
De toekomst is plantaardig. Planten en bomen 
zorgen voor gezond voedsel en een groene 
omgeving. De Gelderse tuinbouw geeft invul-
ling aan die toekomst. Fruit, groente, bomen 
en bloemen worden op een circulaire wijze 
geteeld en het gebruik van fossiele energie is 
sterk verminderd. Sterker nog, de tuinbouw 
is een voorbeeld voor andere sector hoe her-
gebruik van mineralen, recirculatie van water 
en toepassing van duurzame energiebronnen 
vormgegeven kan worden. In 2030 is de 
Gelderse tuinbouw een sector die laat zien hoe 
je op een verantwoorde wijze kunt omgaan 
met grond, water en lucht. Het is een aantrek-
kelijke sector is om in te werken. De Gelderse 
tuinbouw is landelijk en Europees voorloper 
waarbij de productie van voedsel, planten en 
bomen hand in hand gaan met innovatieve 
technologie, circulariteit en natuurinclusiviteit.

Het Gelderse tuinbouwcluster is met een 
toegevoegde waarde van ruim 1 miljard euro, 
14.000 arbeidsplaatsen en meer dan 1.000 
bedrijven, met recht een topsector in Gelder-
land. Ze is daarmee van groot belang voor de 
regionale economie, werkgelegenheid, leef-
baarheid en aantrekkelijkheid van het gebied. 
Als tweede tuinbouwgebied (greenport) van 
Nederland heeft het een nationale en internati-
onale uitstraling.

De Gelderse tuinbouw levert een belangrijke 
bijdrage aan de maatschappelijke opgaves zo-
als: klimaat adaptatie, energietransitie, banen 
voor alle opleidingsniveaus en brede welvaart.
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Greenport Gelderland is de netwerkorganisatie 
waarin ondernemers, branches, overheden, 
kennisinstellingen en burgers werken aan dit 
‘groene’ perspectief. Een tuinbouw, met haar 
wortels in lokale gemeenschappen, speelt een 
belangrijke rol als economische motor in het 
landelijke gebied. Een gemeenschappelijke vi-
sie en een gezamenlijke toekomst creëert rust 
en duidelijkheid voor ondernemers. Greenport 
Gelderland spelen al jaren een samenbindende 
rol en neemt het voortouw als het gaat om de 
‘groene’ toekomst van de Gelderse tuinbouw. 
Greenport Gelderland maakt deel uit van het 
landelijke netwerk Greenports Nederland.

Duurzaam

Foto: Fruit Tech Campus

Toekomstagenda Tuinbouw Gelderland 2030
Tuinbouw Plantaardig Natuurlijk

Krachtig Verbonden

Ambitie 2030
Een vitale tuinbouw biedt burgers in Gelder-
land:
- Gezonde voeding en weerbare gewassen 
- Schone leefomgeving 
- Duurzame energie 
- Ruimtelijke kwaliteit
- Werkgelegenheid

Dat doen we door het stimuleren en organise-
ren van samenwerking tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen, burgers en overheden 
in Gelderland. We bieden oplossingen voor 
maatschappelijke opgaves als klimaat adaptatie, 
energietransitie en brede welvaart. We initiëren 
activiteiten en projecten. En we halen nationale 
en internationale kennis en middelen naar de 
Gelderse tuinbouw toe. 



Programma

Thema 1: Gezonde voeding &
weerbare gewassen

Thema 3: Duurzame energie

Thema 2: Schone leefomgeving

Om dit te bereiken zet Greenport Gelderland in op vijf thema’s. 
Per thema wordt gewerkt aan kennisontwikkeling, innovatie, im-
plementatie en brede toepassing van duurzame technologieën.

Planten worden minder gevoelig voor ziekten als de biodiversiteit 
toeneemt. Een goede bodemgezondheid draagt bovendien bij aan de 
weerbaarheid van planten tegen virussen, schimmels en ziekten. De 
kennis van deze ecologische processen neemt snel toe, denk aan de 
toepassing van natuurlijke vijanden. Via praktijkonderzoek en kenni-
suitwisseling wordt er gewerkt aan het versterken van biodiversiteit, 
bovendien tegen een kostprijs die wordt terugverdiend. Voor de con-
sument levert dit gezondere voeding en weerbare siergewassen op.

De nationale tuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal 
te zijn. Glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en bomenteelt 
hebben energie nodig om te kunnen produceren en hun producten te 
bewaren. Zij kunnen echter ook energie opwekken, opslaan en delen 
met hun omgeving. 

De kas kan in de zomer dienen als energiebron voor de winter, pro-
ductie van elektriciteit uit zon en wind en toepassing van restwarmte 
worden economisch steeds meer haalbaar. Dat vraagt om goede 
coördinatie en samenwerking met energieleveranciers, netbeheerders, 
burgerinitiatieven en overheden. 

Schoon water, een gezonde bodem en zuivere lucht zijn essentieel 
voor een gezonde productie omgeving en dus voor het lange-termijn 
perspectief van de tuinbouwsector. Goede samenwerking tussen 
waterschappen, tuinbouwbedrijven en gemeentes leidt ertoe dat in 
2030 een hogere milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving voor 
burgers is bereikt. De tuinbouwsector heeft circulariteit omarmt en 
haar emissies verder teruggebracht. Bomen en planten leveren een 
positieve bijdrage aan de leefomgeving van mensen en versterken 
ecosystemen.

» Is de kennis van ondernemers over het inzetten van ecologische 
processen in de teelt sterk vergroot

» Is de kennis van ondernemers over het inzetten van ecologische 
processen in de teelt sterk vergroot 

» Is de helft van de sector betrokken bij, of actief in, de productie 
van waardevolle inhoud stoff en en bio-based grondstoff en

» Heeft de tuinbouwsector high-tech toepassingen geïntegreerd

» Is een kwart van de tuinbouw betrokken bij circulaire regionale 
concepten

» Levert de sector producten voor het creëren van een gezonde en 
groene leefomgeving

» Ecologische principes en natuurinclusieviteit maken onderdeel uit 
van het teeltplan van bedrijven.
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Thema 4: Ruimtelijke kwaliteit

Thema 5: Werkgelegenheid

De druk op de ruimte is groot. Voor een duurzame tuinbouw is be-
langrijk dat er een goede structuur is waarin uitdagingen als duurzame 
energie, logistieke stromen en landschappelijke inpassing collectief 
worden opgepakt. 
Voor burgers is ruimtelijke kwaliteit belangrijk en dat er dicht bij een 
prettige omgeving is om te wonen, werken en recreëren.  Via goed 
overleg over ruimtelijke ordening kan de schaarse ruimte optimaal 
ingericht worden en blijft er ruimte voor innovatie en ontwikkeling op 
de bedrijven. Greenport Gelderland biedt het platform voor kennisuit-
wisseling over ruimtelijke ordening, zodat ruimtelijke kwaliteit wordt 
gekoppeld aan slimme oplossingen op bedrijfs- en gebiedsniveau. 

Circulaire en natuurinclusieve tuinbouw vraagt om deskundige mensen 
die voldoende kennis hebben van bijvoorbeeld biodiversiteit, ecologie, 
energiegebruik en waterbeheer. Teelt en high-tech gaan steeds meer 
hand in hand. Repeterend werk zal steeds meer vervangen worden 
door mechanisatie en robotisering. In de huidige krappe arbeidsmarkt 
betekent dit dat ondernemers en medewerkers (bij)geschoold moeten 
worden. Tegelijkertijd moet de tuinbouw een aantrekkelijke werkplek 
bieden, ook voor jonge mensen en mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Via praktijkleren, zoals op de Fruit Tech Campus en in 
het Laanboomhuis of via Meetingspoints die een brug vormen tussen 
onderwijs en bedrijfsleven worden deze uitdagingen vormgegeven.

» Maakt de Gelderse tuinbouw voor 50% gebruik van duurzame 
energiebronnen, daarmee halvering van de CO2-emissie.

» Zijn er pilots gerealiseerd waarin energie wordt uitgewisseld met 
de omgeving

» Speelt de sector een belangrijke rol in het balanceren van het 
elektriciteitsnetwerk en warmtenetten

» Zijn er praktische adviezen voor de inrichting van het landelijke 
gebied, logistieke ontsluiting en landschappelijke inpassing

» Is in beeld gebracht wat het ruimtebeslag is dat duurzame (en 
circulaire) oplossingen op bedrijfsniveau vragen  

» Zijn er diverse pilots uitgevoerd waarbij de dialoog tussen bedrij-
ven hun omgeving gevoerd is.

» De ‘groene’ opleidingscentra zijn in staat de noodzakelijke toe-
komstgerichte competenties aan te bieden

» Meetingpoints en campussen zijn operationeel en vormen een 
brug tussen bedrijfsleven en onderwijs

» High-tech toepassingen en hoogwaardige vakkennis hebben hun 
weg in de tuinbouwsector gevonden en worden gedragen door 
deskundig personeel.

Doelstellingen in 2030:
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Greenport Gelderland is een publiek 
private netwerkorganisatie met als doel 
versterking van het Gelderse Tuinbouw-
cluster. Een cluster dat de hedendaagse 
uitdagingen aan kan en van waarde is voor 
de burgers in Gelderland. In Greenport 
Gelderland werken samen: Glastuin-
bouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard, 
Fruitpact, Laanboompact, Glastuinbouw-
pact Arnhem/Nijmegen en het Padden-
stoelenpact.

Door in te zetten op de 5 genoemde the-
ma’s. Per thema werken we daarbij aan de 
volgende sporen:
• Implementatie: gericht op volgers en 

bestaande technologie: Impact
• Innovatie: gericht op voorlopers, 

nieuwe technologie, pilots, demo’s
• Organisatie: programma manage-

ment, kennisdeling, communicatie

Het werkgebied van Greenport Gelderland 
is vooral geconcentreerd in het Gelderse 
Rivierengebied. Een overwegend agrarisch 
gebied met een aantal toonaangevende tuin-
bouwsectoren. Het gebied is goed ontsloten 
via weg, spoor en water en gunstig gelegen 
tussen Randstad en Ruhrgebied. Het heeft een 
uitstekende kennis- en onderzoek structuur.

• 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

• Gezonde voedsel- en groenvoorziening 
(incl. siergewassen) en een gezonde 
leefomgeving

• Duurzame, klimaatbestendige, emissie-
vrije en circulaire teeltsystemen

• Toename van het gebruik van natuurlijke, 
hernieuwbare grondstoff en

• Betere marktpositie en een beter verdien-
model voor de tuinders

• Goed vestigingsklimaat en een goede ar-
beidsvoorziening en ruimtelijke structuur

• Een sterke band tussen ondernemers, 
burgers en overheden

• Greenport Gelderland coördineert het 
programma

• Samenwerking en overleg met partners 
zoals Next Garden, Fruitdelta, LHR, RBT

• Agenda en commitment voor vier jaar. 
Jaarlijkse werkplannen

• Jaarlijkse monitoring van - en rapporteren 
over - voortgang

• Intensieve communicatie met alle betrok-
kenen binnen en buiten het cluster

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Waar werken we?

Waar werken we?

Wat willen we?

Wat willen we?

Onze samenwerking

Onze investering

Ons aanbod
Het realiseren van dit programma is niet eenvoudig maar wel urgent 
en noodzakelijk. Dat vraagt een intensieve samenwerking op drie 
niveaus: Met elkaar, met andere sectoren en met andere regio’s.

Glastuinbouw Nederland - Veiling Zaltbommel - Rabobank Altena-Bommelerwaard - Goesten en Opdam namens dienstverleners - NFO - FruitMasters - Vogelaar Vredehof - Argruniek 
Rijnvallei - Proeftuin Randwijk - Rabobank West-Betuwe - Tree Centre Opheusden - Damcon - Plantion - Stolproject - Greenport Arnhem Nijmegen - Rabobank Maas & Waal/Oost-Betuwe 
- Fidus Advies - LTO Noord & ZLTO - Gemeente Zaltbommel, Maasdriel, West Betuwe, Tiel, Culemborg, Buren, West Maas & Waal, Neder-Betuwe, Overbetuwe & Lingewaard - Fruitdelta 
Rivierenland - Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen - Provincie Gelderland - Wageningen Universiteit & Research - Yuverta - Fruit Tech Campus - Laanboomhuis
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Dragende organisatie Greenport Gelderland (per 1 januari 2023)

Wat willen we?

Hoe organiseren we het?

Waar werken we?

Welke aanpak hanteren we?

Wie zijn wij?

Hoe bereiken we dat?

De investeringen voor de versnellingsagenda voor de periode 2025 
- 2030 zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

De bedrijven, organisaties en gemeenten die samenwerken in 
de tuinbouwclusters binnen Greenport Gelderland kunnen en 
willen een substantieel deel van de investering in een ‘groene’ 
toekomst van het tuinbouwcluster voor hun rekening nemen. Veel 
aanvullende middelen zijn te verwerven in Landelijke en Europese 
subsidies. Er moet echter een dragende organisatie zijn die het 
vernieuwingsproces aanjaagt. 
Daarom wordt de provincie Gelderland – als partner en mee-
dragende organisatie van Greenport Gelderland - verzocht om 
ook bij te dragen aan deze investeringen. Om een versnelling te 
kunnen realiseren, om te dienen als aanvulling op wat de bedrij-
ven, organisaties en gemeenten zelf inbrengen, om de beweging 
in gang te zetten en om een deel van de onrendabele top van de 
benodigde investeringen mee te dragen. 

Greenport Gelderland
Met elkaar:

Met andere regio’s:

Met andere sectoren:

Ondernemers
Overheden
Onderwijs
Onderzoek
Omgeving

Food Valley
Health Valley
Tech Valley
Greenport Nederland

Logistiek
Hight Tech
Creatieve industrie
Energie
Agro & Food
Life Science
Water

Investeringen (* miljoen euro) Teelt Leefomgeving Energie RO Arbeid Gevraagde bijdrage Provincie

Implementatie/activiteiten 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 (20%)

Innovatie/projecten 1,5 1.5 1.5 1.5 1.5 2,25 (30%)

Organisatie 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 2,25 (50%)

Totaal 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 5 (25%)


