerstattentie voor medewerkers van Voedselbank Arnhem-Gelderland. 
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5. Plannen voor 2021 

In 2021 zal in het Glastuinbouwpact verder gewerkt worden aan de drie hoofdthema’s (Duurzaam, 

Krachtig en Verbonden) van Greenport Gelderland. 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. Voor het komende jaar zal in de 

eerste jaarhelft de aandacht vooral op digitale communicatie/interactie liggen en hopelijk in de 2de 

helft van 2021 weer op fysieke bijeenkomsten en fysieke activiteiten. 

In de strategische workshop is een tiental speerpunten benoemd (zie pagina 13 van dit document). In 

de komende jaren zal aan deze speerpunten gewerkt worden om daarmee bij te dragen aan een 

duurzame en concurrerende glastuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen. Er wordt gekozen voor een 

aanpak waarbij ondernemers/keten een belangrijke rol hebben bij de invulling van de activiteiten. 

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 Arnhem-Nijmegen de laatste jaren reeds 

ingezet heeft. Door nadrukkelijk samen te werken met partijen zoals GAN, STOL, NEXTgarden, 

Plantion, Rabobank, LTO en Glaskracht Nederland, maar ook met Gemeente Lingewaard en 

Gemeente Overbetuwe, 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 behulp van 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. 

 


