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s a m E n v a t t i n Gi n h o u d s o p G a v E

manaGEmEntsamEnvattinG

Voor u ligt de strategische agenda van The Green Connection, een samenwerkingsverband 

van boomkwekers en andere betrokkenen uit de boomteeltsector. Partijen die als doel  

hebben om, in nauwe samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse betrokkenen,  

de boomteeltsector in de Euregio Greenport Venlo te versterken.

De boomteeltsector in Greenport Venlo draagt met een productiewaarde van circa 150 miljoen 

euro, een clusterwaarde van 250 miljoen euro en een werkgelegenheid van circa 2.500 arbeids-

plaatsen al in belangrijke mate bij aan de Euregionale economie. Daarnaast mogen we stellen dat 

de boomteelt in de Euregio Greenport Venlo tot een van de belangrijkste productiegebieden van 

Europa behoort, met een divers en compleet assortiment van hoge toegevoegde waarde. Bovendien 

is de boomteelt erg belangrijk voor de aantrekkingskracht van het gebied. Al met al is een sterke 

boomteeltsector dus essentieel voor de regio.

Euregio Greenport Venlo onderscheidt zich van andere boomteeltcentra onder andere door haar 

diverse en complete assortiment en goede logistieke ligging. Eigenschappen die volop kansen 

bieden voor het vergroten van de toegevoegde waarde van de boomteelt in de regio. The Green 

Connection streeft naar een verdubbeling van de clusterwaarde van 250 naar 500 miljoen euro 

in 10 jaar tijd. Dat wordt deels gerealiseerd door een forse groei in het boomteeltareaal en de 

ontwikkeling van het assortiment, maar vooral ook door een toename van aanverwante activiteiten.

Langs een vijftal thema’s gaan we dit aanpakken:

1 Ruimte om te ondernemen

2 Euregiomerk en imago

3 Ontwikkelen handel en afzet

4 Kennis en innovatie

5 Euregio

Deze thema’s krijgen concreet vorm door projecten waarbij een grote groep - kwekers en andere 

belanghebbenden - betrokken wordt. Deze projectinitiatieven worden de komende tijd verder  

uitgewerkt. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Om The Green Connection een vliegende start te geven heeft een brede groep middelen en mens kracht 

bijeen gebracht om zowel de organisatie te bemensen als om de initiatieven te kunnen starten. 

Dit document is opgesteld door een brede groep mensen. Mensen die beseffen dat ze elkaar nodig 

hebben om echt hun ambities te verwezenlijken. De basis hiervoor is gelegd door de boomkwekers 

van het Platform Boomteelt Greenport Venlo (PBGV). We kunnen dus ook met recht zeggen dat deze 

strategische agenda is ontstaan in het hart van de boomteeltsector, namelijk bij de kwekers. 
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Het ‘Platform Boomteelt Greenport Venlo’, bestaande uit een negental enthousiaste kwekers en een 

externe voorzitter, heeft met het rapport  ‘De innovatieve boomkwekers’ een belangrijke bouwsteen 

geleverd voor verdergaande ontwikkeling van de sector en samenwerking met alle verbonden 

partijen. Ik heb veel waardering voor de inzet en het doorzettingsvermogen van deze kwekers en 

hun voorzitter die de eerste stappen op weg naar structuurversterking hebben gezet. Graag wil ik 

hen daarvoor bedanken. Deze kwekers zullen zich nu samen met Business Support Venlo in  

‘The Green Connection’ verbinden met alle andere partijen die zich in de boom- en sierteelt met 

handel, toelevering en facilitaire diensten bezig houden.

De gemeenten binnen Greenport Venlo en de provincie Limburg willen graag meewerken aan 

de structuurversterking van de boom- en sierteelt en daarvoor de nodige ‘harde en zachte’ 

voorwaarden scheppen. Greenport Venlo wil daarvoor haar Greenportstatus gebruiken en waar 

nodig samenwerken met Greenport Boskoop om zo het specifieke belang van de boom- en sierteelt 

binnen Greenports Nederland onder de aandacht te brengen.  De boom- en sierteeltsector van 

Greenport Venlo zal zelfbewustzijn moeten tonen en zich in woord en daad op alle niveaus krachtig 

moeten gaan manifesteren binnen en buiten de Greenport. 

Samenwerking, visie en uitvoeringskracht zijn belangrijke uitgangspunten die met deze 

strategische agenda worden uitgedragen. Het bomencluster Greenport Venlo vormt met   

‘The Green Connection’ de verbinding tussen alle partijen die deelgenoot willen zijn van een 

boeiende en bloeiende toekomst.

Leon Litjens
Wethouder Horst aan de Maas

 “EEn boEiEndE En bloEiEndE toEkomst”

door lEon litjEns

De boom- en sierteelt is een van de meest kansrijke agrarische sectoren binnen Greenport 

Venlo. Samen met de Duitse Euregio vormt Greenport Venlo het grootste aaneengesloten 

productiegebied van boom- en sierteeltgewassen ter wereld. Met hun brede assortiment, 

de in de Euregio Venlo aanwezige logistieke kennis van de agribusiness, kunde en kracht 

kunnen kwekers en handelspartijen tegemoet komen aan de vaak grillige vraag van de 

markt en deze in alle opzichten goed bedienen. 

Behalve het directe economische belang heeft de boom- en sierteelt een belangrijke functie voor 

de inrichting van het buitengebied en voor de ‘Quality of Life’ van de Euregio. In dat opzicht draagt 

de sector ook volop bij aan de duurzame ontwikkeling van Greenport Venlo en aan de recreatieve 

kwaliteit van de omgeving. 

De laatste jaren werken kwekers en andere marktpartijen op allerlei manieren aan het verzilveren 

van de kansen voor de sector in Europa. Kwekers denken na over hun veranderde rol in de keten en 

werken steeds meer samen met logistieke partners en handelspartijen om de toegevoegde waarde 

te vergroten en in de Euregio te houden. De nieuwe combinatie van het Nederlandse FloraHolland 

en het Duitse Landgard met een klokveiling onder de vlag van Rhein-Maas belooft daarbij veel voor 

de toekomst. Op bestuurlijk niveau zijn de kwekers in de stuurgroep Boomteelt Nederland gestapt. 

Daarin werken de belangrijkste teeltgebieden met elkaar samen onder de vlag van Greenport 

Boomteelt Nederland. 

v o o r w o o r d

s a m E n w E r k i n G
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‘Verbinden’ speelt een grote rol bij die naam. Een 

ver binding tussen alle Euregionale belanghebbenden 

uit de boomteelt. Die met het enorme potentieel van 

Greenport Venlo achter zich de samenwerking met 

elkaar aangaan, om zowel individuele als gezamenlijke 

doelen te realiseren.  Al deze belanghebbenden weten 

maar al te goed dat ze elkaar nodig hebben om de 

boom- en  sierteelt (hierna aangeduid als ‘boomteelt’) 

in de Euregio Venlo uit te laten blinken.  Alleen door zo’n 

krachtenbundeling kunnen ze grote doelen realiseren 

en de boomteeltsector binnen Greenport Venlo stevig 

op de kaart zetten. Bovendien zal het geluid van 

Greenport Venlo sterker dan ooit weerklinken binnen 

de Nederlandse boomteelt en worden ook bestuurders 

‘wakker geschud’. 

Met deze samenwerking en de daarbij horende 

‘strategische agenda’ is enkele jaren geleden al gestart 

in de Euregio Venlo. In sessies met vooral boomkwekers 

werden de belangrijkste toekomst-thema’s vastgesteld.  

Op initiatief van de gemeente Horst aan de Maas 

zijn twee jaar geleden een aantal toonaangevende, 

regionale boomkwekers gebundeld in het Platform 

boomtEElt
dE stillE motor 
van GrEEnport 
vEnlo

boomtEElt:  
dE stillE motor van  
GrEEnport vEnlo

De benaming ‘stille motor’ is helemaal van 

toepassing op het bomencluster Greenport Venlo. 

Want hoewel dit cluster al erg actief is en veel 

doet voor de Euregio Greenport Venlo, is er nog 

te weinig aandacht voor de belangrijke rol die 

zij speelt. Daarvoor ontbreekt nog net dat ene 

kleine vonkje. Het vonkje dat ‘samenwerking’ of 

‘krachtenbundeling’ heet en dat kan zorgen voor 

een echte explosie. Daar komt nu verandering in. 

Want behalve een krachtenbundeling heeft het 

cluster tegelijk gekozen voor een krachtige naam. 

Een naam die niet alleen de lading dekt, maar het 

cluster direct ook een duidelijk gezicht geeft: The 

Green Connection, ‘connected to Greenport Venlo’.  

i n l E i d i n G
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i n l E i d i n G

Boomteelt Greenport  Venlo (PBGV), met als belang-

rijkste opdracht om deze thema’s en een strategische 

agenda verder uit te werken. Onder de werknaam 

Plantregio Rhein-Maas is bovendien door PBGV 

een stevige basis gelegd voor samenwerking met 

Niederrhein. 

Die activiteiten, samen met de inbreng van betrokkenen 

van Boeiende Bomen en Boomteelt Support Venlo,  

zijn de basis voor The Green Connection en haar strate-

gische agenda. Eigenlijk stonden de boomkwekers dus 

aan de basis van deze visie en de agenda.

Substantiële bijdrage 
We mogen het grote belang van de boomteelt in 

Greenport Venlo niet onderschatten. Met circa 4.000 

hectare boomteelt op zo’n 550 bedrijven is de Euregio 

Greenport Venlo binnen de nationale boomteelt een van 

de belangrijkste productiegebieden. Deze bedrijven 

produceren jaarlijks een grote diversiteit aan produc-

ten, zoals laanbomen, sierheesters, klimplanten en 

perkgoed, met een totale waarde van circa 150 miljoen 

euro. Maar het zijn niet alleen de primaire producen-

ten die voor dat succes zorgen. Het zijn ook de vele 

bedrijven die aan de boomteelt zijn gelieerd. Denk aan 

de handel, logistiek en andere dienstverleners. Samen 

zijn al die belanghebbenden The Green Connection, met 

een totale productiewaarde van circa 250 miljoen euro 

en werkgelegenheid voor ongeveer 2.500 arbeidsplaat-

sen. Waarmee The Green Connection niet alleen een 

belangrijke bijdrage levert aan Greenport Venlo, maar 

ook aan de Nederlandse economie als geheel. 

Kansen benutten en ambitie
Voor veel mensen zijn de eerder genoemde getallen 

misschien verrassend. Want binnen Greenport Venlo 

neemt de boomteelt niet echt een prominente plaats in. 

Het is een onopvallendheid die bijna kenmerkend lijkt 

voor de boomteelt. Deze teelt gaat immers naadloos op 

in het landschap en past prima bij het open karakter 

van de streek. Inderdaad: de ‘stille motor’ van Greenport 

Venlo: onopvallend, maar wel erg belangrijk! 

De boomteelt zal zich de komende tijd verder moeten 

ontwikkelen. Kansen zijn er genoeg. Want door haar 

uitstekende logistieke ligging in het grensgebied 

met België en Duitsland is de Euregio niet alleen 

een belangrijk teeltgebied, maar ook de plaats 

waar handel en export thuishoren. We zien dat het 

Nederlandse FloraHolland en het Duitse Landgard hun 

klokactiviteiten concentreren in een nieuwe organisatie, 

de veiling Rhein-Maas. Deze samenwerking gaat als 

een magneet werken bij het aantrekken van handel. 

Tegelijk zijn er in de directe nabijheid veel sterke 

innovatieve en economische clusters, zoals Brainport 

Eindhoven en Food Valley Wageningen. Samenwerken 

met deze clusters biedt nieuwe mogelijkheden en zorgt 

voor gezamenlijke stootkracht.

 

Deze kansen en competenties zijn tot nu toe nog te 

weinig benut. Door de krachten te bundelen vergroten 

de belanghebbenden in The Green Connection de toe-

gevoegde waarde van de Euregionale boomteeltsector. 

De ambitie liegt er dan ook niet om: we willen van  

The Green Connection binnen Greenport Venlo het 

meest marktgerichte bomencluster van Europa maken, 

met de hoogste toegevoegde waarde in de keten. 

Hiermee levert de boomteelt een substantiële bijdrage 

aan het realiseren van de doelen van Greenport Venlo 

om een groei in toegevoegde waarde te realiseren van 

1 naar 2 miljard euro!

Niet alleen denken, ook doen!
Vol trots presenteren we als The Green Connection in 

deze strategische agenda onze ambities. Tegelijk zijn 

we er trots op dat we zoveel enthousiasme hebben 

ontmoet. Zoveel, dat we de organisatie van The Green 

Connection nu al kunnen inrichten en projecten met 

betrokken partners starten. Zelfs de website is er al:  

www.thegreenconnection.eu. Die site gaat een belang-

rijke rol spelen in de communicatie. Ook de belangheb-

benden hebben al toezeggingen gedaan voor de inzet 

in menskracht en financiering.  Kortom: The Green 

Connection kent een vliegende start. Aan de slag!

Doe mee!
In dit boek beschrijven we het belang, de visie en de 

ambitie van The Green Connection en geven we een 

beeld van de organisatie van het cluster. Daarnaast 

maakt u kennis met de belangrijkste projectideeën die 

al in de startblokken staan. Ideeën die inhoud aan het 

cluster en uitvoering aan de ambities geven. Maar dit is 

nog maar een begin. Ruimte voor nieuwe deelnemers 

en nieuwe ideeën is er altijd. Daarom nodigen wij u ook 

graag uit om deel te nemen aan The Green Connection 

en daarbinnen uw eigen ideeën aan te dragen. Een 

kans waarvan wij van harte hopen dat u deze aangrijpt, 

zodat we door de onderlinge verbinding samen de 

boomteeltsector in Greenport Venlo internationaal  

kunnen laten uitblinken en op de kaart zetten.
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Daarnaast wonen in een straal van nog geen honderd 

kilometer meer dan 30 miljoen consumenten. 

Bovendien is de Euregio, na de havensteden Rotterdam 

en Amsterdam, met haar unieke ligging aan snelwegen, 

water en spoorlijnen en in nabijheid van verschillende 

internationale luchthavens, het grootste logistieke 

knooppunt van Nederland.  Zo is het niet alleen een 

belangrijk productiegebied, maar ook een van de 

grootste logistieke knooppunten van ons land.  De regio 

is zelfs al tot logistieke hotspot benoemd! Niet vreemd, 

als je bijvoorbeeld weet dat maar liefst 50% van alle 

vervoer naar Duitsland over de weg bij Venlo de grens 

passeert. 

Ook de Nederlandse overheid heeft deze bijzondere 

positie erkend en de regio de status van Greenport 

gegeven. Hiermee is Greenport Venlo één van de vijf in 

Nederland erkende Greenports. 

De vijf O’s
Greenport Venlo is een uniek interregionaal netwerk 

van ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid: de 

vier O’s. Een netwerk dat met alle ruimte voor innovatie 

waarde voor de markt van Flowers, Fresh, Food en 

Logistics creëert, in de vorm van meer innovatief 

vermogen en kritische massa, synergie, slagvaardigheid 

en zelfgerealiseerde groei. Dat alles zorgt voor een 

kwalitatief hoogstaand, duurzaam en gezond klimaat, 

zowel voor de ondernemers als voor de andere O’s. En 

tenslotte mogen we ook de vijfde O niet vergeten: de 

omgeving. Die zien we terug in de natuur, de cultuur en 

de mensen die wonen, leven en werken in Greenport 

Venlo.

Grensoverschrijdende Euregio
Greenport Venlo omvat naast het Limburgse 

tuinbouwcluster ook het gebied in Oost-Brabant en 

Zuid-Gelderland. Maar de tuinbouwketen van Greenport 

Venlo houdt niet op bij de Nederlandse  grens. België 

is met een jaarlijkse import van circa 20 miljoen euro 

een belangrijke handelspartner van de Nederlandse 

boomteelt. En ook aan de Duitse kant, direct ten oosten 

van Venlo, ligt een grootschalig tuinbouwgebied, 

inclusief een enorm handelscomplex. Dit hele 

gebied noemen we ook wel de Euregio: het grootste 

aaneengesloten productiegebied voor boomteelt 

in de wereld, met als kenmerk het brede en diepe 

assortiment dat er wordt geproduceerd. 

Binnen Greenport Venlo wordt het gebied in en rondom 

de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas,  Peel en Maas, 

Venraij en Boxmeer daarbij als geografisch kerngebied 

gezien. Bovendien gaat het om de hele tuinbouwketen. 

De invloedssfeer van de kernproductie en het 

handelsgebied rond Venlo strekt zich uit naar andere 

bedrijvigheid in de keten. Op het kaartje zien we de 

geografische positie van de Euregio Venlo en Greenport 

Venlo binnen Nederland.

h o o f d s t u k  1

fEitEn En CijfErs

GrEEnport vEnlo: EEn bijzondErE positiE

Noord-Limburg wordt ook wel eens ‘de tuin van Europa’ genoemd. Die bijnaam heeft het onder meer  

te danken aan het feit dat door de combinatie van food & feed en flowers & green Greenport Venlo  

de meest diverse en complete agro- en foodregio in Nederland is. 

Opheusden

Haaren

Zundert

Venlo

België

Nederland

Duitsland

Boskoop
Westland

Duin & 
bollenstreek

A67

A40

A61

A52

A73

Eindhoven

Aalsmeer

De Euregio Venlo en Greenport Venlo

dE rEGio
is bEnoEmd
tot loGistiEkE
hotspot
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h o o f d s t u k  1

Areaalverdeling
Binnen Greenport Venlo ligt de nadruk op voedingstuin-

bouw en dan vooral op groenten. Greenport Venlo zorgt 

voor bijna een kwart van de totale opbrengst van de 

Nederlandse voedingstuinbouw. 

Het areaal glastuinbouw in Greenport Venlo bedraagt 

ongeveer 1.750 hectare, met een totale toegevoegde 

waarde van zo’n 400 miljoen euro. Het areaal vol-

legrondsteelt, waaronder boomteelt, bedraagt 18.000 

hectare, met een totale toegevoegde waarde van 330 

miljoen euro. Daarmee komt de totale toegevoegde 

waarde van de agroproductie in Greenport Venlo 

op circa  730 miljoen euro. Samen met o.a. handel, 

transport, toelevering, verwerking en logistiek komt de 

toegevoegde waarde van Greenport Venlo op ruim 1 

miljard euro.

Schaalsprong
De grote ambitie van Greenport Venlo is het maken 

van een (internationale) schaalsprong en een verdere 

(grensoverschrijdende) doorontwikkeling. Daarvoor 

wil Venlo haar strategische positie benutten, om zich 

zo door te ontwikkelen tot één van de belangrijkste 

logistieke draaischijven/ regio’s in Noordwest-Europa 

op het gebied van Flowers, Fresh, Food en Logistics. 

De regio streeft daarbij naar een verdubbeling van de 

economische (toegevoegde) waarde tot 2 miljard euro, 

binnen 10 jaar te realiseren. Tegelijk wil de boomteelt 

haar eigen ambities realiseren. Daarover later meer.

Een enorme groei! En eentje die eisen stelt. Aan de 

ontwikkeling van modern ondernemerschap, vernieu-

wing en verduurzaming van de productie en productie-

omstandigheden, hoogwaardige kwaliteit van arbeid én 

een versterking van de werk- en leefomgeving. Boven-

dien zijn daarbij goed onderwijs, een goed functione-

rende arbeidsmarkt, een dragende kennisinfra structuur 

en goede ruimtelijke voorzieningen belangrijke 

randvoorwaarden. Om de grote, grensoverschrijdende 

schaalsprong te maken moet intensief worden samen-

gewerkt met partijen in Nordrhein-Westfalen.

boomtEElt nEdErland

Nationale verbinding
Naast de regionale verbinding aan Greenport Venlo 

is The Green Connection inhoudelijk verbonden aan 

de ‘Greenport Boomteelt Nederland’; een samenwer-

kingsverband van vijf boomteeltgebieden in ons land, 

te weten Greenport Regio Boskoop, Neder-Betuwe, 

Zundert, Midden-Brabant en de regio Venlo. Elk gebied 

heeft haar eigen karakteristieken. Zo is Boskoop het 

oudste productiegebied met een sterke concentratie 

van handelsondernemingen en staat Neder-Betuwe 

bekend als hét laanboomcentum. Twee teeltgebieden in 

Noord-Brabant zijn sterk in opkomst: Midden-Brabant 

(Haaren e.o.) en Treeport Zundert. Deze twee zijn qua 

oorsprong, omvang en diversiteit nog het meest met de 

boomkwekerijregio Venlo te vergelijken. 

Het boomteeltareaal
Met een areaal van 17.500 hectare vormt de Neder-

landse boomteelt bijna 12% van de totale Nederlandse 

tuinbouw. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de glas-

tuinbouw is het areaal tuinbouw in de open grond de 

laatste tien jaar toegenomen. Iets wat we goed zien in 

hiernaast weergegeven overzicht. 

Beplante oppervlakte  [Arealen in ha]

Bron: CBS  1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009*  %

ONDER GLAS  8.755  9.768  10.521  10.649  10.498  10.489  10.274  10.324  0%

Siergewassen  4.041  5.283  6.291  6.032  5.783  5.743  5.452  5.437  0%

Bloemkwekerijgewassen  3.976  5.140  5.927  5.599  5.381  5.327  5.047  5.005  -1%

snijbloemen  2.896  3.593  3.727  3.250  3.093  3.003  2.809  2.690  -4%

potplanten  554  984  1.261  1.377  1.386  1.397  1.431  1.464  2%

ov. bloemkwekerijgewassen  527  564  939  972  902  927  807  851  5%

Boomkwekerijgew. en vaste planten  65  143  369  433  402  416  405  432  7%

Voedingstuinbouw  4.714  4.485  4.230  4.617  4.715  4.746  4.822  4.887  1%

Groenten  4.508  4.361  4.037  4.344  4.421  4.420  4.487  4.558  2%

Fruit  206 124  193  273  294  326  335  329  -2%

OPEN GROND  102.454  113.189  126.042  127.685  136.420  139.667  140.756  138.404  -2%

Siergewassen  21.674  27.163  37.532  40.075  41.464  42.413  43.631  43.255  -1%

Bloembollen  14.307  16.319  22.513  22.987  23.515  23.655  24.330  23.561  -3%

Boomkwekerijgew. en vaste planten  6.163  8.741  12.641  14.575  15.346  16.185  16.720  17.139  3%

pot- en containerteelt  -  419  975  1.056  1.041  952  798  768  -4%

Bloemkwekerijgewassen  1.204  2.103  2.378  2.513  2.603  2.573  2.581  2.555  -1%

Voedingstuinbouw  80.780  86.026  88.510  87.610  94.956  97.254  97.125  95.149  -2%

Groenten  53.655  60.907  66.158  66.741  73.512  75.483  75.021  72.691  -3%

Pit- en steenvruchten  24.736  22.736  19.559  17.074  17.063  17.289  17.381  17.571  1%

Klein fruit  2.390  2.382  2.793  3.795  4.381  4.482  4.723  4.887  3%

CHAMPIGNONS  66  105  95  77  70  70  77  76  -1%

TOTAAL TUINBOUW  111.275  123.062  136.658  138.411  146.988  150.226  151.107  148.804 -2%

Groenten: inclusief uien en groene erwten; exclusief aardbeien
Fruit: inclusief aardbeien
Klein fruit: inclusief aardbeien
*) = Voorlopige cijfers

Overig - volle grond
Boomteelt - volle grond
Groenteteelt - onder glas

Boomteelt - onder glas
Sierteelt- onder glas
Potplanten

14.000

4.000

1.323

138

234
59

Verdeling arealen in teeltsoorten
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Minder bedrijven
Hoewel het boomteeltareaal de laatste jaren relatief 

stabiel blijft, neemt het aantal bedrijven af. Dat leidt tot 

schaalvergroting, verdere specialisatie en professiona-

lisering binnen de boomteelt. Op dit moment zijn er in 

ons land zo’n 3.750 boomteeltbedrijven, ongeveer 40% 

van alle sierteeltbedrijven. 

Behalve de kwekerijen is er nog een groot aantal 

bedrijven door handel en export aan de boomteelt 

verbonden. Deze bedrijven combineren vaak verschil-

lende siergewassen in hun aanbod, zoals snijbloemen, 

potplanten en boomkwekerijproducten. In totaal zijn er 

zo’n 7.800 van dergelijke aan de boomteelt gelieerde 

bedrijven geregistreerd. Dat zijn exporteurs, detailhan-

del en hoveniers.  

Breed assortiment
De meeste mensen denken bij boomteelt aan laanbo-

men. Maar de teelt is veel meer divers en speelt in op 

trends in de markt, met steeds meer aandacht voor 

visueel aantrekkelijke producten, terwijl de scheidslijn 

tussen binnen- en buitenplanten minder scherp wordt. 

In stedelijk gebied zorgt beplanting voor een groene(re) 

stad met groenideeën die passen bij de omgeving  en 

haar bewoners. Er is dan ook een breed scala aan 

producten, zoals laan- en parkbomen, bos- en haag-

plantsoen, rozenstruiken en sierconiferen en pot- en 

containterteelt. Deze productgroepen hebben samen 

een totale productiewaarde van 592 miljoen euro. 

Productiewaarde per sector [productie in miljoenen euro’s]

Bron: PT  1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009*  % 2009

SIERGEWASSEN  1.494  2.952  4.394  4.823  5.055  5.285  5.206  4.907  70%

W.o. boomkwekerijprod.  148  342  550  552  549  611  599  592  9%

VOEDINGSTUINBOUW  1.287  2.218  2.297  2.185  2.485  2.475  2.465  2.100  30%

TOTAAL TUINBOUW  2.782  5.170  6.691  7.008  7.540  7.760  7.671  7.007  100%

*) Voorlopige cijfers

Aantal teeltbedrijven 2000  2005  2006  2007  2008  2009*

SIERGEWASSEN

bloemkwekerij onder glas  6.575  5.071  4.715  4.674  4.336  3.993

bloemkwekerij vollegrond  2.251  1.736  1.677  1.522  1.451  1.379

bloembollen  2.710  2.176  2.138  2.047  1.972  1.790

boomkwekerij en vaste planten vollegrond ** 5.037  4.145  4.129  4.009  3.900  3.741

boomkwekerij vollegrond  4.146  3.418  3.511  3.433  3.352  3.206

vaste planten vollegrond  1.278  997  855  806  730  728

boomkwekerij en vaste planten onder glas  1.442  1.282  1.140  1.087  957  910

*   voorlopige cijfers

**    in dit totaalaantal zijn de dubbeltellingen in de subcategorieën Boomkwekerij volle grond en  Vaste planten volle grond uit gehaald.

t a b E l  2

t a b E l  3

h o o f d s t u k  1

“Wij willen als tuinplantensector gezien worden!  

En tevens onze regio op de kaart blijven zetten als 

hét belangrijkste tuinplantengebied in de  

Euregio. Dat is  in mijn ogen de grootste verdienste 

van The Green Connection. Dit zal elk bedrijf in 

Noord-Limburg en Noordrijn-Westfalen een enorme 

‘boost’ geven. Bovendien zal samenwerking  

binnen de branche nog meer voordelen opleveren. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de logistiek. Maar ook door 

samen kansen te grijpen en hele andere markten te 

benaderen. Kortom: samenwerken is meer dan een 

gezonde basis.”

p a u l a  l E E n d E r s  >

wij willEn als 
tuinplantEnsECtor 
GEziEn wordEn!  

b o o m k w E k E r i j  p E t E r  l E E n d E r s  b . v .  i n  h E l d E n
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Belangrijkste exportmarkten Boomkwekerijproducten (x mln. Euro), bron CBS

 1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009*  %

Duitsland  36  92  152  126  121  146  155  175  13%

Verenigd Koninkrijk  20  49  75  86  85  90  80  62  -23%

Frankrijk  15  24  34  35  34  35  33  32  -3%

België  6  9  20  19  19  22  21  20  -5%

Italië  6  13  13  13  14  17  15  14  -7%

Verenigde Staten  2  8  26  23  22  18  14  14  0%

Zweden  7  8  11  13  12  13  14  14  0%

Zwitserland  5  9  12  9  11  13  13  13  0%

Oostenrijk  2  6  11  12  11  12  12  12  0%

Ierland  1  2  5  10  11  13  10  7  -30%

Totaal  111  242  412  406  404  449  440  435  -1%

*voorlopige cijfers

t a b E l  4

De afzetmarkten
Een  groot deel van de Nederlandse boomteeltproducten 

wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland (circa 40%). 

Andersom zien we dat Nederland ook verantwoordelijk is 

voor 75% van de totale import in Duitsland. De handelsre-

latie Nederland-Duitsland is dus erg belangrijk. Mede door 

haar ligging kan Noord-Limburg hierin voor de Neder-

landse boomteelt een sleutelrol spelen. Verderop ziet u hoe 

we deze kans willen verzilveren. 

De exportwaarde van de boomkwekerijsector bedraagt 

ongeveer 435 miljoen euro.

Verenigd Koninkrijk
Duitsland

België
Frankrijk Overig

62
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Uitvoerwaarde boomkwekerijproducten in mln. euro’s

boomtEElt GrEEnport  
EurEGio vEnlo

Greenport Venlo: een grote speler
Van het landelijke boomteeltareaal (ca. 17.500 hec-

tare) ligt het grootste deel -bijna 10.000 hectare -, in 

Zuid-Nederland. In de Euregio Greenport Venlo wordt 

ongeveer 4.000 hectare geteeld. Dat is dus bijna 20% 

van het landelijk areaal. Het grootste deel hiervan is 

te vinden in de provincie Limburg (ca. 2.400 hectare), 

maar ook de aangrenzende gebieden in de provincies 

Noord-Brabant, Gelderland en Duitsland zijn in de prak-

tijk vooral op de Euregio Venlo georiënteerd. 

Hiermee is de Greenportregio Venlo een van de be-

langrijkste boomteeltregio’s van ons land. Tegelijk is zij 

waarschijnlijk het meest compleet wat betreft de diver-

siteit aan cultuursoorten. Zo concentreert zich in Noord- 

en Midden-Limburg maar liefst 75% van de nationale 

rozenproductie en heeft de Duitse Niederrhein een 

uniek assortiment herfstproducten.  In onderstaande 

diagram is te zien hoe de verschillende cultuursoorten 

binnen Greenport Venlo verdeeld zijn.

Rozenstruiken
Laan- en parkbomen

Sierheesters en klimplanten
Sierconiferen Bos en haagplantsoen

Buxus
Overig (niet onderverdeeld)

20

7

1319

6

 22

 13

Areaalverdeling cultuursoorten Boomteelt Greenport Venlo
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levert de boomteelt ook een essentiële bijdrage aan de 

Euregionale werkgelegenheid.

Schaalvergroting
De landelijke trend van schaalvergroting zien we ook 

in deze regio terug. Dit heeft invloed op de aard van de 

bedrijven. Vroeger waren teeltbedrijven sterk gericht op 

de primaire teelt, maar nu zijn ze zelf ook steeds meer 

verantwoordelijk voor handel en afzet.  De vakman 

ontwikkelt zich zo meer tot een ondernemer, de ketens 

zijn minder vast en de boomkwekers moeten zelf 

een actievere rol spelen in de keten. Daarnaast zien 

we steeds meer vast en tijdelijk personeel, waardoor 

kennisontwikkeling en -overdracht steeds belangrijker 

worden. 

Specialisatie
Een andere ontwikkeling is de specialisatie rond een 

of enkele cultuursoorten. Deze specialisatie heeft als 

voordeel dat de kennis en expertise rond die teelten 

toenemen. Maar bij de afzet zien we steeds vaker 

combinaties van verschillende cultuursoorten. Om dat 

te realiseren is samenwerking tussen de verschillende 

aanbieders nodig, omdat dit op één bedrijf vaak niet 

mogelijk is.

Ook heeft de regio een unieke internationale oriëntatie, 

vooral gericht op de Duitse markt. Hoewel deze markt 

voor een belangrijk deel (80-85%) zelfvoorzienend is, 

komt circa 75% van de in Duitsland geïmporteerde 

boomteeltproducten uit Nederland.

Productiewaarde
De totale waarde van de producten die door de Neder-

landse boomteeltsector zijn voortgebracht, is bijna 600 

miljoen euro. Deze waarde wordt berekend aan de hand 

van de NGE-waarde, door de cultuursoort te verme-

nigvuldigen met het betreffende areaal. De productie-

waarde van de boomteelt in de Euregio Greenport Venlo 

komt op ongeveer 150 miljoen euro uit.

Boomteelt: enorme waarde voor Greenport Venlo
Naast de productiebedrijven kent de Euregio ook veel 

aanverwante economische activiteiten. Denk aan toe-

leverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven, 

maar ook aan kennisinstellingen en -instituten. Al deze 

partijen samen zijn The Green Connection. Het aandeel 

van boomteeltproducten wordt geschat op circa 250 

miljoen euro, waarbij de primaire productie de grootste 

bijdrage (150 miljoen) levert. De overige toegevoegde 

waarde komt vooral van toeleveranciers van deze 

bedrijven, zoals handel, transport en ondersteunende 

dienstverlening.  

Werkgelegenheid
Dat de boomteelt ook gezond is voor de werkgelegen-

heid in de Euregio Venlo, moge duidelijk zijn. Van de 

3.500 boomteeltbedrijven in ons land zitten er zo’n 375 

in Limburg. Maar kijken we naar het totale werkgebied 

van Greenport Venlo, dan vinden we hier circa 550 

bedrijven. Samen zijn deze bedrijven goed voor ruim 

2.500 arbeidsplaatsen. En dan hebben we het nog niet 

eens over de werkgelegenheid die de boomteelt schept 

in de andere, aan haar verbonden sectoren. Hiermee 

h o o f d s t u k  1

boomtEElt
lEvErt EssEntiëlE 
bijdraGE aan
wErkGElEGEnhEid
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duurzaamhEid

Het begrip duurzaamheid, wat we steeds vaker tegen-

komen als ‘de 3 P’s’ (People, Profit, Planet), wordt vaak 

gebruikt, maar is moeilijk hard te maken. Want hoe 

meet je of iets duurzaam is of niet, en in welke mate? 

Het DPL-systeem (DuurzaamheidsPrestatie op Locatie) 

is wat dat betreft een nuttig instrument. In deze DPL 

wordt de duurzaamheid van locaties namelijk kwalita-

tief én kwantitatief inzichtelijk. Een dergelijke analyse 

hebben we ook uitgevoerd voor het kerngebied van 

de boomteelt in Greenport Venlo. Hieruit blijkt dat dit 

gebied, vergeleken met andere landelijke gebieden, al 

uitblinkt met hoogwaardige duurzame elementen, zoals 

de aanwezigheid van water, groen en sociale veiligheid.

Resultaten DPL-analyse
 In onderstaande tabel staan de resultaten van de DPL-

analyse. Hierin wordt de impact van boomteelt voor de 

belangrijkste duurzaamheidselementen onderzocht. 

Deze elementen worden met cijfers gewaardeerd: een 5 

geeft het gemiddelde aan van een regio met een verge-

lijkbare landelijke ligging als het Greenportgebied. Een 

hoger cijfer wijst op een hogere duurzaamheidswaarde 

van dat element, een lager cijfer op een lagere waarde.

Boomteelt is duurzaam
Duurzaamheid en economische belangen botsen regel-

matig. En vaak moet duurzaamheid het afleggen tegen 

de belangen van de economie. Maar de boomteelt 

weet zich onder deze druk uit te worstelen, zo blijkt uit 

onderstaande tabel.

We zien dat de duurzaamheidwaarden mét  boomteelt 

minimaal vergelijkbaar zijn met die zónder boom-

teelt. De boomteelt is dus een economische activiteit 

die  duurzaamheidselementen behoudt en soms zelfs 

versterkt. Dat is bijzonder; als er in plaats van boom-

teelt een andere economische activiteit plaats zou 

vinden, pakken de duurzaamheidscores heel anders 

uit. Ook in vergelijking met andere agrosectoren 

steekt de boomteelt hier gunstig af, mede door de lage 

bebouwingsgraad en het natuurlijk gebruik van groen. 

Glastuinbouw bijvoorbeeld leidt tot een toename van 

het verhard oppervlakte en scoort lager op groen en 

water. Iets wat trouwens ook geldt voor industrie en 

(intensieve) veehouderij. Bovendien mogen we van die 

sectoren meer hinder richting de omgeving verwachten. 

Naast het op niveau blijven van de duurzaamheids-

waarden worden de elementen ‘duurzame bedrijven’, 

‘diversiteit bedrijven’ en ‘lokale werkgelegenheid’ zelfs 

versterkt door de aanwezigheid van boomteelt. Dat 

betekent dus dat overheden die voor stevige duurzaam-

heidsuitdagingen staan, wel degelijk na moeten gaan 

denken over het stimuleren van boomteelt!

De boodschap van de duurzaamheidsanalyse is dan 

ook luid en duidelijk: het stimuleren van de boomteelt 

in de Euregio Greenport Venlo is erg belangrijk voor de 

duurzaamheid en voor de ruimtelijke en sociaal-maat-

schappelijke aantrekkelijkheid van de regio.

h o o f d s t u k  1

Functiemenging

Duurzame bedrijven

Diversiteit bedrijvigheid

Lokale werkgelegenheid

Sociale cohesie

Kwaliteit van woning en omgeving 

Water

Groen

Voorzieningen en winkels

Verkeersveiligheid

Sociale veiligheid

Afvalinzameling

Waterbeheer

Ruimtegebrek

0

Zonder boomteelt 

2 4 6 8 10

Met boomteelt 

Resultaten analyse duurzaamheidsprestatie op locatie (DPL): de duurzaamheidwaarden mét  boomteelt zijn minimaal vergelijkbaar of beter dan 
die zónder boomteelt.
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i n t E n s i E v E  s a m E n w E r k i n G  E n  k E n n i s u i t w i s s E l i n G

uniEkE boomtEEltrEGio

Alles heeft zijn voor- en nadelen, zijn sterke en minder 

sterke kanten. Dat is niet anders voor de boomteelt in  

de Euregio Greenport Venlo. Vergelijken we de sterktes 

en zwaktes en de kansen en bedreigingen van het clus-

ter The Green Connection met die van de andere boom-

teeltregio’s, dan zien we duidelijke verschillen. 

De Euregio Venlo
De Euregio Venlo kent een sterke bundeling van aan de 

tuinbouw verbonden activiteiten. Tot het hoogwaardige 

tuinbouwcluster behoren de teelt, productontwikkeling, 

handel en logistieke dienstverlening, kennis en onderwijs. Al 

deze onderdelen van de keten zitten vlak bij elkaar, zodat er 

een intensieve samenwerking en kennisuitwisseling is. De 

regio Venlo is dan ook aangeduid als een van de vijf lande-

lijke Greenports, waardoor het tuinbouwcluster in de regio 

landelijke erkenning kreeg. Door deze Greenportstatus wordt 

de regio nadrukkelijk betrokken in de verdere ontwikkeling 

van de agro- en foodsectoren. 

Boskoop
Greenport Boskoop is duidelijk gericht op de boomteelt. De 

verschillende landelijke bomenclusters werken nauw samen 

met Greenport  Boskoop om de landelijke boomteeltsector 

verder te ontwikkelen. Hierin zien we dat alle vijf de cluster-

gebieden eigen kenmerken hebben. Boskoop is vanouds het 

centrum van de boomteelt, met daarbij een sterke concen-

tratie van handelsbedrijven. Hierdoor is deze regio dan ook 

prima in staat om toegevoegde waarde rond boomteeltpro-

ducten te realiseren. Daar tegenover zien we wel een flinke 

druk op de ruimte en veel fileleed in de regio.

Opheusden
De regio Opheusden heeft zich sterk toegelegd op de teelt 

en vermarkting van laanbomen. Binnen dit segment zijn veel 

ketenpartijen geconcentreerd, die zich via het zogenaamde 

‘Laanboompact’ aan elkaar hebben verbonden. De belang-

rijkste uitdaging van deze regio ligt de komende jaren in het 

krijgen van voldoende instroom van goede medewerkers en 

tegelijk om het kennisniveau te behouden of liefst nog verder 

te ontwikkelen. 
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f r a n k  C o E n d E r s   >

h o o f d s t u k  2

“Het bomencluster heeft voor mijn bedrijf een heleboel 

voordelen. Zetten we als cluster samen de regio op de kaart, 

dan profiteer ik daar als kweker ook van. Een sterke regio 

zorgt voor veel koopkracht en dus veel afzet. Het trekt handel 

en goede producten aan, wat de regio nog eens een extra 

‘boost’ geeft. Bovendien kunnen we als cluster gezamenlijk 

optrekken als het gaat om zaken als de  samenwerking met 

het buitenland en de promotie. De kracht is dat we een plek 

creëren waar alles gebundeld zit, een ‘kwekersboulevard’. 

Belangrijk daarbij is dat we onze buurman niet als concurrent, 

maar als een collega beschouwen. Een win-win situatie.”

E i G E n a a r  f r a n k  C o E n d E r s  k w E k E r i j E n  b v  i n  G r u b b E n v o r s t

Zundert
Zundert, een relatief jong teeltgebied, heeft een enorme 

areaalontwikkeling doorgemaakt. Samen met Treeport 

Zundert is men de onderlinge verbinding aan het ver-

sterken. De gemeente Zundert is hierbij de aanjager 

en zal de komende tijd proberen om deze rol over te 

dragen aan andere partijen uit de sector. 

Midden-Brabant
De regio Midden-Brabant heeft zich met het Platform 

Boomteelt Midden-Brabant georganiseerd. Dit boom-

teeltgebied kenmerkt zich, net als de regio Venlo, door 

het diverse assortimentsaanbod. Het Platform hield zich 

met name met ruimtelijke onderwerpen bezig en met 

zaken als logistiek en bereikbaarheid. 

Ondanks de belangrijke verschillen tussen de vijf boom-

teeltgebieden, zijn er ook veel gezamenlijke belangen 

en overeenkomsten. Vaak worden deze binnen Green-

port Boomteelt Nederland opgepakt, maar daarnaast 

zijn er ook bilateraal verbindingen te maken. Zo kunnen 

de producten uit Midden-Brabant en Zundert betrok-

ken worden bij de ambities in Greenport  Venlo rond de 

ontwikkeling van gezamenlijke handels- en logistieke 

activiteiten. En kunnen ook voor zaken als opleiding en 

scholing de handen ineen geslagen worden.  
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dE totalE boomtEEltsECtor in 

nEdErland!
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thE GrEEn ConnECtion:  
stErkE En zwakkE puntEn, kansEn En bEdrEiGinGEn

> Sterke punten van The Green Connection

• Internationale oriëntatie

•   Greenportstatus van Venlo en lid van Greenport  

Boomteelt Nederland

• Breed en onderscheidend assortiment

• Veel jonge en ambitieuze kwekers

• Ruimte en mogelijkheden om te ontwikkelen

• Logistieke plek en ontsluiting

• Hoogwaardige productie

> Zwakke punten van The Green Connection

•   Profilering regionale boomteelt (identiteit)

•     Toegevoegde waarde wordt vaak elders gecreëerd / 

verzilverd

•   Samenwerkingsgraad is laag

•   Afzetstructuur onvoldoende ontwikkeld 

(handel zit elders)

•   Tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten 

(midden en hoog)

•   Focus op teelt en minder op afzet

> Kansen voor The Green Connection

•   Toegevoegde waarde producten vergroten

•   Floriade 2012

•   Krachtige regionale agrobusiness-structuur

•   Logistiek organiseren

•   Samengaan FloraHolland en Landgard

•   Geografische ligging t.o.v. afzetgebied

•   (Potentieel) beschikbare goede landbouwgrond

•   Groen in steden

•   Mooi landschap en kwaliteit van leven

•   Geografische ligging in relatie tot internationale 

samenwerking

•   Duurzaam inkopen (overheid)

•   Demotuinen voor consumenten opzetten in de regio

•   Gebruik de milieugunstige eigenschappen, 

zoals opvang fijnstof

•   Euregionale samenwerking van de hele boomteelt-

keten

•   Nieuwe werknemers aantrekken en behouden

> Bedreigingen voor The Green Connection

•   Beperkte ruimtelijke ontwikkelmogelijkheden 

overdekte teeltvormen in buitengebied

•   Kennisinfrastructuur in regio (incl. verlies kennis 

onder huidige telers)

•   Internationale concurrentie

•   Hoge kosten productiefactoren ten opzichte van 

het buitenland

•   Verschraling van het assortiment door schaal-

vergroting

De boomteelt in de Euregio Venlo is bijna 20% van het 

landelijk areaal. Daarmee is het kwantitatief gezien 

een belangrijke regio. Tegelijk valt de compleetheid van 

het assortiment op. Terwijl de meeste boomteeltregio’s 

zich specialiseren in bepaalde cultuursoorten is in de 

Euregio Venlo het volledige assortiment beschikbaar. 

Dat biedt voordelen voor het combineren van transport-

stromen en het combineren van bestellingen. Door haar 

ligging en eigenschappen kan de boomteeltregio Venlo 

een grote rol spelen in de verdere ontwikkeling van de 

boomteelt in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

het ontwikkelen van handels- en logistieke activiteiten, 

zodat de exportpositie van de nationale boomteelt ver-

sterkt wordt en de collectie en logistiek van producten 

verbeterd worden.

Niet alleen het tuinbouwbelang van de Euregio Venlo 

is landelijk erkend door de Greenportstatus. Door de 

unieke logistieke kenmerken wordt de Euregio Venlo 

ook aangemerkt als logistieke hotspot. De infrastruc-

tuur en bereikbaarheid  zijn zeer goed. De Duitse markt 

is voor de boomteeltsector een belangrijke markt en 

de Euregio Venlo heeft ook een duidelijke oriëntatie op 

Duitsland. De Euregionale scope wordt ook belangrijk 

nu FloraHolland en Landgard hun klokactiviteiten in een 

nieuwe organisatie –veiling Rhein-Maas-  concentre-

ren, waarmee een grote, internationaal georiënteerde 

marktplaats ontstaat. Daarnaast zijn deze veilingen 

sterk in bemiddelingsactiviteiten. Dat is van belang, 

omdat een groot deel van de handel niet via de klok 

gaat.

De Euregio Venlo kenmerkt zich 

door ruimte en veel mogelijkhe-

den. Er is grond voor teelt en andere 

activiteiten en deze kunnen goed ingepast 

worden bij andere grondgebonden activi-

teiten. Daarmee heeft de regio voor kwekers, 

maar ook voor aanverwante activiteiten zoals handel 

en collectie, volop ontwikkelingsmogelijkheden. Gezien 

die sterke eigenschappen is het jammer dat  we dit niet 

beter geprofileerd hebben. Zeker, individueel is men 

succesvol  en wordt er hard gewerkt. Maar aandacht 

voor gezamenlijke ambities was er onvoldoende, net als 

aandacht voor handel en afzet. 

Dat verandert nu met The Green Connection! Naast 

nauwere onderlinge samenwerking van de keten-

partijen verwachten we ook nieuwe activiteiten naar 

de regio te kunnen halen. Handel en afzet vinden nu 

vaak nog plaats in het westen van het land, waardoor 

de toegevoegde waarde ook vaak elders gerealiseerd 

wordt. De  regio Venlo neemt  ook binnen de landelijke 

Greenports een unieke positie in, met als belangrijkste 

onderscheidende waarden de Euregionale, internati-

onale focus , logistiek en ruimte om te ondernemen. 

Binnen de landelijke boomteelt onderscheidt de regio 

zich door de omvang en compleetheid van het beschik-

bare assortiment.

Opheusden

Haaren

Zundert

Venlo

België

Nederland

Duitsland

Boskoop
Westland

Duin & 
bollenstreek

A67
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A52

A73

Eindhoven

Aalsmeer
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vErbindEn
vErstErkEn
vErduurzamEn
vErniEuwEn En 
vErdiEnEn

visiE En ambitiE

Zoals we aan het begin van dit boek al zagen,  

gaat Greenport Venlo – in het spoor van Greenport 

Nederland – uit van een uitblinkende tuinbouw. 

In haar visie 2040 draagt de tuinbouw in het jaar 

2040 zelfs nog meer dan nu het geval is bij aan de 

economie, werkgelegenheid, gezondheid, voed-

selzekerheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van 

Nederland. Om dat voor elkaar te krijgen moet een 

vijftal sporen worden bewandeld, ‘de vijf V’s’: 

Verbinden, Versterken, Verduurzamen, Vernieuwen 

en Verdienen. Juist de boomteeltsector en de  

Euregio Greenport Venlo zijn bij uitstek geschikt om 

op die gebieden hoge ogen te gooien.

Verbinden
Bij verbinden gaat het om zaken als transport, logis-

tiek en een gezonde infrastructuur, onderdelen die de 

nodige verbindingen tot stand moeten gaan brengen. 

Door haar positie als logistieke hotspot kan de Euregio 

Venlo gemakkelijk een logistieke sleutelpositie innemen 

in de export van onze landelijk geproduceerde boom-

teeltproducten. De Euregio kan een centrale rol spelen 

in het samenbrengen van zowel regionale producten 

als elders gekweekte producten. De verbinding met 

de westelijk gelegen teeltgebieden is hiervoor erg 

belangrijk. Maar deze verbinding speelt niet alleen 

nationaal. Ook Euregionaal liggen er veel kansen voor 

de boomteeltsector. Duitsland is een enorm belangrijk 

teelt- en afzetgebied. Hand in hand met de Duitse col-

lega’s kan massa en kracht gerealiseerd worden, zodat 

de hoge ambities ook gehaald kunnen worden. In dit 

opzicht vormt Floriade 2012 een unieke kans om de 

band te versterken.

Versterken
Het tuinbouwcluster kan flink profiteren van een goede 

verstandhouding met de samenleving. Bij het verster-

ken gaat het dan ook vooral om het verder aanhalen 

van de banden met die samenleving en de consument. 

Door haar groene ruimtelijke uitstraling spreekt de 

boomteelt mensen aan. Deze verbinding kan sterker 
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worden door de waarde van de boomteeltproducten  

beter te benadrukken en door concepten te ontwikke-

len, waardoor de boomteelt een nog grotere rol speelt 

in het straatbeeld en dagelijks leven van mensen.

Verduurzamen
Een ferme stap maken richting duurzaamheid is zaak 

voor iedereen, ook voor de tuinbouw. Dat is als het 

ware ook direct de motor van de Greenport(s) Neder-

land Visie 2040. We zagen eerder dat boomteelt een 

duurzame sector bij uitstek is, maar ook de producten 

hebben belangrijke duurzaamheidskenmerken. Denk 

bijvoorbeeld aan het opvangen van fijnstof. Daarnaast 

draagt ‘groen’ bij aan het welbevinden van mensen. 

Deze eigenschappen moeten beter gecommuniceerd 

worden en tegelijk zullen we de sector door innovatie 

en nieuwe logistieke concepten nog duurzamer moeten 

maken. De unieke meerwaarde van duurzaamheid in 

de boomkwekerijsector moet ook meer tot waarde 

gemaakt worden richting de institutionele markt en 

consumenten.

Vernieuwing
Stilstand is achteruitgang, dus vernieuwing is geboden. 

Daarbij zijn kennis en innovatie niet alleen een kans, 

maar tegelijk een belangrijke randvoorwaarde om de 

ambitie van  Greenport(s) Nederland waar te maken. De 

concurrentie uit het buitenland neemt toe. Het is daar-

om erg belangrijk dat we de concurrentie voorblijven in 

het ontwikkelen en uitdragen van kennis en door te blij-

ven innoveren. Daarvoor is een nauwe samenwerking 

tussen bedrijfsleven, onderwijs, en onderzoeksinstel-

lingen essentieel. Deze ambitie zal dan ook op landelijk 

niveau uitvoering moeten krijgen, om als Nederlandse 

boomteelt Europees concurrerend te blijven.

Verdienen
Een win-win situatie waar iedereen beter van wordt is 

een belangrijke pijler voor de tuinbouw en de boom-

teelt. Er moet hoe dan ook worden verdiend. Door haar 

hoogwaardige en duurzame producten en productie-

wijze zit de boomteeltsector hiervoor in een uitstekende 

uitgangspositie. Maar dan moeten de kansen in de 

markt wel optimaal worden benut. Een erg belang-

rijke voorwaarde ligt in het creëren van toegevoegde 

waarde. De boomteeltregio Venlo is nu vooral nog een 

productieregio. Door handel, afzet en logistiek meer 

in de regio te ontwikkelen of naar de regio te halen 

kan ook hier meer toegevoegde waarde gerealiseerd 

worden. 

a m b i t i E  G r E E n p o r t  v E n l o

Vertalen we de landelijke Greenportvisie naar de Euregio Greenport Venlo, dan rollen hier automatisch een 

aantal ambities uit voort. Allereerst moeten de kansen die er liggen worden benut en moeten er nieuwe 

producten en diensten worden bedacht die aansluiten bij de vraag van de veranderende markt. Maar er zal 

ook werk gemaakt moeten worden van slimme oplossingen die praktisch, toepasbaar én goed voor de leef-

omgeving zijn. Het is de ambitie van Greenport Venlo om onderzoekers, onderwijsinstellingen, ondernemers, 

overheden en omgeving,  alle belanghebbenden, daarbij te helpen door ze met elkaar in contact te brengen. 

Maar ook door ze een netwerk te bieden waarin ze zelf op zoek kunnen naar geschikte partners. Dit moet in 

10 jaar tijd leiden tot een verdubbeling van de clusterwaarde van 1 naar 2 miljard euro.

m o o i E  t o E k o m s t  v o o r  t h E  G r E E n  C o n n E C t i o n

Voor The Green Connection ligt er een mooie toekomst in het verschiet. Daar zorgt in de eerste plaats de 

omvang, diversiteit en kwaliteit van de boomteeltsector voor en daarnaast ook de ligging op de grens van 

Nederland en Duitsland, vlakbij een grote Nederlands-Duitse handelsorganisatie,. Maar net zo belangrijk zijn 

de goede logistieke ontsluiting, de Greenportstatus van het gebied en het feit dat  veel jonge ondernemers 

samen verantwoordelijk zijn voor een grote en diverse productie van hoogkwalitatieve boomteeltproducten in 

een regio waar nog volop ruimte is voor groei. 

Deze eigenschappen bieden veel kansen die vooral zijn gericht op een vergroting van de toegevoegde 

waarde in de regio. Daarbij is het motto: “niet alleen richten op de ontwikkeling van de teelt, maar ook op 

de aanverwante activiteiten in  de regio, zoals het ontwikkelen en versterken van de handel en logistiek”. 

Hierdoor ontstaat een sterkere boomteeltinfrastructuur, waarvan alle spelers profiteren. Een echte win-win 

situatie.

d o o r  d i t  t E  r E a l i s E r E n  k a n  t h E  G r E E n  

C o n n E C t i o n  h E t  m E E s t  m a r k t G E r i C h t E  

b o m E n C l u s t E r  v a n  E u r o p a  w o r d E n  m E t  

d E  h o o G s t E  t o E G E v o E G d E  w a a r d E  i n  d E  k E t E n . 

Concreet betekent dit dat The Green Connection haar deel van de ambitie van Greenport Venlo realiseert, dus 

zorgt voor een verdubbeling van de clusterwaarde van 250 naar 500 miljoen euro in 10 jaar tijd. Deels gere-

aliseerd  door een  forse groei van het boomteeltareaal en ontwikkeling van het assortiment, maar vooral ook 

door een toename van aanverwante activiteiten zoals handel en logistiek. Juist deze tweesporen-benadering 

zorgt voor toegevoegde waarde in de sector en een evenwichtige groei van het bomencluster.
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thEma’s

De ambities zijn fors, maar de regio beschikt over alle 

ingrediënten om ze waar te maken. Hiervoor gaan 

we gericht actie ondernemen op een aantal thema’s. 

Deze thema’s zijn afgeleid uit enerzijds de specifieke 

krachten van de boomteeltsector in de Euregio Venlo 

en anderzijds uit de vijf actiesporen  van Greenport 

Nederland. Deze thema’s vormen de belangrijkste 

aandachtvelden waarop we activiteiten  gaan verrich-

ten. In een figuur ziet dat er als volgt uit: 

Ruimte om te ondernemen
De boomteelt is vooral een extensieve grondgebonden 

sector. Maar er is ook een trend van verder gaande 

intensivering, waarbij er meer behoefte is aan teelton-

dersteunende voorzieningen.  Voor de boomkwekers 

is het van groot belang dat er op meerdere locaties 

binnen Greenport Venlo genoeg grond beschikbaar is 

en blijft voor de teelt. De meer grootschalige nieuwe 

vestigingen met ruime mogelijkheden voor teelten met 

ondersteunende voorzieningen zullen binnen Klavertje 4 

worden gerealiseerd. Daarnaast moeten bedrijven ook 

kunnen uitbreiden op bestaande locaties, mits dit past 

binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid van de betref-

fende gemeente. Nieuwvestiging kan buiten Klavertje 

4, maar dan wel binnen de bestaande glasconcentra-

tiegebieden. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingsmo-

gelijkheden in bestaande (leegstaande) glasopstanden. 

Naar verwachting zal de boomteelt in Greenport Venlo 

de komende 10 jaar met circa 300 hectare uitbreiden. 

Deze groei moet op de juiste locaties plaatsvinden 

en de grond moet onder concurrerende voorwaarden 

beschikbaar komen (oftewel de grondprijs moet markt-

conform zijn).  Op deze manier kan de productie in de 

regio blijven groeien en is er een toekomst voor de be-

drijven. Ook de huisvesting van de verschillende keten-

partijen en een goede infrastructuur zijn voorwaarden 

om  ruimte om te ondernemen te verbeteren. Tegelijk is 

de boomteelt erg belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit 

van het gebied, want zij is een van de weinige econo-

mische activiteiten die de duurzaamheidswaarden in 

het gebied in stand houdt of zelfs kan versterken. De 

keuze voor groei van de boomteelt is direct ook een 

keuze voor een betere leef- en werkomgeving.

Binnen Greenport Venlo heeft het onderwerp ‘ruimte’ 

een  aparte plek gekregen binnen de pijler Klavertje 

Vier, om zo grootschalige nieuwe vestigingen met ruime 

mogelijkheden voor bedrijven met ondersteunende 

voorzieningen in onze regio te realiseren. Daardoor 

wordt er een substantiële  bijdrage geleverd met be-

trekking tot het bereiken van de gestelde doelen. 

Ontwikkelen handel en afzet
De Euregio kenmerkt zich door een sterke focus op de 

teelt. Handel en afzet vinden vaak nog buiten het gebied 

plaats. Dat is jammer, want hiermee valt een belangrijk 

deel van de toegevoegde waarde buiten de regio. Dat is 

ook niet duurzaam, want het zorgt voor extra transport-

bewegingen. En dat terwijl de belangrijkste ingrediënten 

voor het regionaal ontwikkelen van deze handelsfunctie 

aanwezig zijn. Zoals het complete aanbod van een breed 

en hoogkwalitatief assortiment, de ligging en de logistieke 

infrastructuur. Door ook de handels- en collectiefunctie 

verder te ontwikkelen, trekken we nieuwe bedrijvigheid 

aan, wordt de ketenpositie van de kwekers groter en wordt 

de regiefunctie van de boomteeltregio sterker. Handelsac-

tiviteiten kunnen naar de regio gehaald worden door een 

goed vestigingsklimaat en de juiste dienstverlening en 

ondersteuning te bieden. Daarnaast is van belang dat er 

zich voldoende (diverse) productie in de omgeving bevindt.

Verdienen
Vernieuwen
Versterken

Verduurzamen
Verbinden

Euregiomerk
en imago

Ruimte 
om te onder-

nemen

Onwikkelen 
handel en 

afzet

Euregio Kennis en 
innovatie

In het kader van het thema ‘ruimte om te ondernemen’ is een eerste aanzet gemaakt voor een model voor een vestigingsmodel voor 

boomteelt. Hierin wordt de woonfunctie duidelijk gescheiden van de bedrijfsfunctie.

Ruimtereservering voor:

A Grondgebonden teelten

B Kassenbouw, waterberging

C Loodsbouw, opslag, verharding, woningbouw

D Arboretum, plantenboulevard, presentatie

E Ontsluitngswegen (10 meter breed)

F  Kavelbeplanting van vrijuitgroeiende inheemse bomen 

en struiken in samenhang met bestaande percelering

G Hoofdgebouw, parkeren, tentoonstellingen

Schets is vervaardigd door: Integralis Architecten, in opdracht van het Platform Boomteelt Greenport Venlo (PBGV)
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The Green Connection is het van belang dat zij aansluit 

bij deze regionale ontwikkelingen. De boomteelt kan 

leren van andere sectoren, maar andersom geldt 

hetzelfde.

Euregio
De Nederlandse boomteeltsector exporteert jaarlijks 

voor ongeveer 435 miljoen euro. Hiervan gaat zo’n 40% 

naar Duitsland. De Euregio Greenport  Venlo mogen we 

met recht de poort naar Europa noemen. Het samen-

gaan van de veilingen FloraHolland Venlo en Landgard 

Herongen is hiervan een sprekend voorbeeld en biedt 

ook kansen om de Euregionale oriëntatie verder vorm 

te geven. 

In een straal van 100 kilometer wonen maar liefst 30 

miljoen consumenten. De regio blinkt uit in de interna-

tionale oriëntatie, met name op de Duitse  markt. Het 

boomteeltgebied in de Euregio Greenport Venlo loopt 

naadloos over in een Duits teeltgebied waar ook handel 

en afzet sterk ontwikkeld zijn. Deze Euregio is het 

grootste, aaneengesloten productiegebied voor boom-

teelt in de wereld, dat zich kenmerkt door het brede 

assortiment.  Vrijwel alle cultuursoorten zijn aanwezig 

en vaak ook in grote aantallen. 

Door de Euregionale benadering van The Green Con-

nection ontstaat er voldoende kritische massa en 

uitstraling voor een internationaal boomteeltcentrum. 

De Euregionale ambities vragen dan wel om nauwe 

samenwerking met de grensgebieden. Elkaars krachten 

en ambities leren kennen, met respect voor de onder-

linge verschillen. Samen de Euregio naar grote hoogten 

stuwen!

Euregiomerk en imago
The Green Connection wil als een eenheid naar buiten 

treden en de wereld tonen wat de Euregio te bieden 

heeft. Hierdoor zoekt het cluster niet alleen verbinding 

met de hele boomteeltsector, maar juist ook met de 

maatschappij als geheel. Kijken we naar de relatie tot 

Greenport Venlo, dan zien we dat deze mikt op Food, 

Fresh & Flowers, waarvan de boomteelt onderdeel uit-

maakt. Ook wat betreft de instrumenten om de regio de 

benodigde ‘exposure’ te verlenen lift de boomteelt mee 

op de middelen waarover Greenport Venlo beschikt. In 

alle opzichten zoekt het cluster dus aansluiting bij de 

sectoroverschrijdende Greenport Venlo. 

De boomteelt heeft ook een bijzondere aantrekke-

lijke waarde voor recreatie en toerisme in de regio. 

De boom- en sierteelt bepalen mede de lokale kleur, 

vormen de coulissen voor de recreant en de toerist en 

bieden mogelijkheden voor agrotoerisme en arrange-

menten. Om de regio verder aantrekkelijk te maken 

worden verschillende evenementen georganiseerd, 

zoals Floriade 2012 en het tweejaarlijkse Rozenfestival 

in Lottum.

Om alle ambities te realiseren is het belangrijk dat 

de boomteeltsector zelf wordt gepromoot en zelf de 

sectorale promotie goed oppakt. Zodat zij ook binnen 

Greenport Venlo een stevige positie gaat innemen. Het 

belang van de boomteeltsector wordt nu nog te vaak 

onderschat.  

“Er zit enorm veel productiecapaciteit in 

deze regio. Alles wat je maar zou willen 

kopen op bomen- en plantengebied is hier 

te koop. Een grote plus daarbij is dat de 

regio een perfecte ligging heeft, met  het 

Duitse achterland vlakbij. Je praat over 

een markt met liefst 17 miljoen consu-

menten. Helaas verloopt de handel voor 

de export nu nog te veel via plaatsen als 

Boskoop. De commerciële en logistieke 

voordelen van de regio moet het cluster uit 

gaan buiten, zodat de handel straks direct 

via de Greenport verloopt. Ook bedrijven 

uit Boskoop kunnen enorm in kosten 

besparen door zich hier te vestigen. In alle 

gevallen zorgen de Limburgse boom-

teeltactiviteiten voor brood op de plank.” 

j a n  v E l t m a n s   >

v o o r z i t t E r  l i m b u r G s E  l a n d -  E n  t u i n b o u w b o n d , 

v a k G r o E p  b o o m -  E n  v a s t E  p l a n t E n t E E l t

h o o f d s t u k  4

Kennis en innovatie
De Nederlandse agrosector is wereldwijd vooraan-

staand en toonaangevend als het gaat om kennis en 

innovatie. Dat geldt net zozeer voor de boomteeltsector. 

De Euregio Venlo kenmerkt zich door een MKB-struc-

tuur. Het MKB heeft vaak meer moeite om bestaande  

kennis te bemachtigen en toe te passen. (Open) in-

novatie en ondernemerschap zijn echter noodzakelijk 

om de concurrentiekracht te versterken en om van 

product- en kostprijsgedreven ondernemen te komen 

tot een meer markt- en vraag-georiënteerd opereren 

in diverse ketens. Daarvoor is een kennisinfrastructuur 

nodig waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en het 

onderzoekswezen samenwerken. Euregionaal wordt 

de mogelijkheid onderzocht om deze bundeling vorm 

te geven in een regionaal innovatie-servicecentre. Voor 
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projECtEn

De startgroep van The Green Connection heeft een 

aantal projectinitiatieven benoemd die uiting geven 

aan de vijf genoemde thema’s en die daarmee 

ook bijdragen aan de realisatie van de ambities. 

Het gaat hierbij verder dan goede ideeën: het zijn 

projecten waarvan leden van de startgroep hebben 

aangegeven er zelf mee aan de slag te gaan en er 

zelf ook in te willen investeren. Die persoonlijke 

commitment is een belangrijke randvoorwaarde 

voor het slagen van de projecten. Maar er is meer 

nodig. Voor de meeste initiatieven zijn namelijk ook 

partners en (gedeeltelijke) financiering nodig.  

De projecten die nu in portfolio zitten, vragen samen om 

een investering van ongeveer € 750.000,-. Deze kosten 

zullen verspreid over de komende jaren gemaakt wor-

den. De deelnemende partijen zullen deze in tijd en geld 

bijeen brengen en daarnaast wordt een beroep gedaan 

op subsidies en stimuleringsfondsen.

Kwartiermakers en projectpartners
Voor de projecten in dit boek hebben zich  al partijen ge-

meld die een bijdrage in tijd en/of geld willen leveren. Dat 

zijn vooral de betrokkenen uit de Startgroep die voorlopig 

vaak ook als kwartiermaker van het project fungeren. Zij 

zullen er, in samenspraak met het bestuur van The Green 

Connection, voor zorgen dat de juiste partijen betrokken 

worden, dat de projectfinanciering rond komt en dat de 

plannen echt tot actie leiden. Maar de groep projectdeel-

nemers zal nog verder uitgebreid worden. Hebt u naar 

aanleiding van deze beschrijvingen belangstelling, geef 

dat dan gerust aan bij The Green Connection. Ofwel: wilt 

u deelnemen, wij nodigen u van harte uit!

De projectinitiatieven verschillen onderling  in rijpheid. 

Sommige moeten nog verder uitgewerkt worden. Voor 

andere projecten geldt dat de partijen al staan te trap-

pelen om te kunnen beginnen. In onderstaand schema 

is aangeven welk tijdspad beoogd wordt. De projecten 

zijn in het overzicht in kleur gerubriceerd naar hoofd-

thema.

pErsoonlijkE  
CommitmEnt
randvoorwaardE 
voor suCCEs
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maar ook de consument. Daardoor wordt de locatie 

een natuurlijke brandpunt van de Euregionale Boom-

kwekerij en ondersteunt zij een aantal andere projecten 

uit de projectenlijst, zoals het opleidingscentrum en het 

collectiecentrum. Op deze plek treffen mensen elkaar, 

worden bijeenkomsten gehouden en kunnen producten 

en technieken getoond worden. Het centrum versterkt 

daarmee de onderlinge verbindingen in de sector. 

Het initiatief is genomen door de boomkwekers  

erenigd in het PBGV en heeft  als werktitel Arboriculture 

Business Centre gekregen. Novares-architecten heeft 

ter illustratie onderstaande schets gemaakt.

Dit project is een zogenaamd ‘koepelproject’, waaraan 

verschillende initiatieven van The Green Connection 

verbonden zijn die verderop in de tekst benoemd  

worden. Voorbeelden zijn BSV en de internationale  

Opleidingscampus . Het project wordt breed omarmd 

door de boomkwekers, belangenbehartigers en andere 

belanghebbenden. Daarom fungeert het bestuur van 

The Green Connection als kwartiermaker voor dit 

initiatief

De genoemde projecten zijn niet meer dan een begin. 

Nieuwe ideeën of initiatieven kunnen altijd worden 

voorgelegd aan The Green Connection, zodat zij de 

haalbaarheid van deze initiatieven kan beoordelen. 

Laten we nu eens dieper ingaan op de projecten.

P
   Arboriculture Business Centre 
(ARBIC)
Doel: het creëren van een fysieke plek waar 
verschillende aspecten rond boomteelt 
samenkomen zodat het regionale Bomen-
cluster meer toegevoegde waarde krijgt. 

De boomteeltsector in Greenport Venlo heeft veel  

ambities. Helaas zijn er in de regio maar een paar 

bedrijven die hun producten internationaal verhandelen, 

zodat de handel vooral plaatsvindt in het westen van 

ons land. Het gevolg: er blijft te weinig toegevoegde 

waarde in de regio en er worden onnodige kosten 

gemaakt voor collectioneren en logistiek. Krachtige 

commerciële partijen in de Euregio zijn dan ook nodig. 

Zij kunnen zorgen voor kortere lijnen en een betere 

kennis van de nationale en internationale marktver-

houdingen en –ontwikkelingen. Het realiseren van 

een ontmoetingsplek kan dit proces versnellen en 

versterken. Het vormt de basis voor samenwerking en 

innovatie. Een ontmoetingsplek voor alle belangheb-

benden: boomkwekers, handel, onderwijs, onderzoek, 

h o o f d s t u k  5
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P
   Businesscenter in Euregio Venlo 
voor boomteelt en  retailproviders
Doel: realisatie van een businesscenter  
dat handel, logistiek (VAL/VAS) en  
kennisdienstverlening levert.

Het realiseren van een businesscenter voor de 

boomkwekerij in de Euregio: het is een project dat in 

2009 onder de naam Boomteeltsupport Venlo (BSV) 

door FloraHolland, Garden Plant, IHS en Van Zaal 

Transport werd opgestart. Doel van het businesscenter 

is het op onafhankelijke wijze combineren van 

commerciële-, logistieke- en kennisdiensten en deze 

in te zetten op boomkwekers en hun afnemers.  Het 

project is succesvol verlopen, getuige de grote groep 

van 50 kwekers en hun afnemers die inmiddels 

gebruik maakt van deze diensten. Begin 2011 

wordt het businesscenter als profitcenter ingericht. 

Kwekers kunnen dan niet alleen uit verschillende 

dienstverleningspakketten kiezen, maar krijgen ook 

zeggenschap over het te voeren beleid. Naar de 

toekomst toe willen de vier oprichters van BSV het 

businesscenter gefaseerd overdragen aan de kwekers.

Tegelijk is door de vier oorspronkelijke partijen een 

aanpalend project opgezet, met gebruikmaking 

van een subsidie van het ministerie van LNV:  een 

logistiek exportdienstencentrum voor de boomteelt 

en retailproviders. In de eerste helft van 2010 is 

een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de komst 

van een dergelijk centrum. Dit logistieke VAL/VAS 

dienstencentrum (Value Added Logistics & Value Added 

Services) moet er voor gaan zorgen dat een product uit 

de Euregio niet onnodig naar retailproviders in West-

Nederland hoeft te worden vervoerd, terwijl het voor de 

Duitse of Oost-Europese markt is bestemd. In opdracht 

van de retailproviders wordt het product in eigen regio 

ver- en bewerkt en daarna direct geëxporteerd. Dat 

bespaart een hoop transportkilometers en CO2-uitstoot, 

maar verlaagt ook de kostprijs van het product en 

versterkt daarmee de concurrentie-positie van de 

boomkwekerij in de Euregio.  

De haalbaarheid van een VAL/VAS dienstencentrum 

is inmiddels aangetoond. Enkele retailproviders zijn 

geïnteresseerd en willen graag deelnemen aan de 

volgende fase van onderzoek en ontwikkeling. In 

die fase, die maximaal 2 jaar duurt, kunnen diverse 

dienstverleningsconcepten worden ontwikkeld en 

ingezet. Uiterlijk eind 2012 moet het dienstencentrum 

worden vercommercialiseerd.

h o o f d s t u k  5h o o f d s t u k
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“Het belang van de boomteelt voor Greenport Venlo wordt 

nog maar al te vaak onderschat. En dat is precies wat we 

nu duidelijk willen maken. Als ik zo om me heen kijk, dan 

zie ik jonge, enthousiaste ondernemers die gedreven en 

consumentgericht werken. Met de groei die ze realiseren 

verdienen ze wat mij betreft een prominente plaats binnen 

Greenport Venlo. Ik denk dat de boomteelt daarmee niet alleen 

een voorbeeldfunctie voor andere sectoren vervult, maar ook 

wezenlijk bijdraagt aan een versterking van Greenport Venlo. 

Zowel economisch gezien, als in de consumentgerichte wijze 

waarop ze actief zijn.”
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P
   Knooppunt Innovatief Groen
Doel: het ontwikkelen van groenconcepten 
voor bijvoorbeeld stedelijke omgevingen.

Dit project is onlangs met ondersteuning van 

onder andere de provincie Noord-Brabant en het 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) 

opgestart. Met als doel om een gezonde, dynamische 

en leefbare omgeving te stimuleren door de innovatieve 

inzet van groen. Innovatief groen verbetert de kwaliteit 

van de leefomgeving en werkt als een schakel tussen 

de drie pijlers van duurzaamheid. Gedacht wordt aan 

economisch vitale en florerende steden voor bewoners, 

gebruikers en bezoekers (‘Profit’), aan bruisende steden 

met een goede sociale ontwikkeling (‘People’) en aan 

steden die gezond, schoon, mooi, veilig en leefbaar 

zijn (‘Planet’), met voldoende groen en vitale natuur 

in de directe nabijheid. De brede inzetbaarheid van 

groen betekent dan ook het scheppen van een goed 

en multifunctioneel investeringsklimaat.  The Green 

Connection omarmt dit initiatief en ziet veel kansen om 

samen nieuwe toepassingsconcepten te ontwikkelen.

P
   Integratie en huisvesting 
arbeidsmigranten 
Doel: het beter laten  integreren van  
arbeidsmigranten in de samenleving.

Het is bekend dat er in de diverse agrosectoren veel 

gebruik wordt gemaakt van arbeidsmigranten. Het verblijf 

van deze medewerkers was vroeger nog van korte 

duur, maar de laatste jaren zien we dat deze mensen 

langer in Nederland blijven en ook langer bij dezelfde 

bedrijven werken. Het gaat dus niet meer om vluchtige 

passanten, maar om structurele arbeidskracht. Voor de 

boomkwekerijen, maar ook voor de maatschappij als 

geheel is het dan ook verstandig om te investeren in 

deze nieuwe medewerkers en nieuwe burgers. Deels 

gebeurt dit al op de bedrijven, maar ook de huisvesting 

en maatschappelijke integratie van de arbeidsmigranten 

speelt een belangrijke rol. Ze zijn immers van plan om 

langere tijd in ons land te blijven. Dit project, dat door 

zowel private als publieke partijen wordt opgepakt, biedt 

de arbeidsmigranten niet alleen huisvesting, maar zorgt 

ook voor de nodige investeringen in deze mensen en hun 

gezinsleden, bijvoorbeeld op het gebied van taal . Ook de 

huisvesting zal dus in het teken staan van integratie.

Een mogelijke uitbreiding van dit project ligt in het 

betrekken van (jonge) mensen die nu buiten het 

arbeidsproces vallen. Gedacht wordt aan mensen die 

in de WAJONG of WAI-regeling vallen. Met de juiste 

begeleiding kunnen zij vaak heel goed werkzaamheden 

op boomteeltbedrijven verrichten. 

P
   Onderzoek haalbaarheid Treerail
Doel: haalbaarheidsstudie naar mogelijk-
heden railtransport voor boomteelt-
producten.

Tot nu toe maakt de boomkwekerijsector niet of 

nauwelijks gebruik van railtransport. Onterecht, zo 

bleek al in 2009. Dat jaar toonde de Nederlandse 

verssector met het project  ‘Greenrail’  aan dat voor 

enkele agroproducten en bestemmingen railtransport 

een interessant en betrouwbaar alternatief is, waarbij 

de kosten en milieubelasting flink verlaagd worden. 

Een aantal exporteurs en logistieke dienstverleners uit 

de Euregio Venlo zoekt nu aansluiting bij het Greenrail-

initiatief en wil de haalbaarheid van een dergelijke 

aanpak voor de regio onderzoeken. 

P
   Stimuleren teelttechnisch onderzoek 
en Euregionale uitvoering
Doel: het stimuleren van teelttechnisch 
onderzoek in de diverse cultuursoorten in 
de Euregio.

Om de kwaliteit van de boomteelt te vergroten 

is kennisontwikkeling door onderzoek en 

kennisuitwisseling tussen kwekers essentieel. Hiervoor 

moet Greenport  Venlo een bij de Euregio passende 

onderzoeksagenda met de juiste faciliteiten hebben om 

dit onderzoek toepassingsgericht op praktijkbedrijven 

te kunnen laten plaatsvinden. Niet alleen verzamelen de 

telers hierdoor flexibel en effectief nieuwe kennis, maar 

wordt deze kennis ook direct in de praktijk ingezet. 

Dit project is een nauwe samenwerking tussen vooral 

boomkwekers en kennisinstellingen.

P
   Internationale opleidingscampus
Doel: de realisatie van een Euregionale 
opleidingscampus waar boomteelt-gerela-
teerde opleidingen verzorgd worden.

De kennis van alle betrokkenen is bepalend voor 

de kwaliteit van de teelt en de ontwikkeling van 

de sector. Het is dan ook belangrijk dat hierin flink 

geïnvesteerd  wordt.  Dat geldt zowel voor het via 

opleidingen stimuleren van jongeren tot  een baan in de 

boomteeltsector, als  voor het vergroten en actualiseren 

van het kennisniveau van bestaande medewerkers. 

De Euregionale visie van Greenport Venlo is de ideale 

basis om, bij voorkeur vanuit landelijke samenwerking, 

een internationale kennis-  en opleidingscampus op 

te zetten waar kennis internationaal ontsloten en 

uitgewisseld wordt. Zo ontstaat een internationaal 

kennisnetwerk. Dit initiatief wordt bij voorkeur vanuit 

zowel een breed landelijk als Euregionaal perspectief 

ontwikkeld. 
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P
   Identität und Werbung
Ziel: Verstärkung des Einflusses des eu-
regionalen Baumschulsektors im Allge-
meinen und von The Green Connection im 
Speziellen. 

Durch die Einführung von The Green Connection wird 

das Markenzeichen des Baumclusters direkt prä-

sentiert. Unter diesem Namen und Markenzeichen 

entwickeln die Beteiligten verschiedene Aktivitäten, die 

auf die Werbung für den Sektor und den Cluster ausge-

richtet sind. Eine dieser Aktivitäten ist die Aufstellung 

sogenannter Plantmarks.

P
   Floriade 2012
Doel: benutten van de exposure en traffic 
van Floriade 2012 voor de profilering van 
de Euregionale boomteeltsector.

De Floriade: een wereldtuinbouwtentoonstelling die tot 

de verbeelding spreekt en een enorme kans oplevert 

voor de Euregionale boomteelt. Want van april tot 

oktober 2012 strijkt dit toonaangevende evenement, 

dat meer dan 2 miljoen bezoekers trekt, neer in Venlo. 

Een ideaal podium dus voor de Euregionale boomteelt. 

Logisch dat enkele boomkwekerijen deze kans willen 

aangrijpen om hun producten te tonen en om klanten 

en relaties naar de Euregio te trekken.

P
   Commerciële website ontwikkelen
Doel: via commerciële website Euregionaal 
aanbod combineren en nieuwe markten 
aanboren.

Handel en afzet zijn zaken die al lang niet meer 

beperkt zijn tot regionale of nationale schaal. Vandaag 

de dag bevinden de klanten zich over de hele wereld 

en de handel dendert 24 uur per dag door. Daardoor 

wordt het potentiële bereik van een ondernemer enorm 

uitgebreid. Om daarvan te profiteren bundelen enkele 

regionale bedrijven, kwekers en handelsbedrijven de 

krachten en kiezen ze ervoor om hun aanbod virtueel 

en online aan elkaar te verbinden. Behalve een groter 

bereik kunnen ze op deze manier een completer 

assortiment aanbieden en commercieel interessante 

combinaties maken. Een dergelijke gezamenlijke 

website vergroot de onderlinge samenwerking, die 

vervolgens ook weer terugkomt in een gezamenlijke 

organisatie van de logistiek.

P
   Jaarlijkse manifestatie en demodag
Doel: een jaarlijks boomkwekerij  
evenement met internationale allure.

Al twee keer eerder is met het evenement Boeiende 

Bomen in de regio een ondernemersdag voor de 

Boomkwekerij georganiseerd. Deze succesvolle 

manifestatie wil men duurzaam verankeren tot een 

jaarlijks terugkerend internationaal boomkwekerij 

evenement. De groep initiatiefnemers wordt hiervoor 

uitgebreid met onder meer kennispartijen uit de 

Euregio. Daardoor ontstaat een herkenbare, jaarlijkse 

kennis- en bedrijvendag voor de sector in de EU–

regio die vanaf 2011 een jaarlijkse frequentie kent 

en in 2012 op het Floriade-terrein zou moeten gaan 

plaatsvinden.

P
   Innovatieproject  Bedrijfslogistiek 
Containerteelt
Doel: het vergroten en ontwikkelen  van 
inzichten in interne bedrijfslogistieke  
technieken en het implementeren ervan.

De omvang en complexiteit van (container)

boomteeltbedrijven neemt toe. Daarnaast groeit ook 

de  noodzaak om effectief in te spelen op de wensen 

van de klanten en eisen ten aanzien van duurzame 

teelt en tenslotte het garanderen van de hoge 

kwaliteitsstandaard van het product. Deze factoren 

maken het noodzakelijk om de bedrijfslogistiek op 

belangrijke onderdelen te automatiseren. De huidige 

bedrijfsinformatiesystemen zijn hiervoor te beperkt.  

In dit project is al gestart om op een praktijklocatie 

onderzoek te doen naar huidige en toekomstige 

bedrijfslogistieke technieken. Aan de hand daarvan 

wordt inzicht en kennis verzameld over logistieke 

technieken die voor een snelle en efficiënte uitlevering 

van orders zorgen. De volgende fase is het verwerken 

van de resultaten in bestaande systemen. Deze 

worden tijdens de  Floriade 2012 gepresenteerd op 

een operationeel bedrijf. Zo ligt er een basis voor het 

boomteeltcontainerbedrijf van de toekomst.

                      
P

   Project Plantregio Rhein-Maas
Doel: het structureren en verduurzamen  
van de Euregionale samenwerking.

Voor het slagen van de kansen en ambities van  

The Green Connection speelt de Duitse grensregio een 

belangrijke rol. De meeste van de beschreven projecten 

kijken dan ook over de  landsgrenzen heen. Direct 

al bij de lancering van The Green Connection wordt 

deze verbinding gelegd en wordt samengewerkt met 

vertegenwoordigers in Duitsland. Elkaar leren kennen 

en elkaar versterken staat centraal: voor The Green 

Connection bestaan er geen grenzen.

De Plantregio Rhein-Maas zal zich vooral richten op 

het stimuleren van grensoverschrijdende samenwer-

king tussen alle betrokkenen in de boomteeltsector. 

Door deze Euregionale verbinding te versterken zullen 

de doelen van The Green Connection beter en sneller 

gerealiseerd worden.

Euregio Plantregio
Rhein-Maas

Plantmarks
Plantmarks zijn opvallende elementen met plan-

ten of bomen die door hun bijzondere uitvoering 

blikvangers zijn. Enerzijds dienen ze ter promotie 

van de boomkwekerij als sector, anderzijds van 

gemeenten en van regio’s als productie- en 

handelsregio van bomen en planten. Tegelijk ver-

fraaien Plantmarks het landschap. In de vormge-

ving kan een link gelegd worden met bijvoorbeeld 

duurzaamheid, een belangrijke doelstelling van 

Greenport Venlo. Hiermee dienen de plantmarks 

niet alleen de sector, maar ook een Euregionaal 

belang.
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h o o f d s t u k  6        

GEzamEnlijkE En  
individuElE doElEn 
rEalisErEnDe verbondenheid van The Green Connection met  

Euregionale en landelijke initiatieven komt uiteraard ook 

in de organisatie tot uiting: een eenvoudige organisatie, 

waarin de verschillende achtergronden van de belang-

hebbenden terugkomen. Uitgangspunt is dat vanuit de 

centrale rol van de primaire sector ook juist met de 

belangrijkste gelieerde organisaties dwarsverbanden 

aangegaan worden. Zo wordt regionaal zoveel mogelijk 

aangesloten bij de Kennis Kunde Kassa-agenda van 

Greenport Venlo. Deze lijn wordt binnen Greenport Venlo 

uitgewerkt in het Innovation Centre. Het is hierbij de 

taak van The Green Connection om de belangen en  

ambities van de boomteelt voldoende te laten door-

klinken bij Greenport Venlo.

Hetzelfde geldt voor de aansluiting met Greenport 

Boomteelt Nederland, waarin The Green Connection 

de taak heeft om de belangen van de Euregio Venlo te 

behartigen. Door The Green Connection kunnen we de 

totale boomteeltsector in Greenport Venlo beter vertegen-

woordigen, maar zijn we ook beter in staat om landelijke 

ambities om te zetten naar Euregionale uitvoering. 

Tenslotte moet in de organisatie zorg gedragen worden 

voor de zo belangrijke Euregionale scope. Het betrek-

ken van buitenlandse belanghebbenden is hiervoor 

essentieel. The Green Connection gaat niet alles zelf 

doen, maar sluit juist aan bij andere initiatieven voor 

maximale slagkracht.

Verbinding met Greenport Venlo
The Green Connection werkt nauw samen met  

Greenport  Venlo. Ondanks dat dit gebeurt met een 

eigen organisatie en vanuit een eigen dynamiek, is het 

wel belangrijk dat de verschillende sectoren binnen de 

Greenport de krachten maximaal bundelen. Inhoudelijk 

zien we veel raakvlakken met Greenport Venlo.  

De thema’s van The Green Connection sluiten inhoude-

lijk goed aan op de actiepijlers van Greenport Venlo.  

Een synergie die we gaan benutten.

Het thema ‘Ruimte om te ondernemen’ is verbon-

den aan de fysieke pijler van Development Company 

Greenport Venlo. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat ook 

binnen Greenport  Venlo rekening gehouden wordt met 

de belangen en ambities van de boomkwekers. 

De thema’s ‘Kennis en Innovatie’ en ‘Ontwikkeling 

handel en afzet’ sluiten naadloos aan op de 

Greenport Venlo-pijler ‘Innovation Centre’, waarin 

waardecreatie en ook innovatie, kennisontwikkeling 

en kennisontsluiting centraal staat door middel van 

een bredere vertegenwoordiging uit de sectoren 

en maatschappij. Voor een goede afstemming is 

het van belang dat ook vertegenwoordigers van de 

boomkwekerijsector verbonden worden aan deze pijler. 

De Green Connection-themalijn ‘Regiomerk en Imago’ 

heeft als belangrijkste uitgangspunt het promoten 

van de boomteelt in de Euregio. Greenport Venlo heeft 

dezelfde regio als uitgangspunt in de communicatie.  

Het spreekt dus voor zich dat ook hier maximaal 

samengewerkt wordt. Zodat de communicatiekracht 

wordt vergroot en er een eenduidiger beeld in de 

orGanisatiE

The Green Connection verbindt alle Euregionale belanghebbenden uit en direct rondom de boomteelt 

en heeft als doel om door samenwerking zowel gezamenlijke als individuele doelen te realiseren. 

Verbinding staat dus centraal: verbinding  tussen de verschillende belanghebbenden, zoals 

boomkwekers, handel, toeleveranciers, dienstverleners, overheden en kennisinstellingen. Daarnaast is 

het van belang dat er een goed samenspel komt tussen deze partijen, zodat – veelal bottom up – 

de juiste prioriteiten gesteld worden en handige aansluitingen gevonden worden bij bijvoorbeeld 

landelijke initiatieven. Dat alles moet ertoe leiden dat het bomencluster optimaal herkenbare en 

relevante activiteiten ontplooit.
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h o o f d s t u k  6

communicatie ontstaat. Waar mogelijk zal The Green 

Connection dan ook gebruik maken van de Greenport 

Venlo-communicatie. In sommige situaties is het 

echter beter om vanuit The Green Connection te 

communiceren, zodat deze sector ook voldoende eigen 

profiel krijgt. Als het nodig is zal The Green Connection 

dan ook vanuit de eigen sector, met een eigen geluid en 

beeldmerk communiceren.

Quality of Life is de overkoepelende laatste 

pijler van Greenport Venlo. Doel ervan is om de 

omgevingskenmerken te optimaliseren voor wonen, 

werken en recreëren.  De vijf thema’s van The Green 

Connection dragen stuk voor stuk bij aan deze pijler, 

terwijl de boomkwekerij bijdraagt aan de realisatie van 

een aantrekkelijke, economisch sterke Euregio.

De organisatie
Om onze ambities te realiseren en de nodige 

verbindingen te optimaliseren kiezen we voor een 

organisatievorm waarin het totale cluster centraal 

staat: boomkwekers, afnemers én toeleveranciers. 

Maar ook bestuurlijk worden de juiste verbindingen 

gelegd, waardoor een ideale mix van praktische kennis 

, brede scope en bestuurlijke steun ontstaat.  The Green 

Connection faciliteert een sterker netwerk in de Euregio 

Venlo. The Green Connection kent twee geledingen: een 

bestuur en een programmamanager. Samen zorgen 

ze niet alleen voor inspiratie, maar vooral ook voor 

realisatie.

De programmanager
De programmamanager opereert vanuit het Greenport 

Service Punt als dagelijks aanspreekpunt en is de 

contactpersoon van The Green Connection. Hij of 

zij coördineert de projecten en de communicatie en 

zorgt voor afstemming met de gelieerde organisaties. 

Tegelijk is deze persoon verantwoordelijk voor het 

bewaken van de voortgang van het programma van 

The Green Connection. Voor een optimale verbinding 

met Greenport Venlo wordt de programmamanager 

gestationeerd bij Greenport Venlo.

Het bestuur
De programmamanager wordt aangestuurd door het 

bestuur van The Green Connection. Het bestuur stelt 

de te volgen strategie en de activiteitenkalender vast. 

Het bestuur ziet erop toe dat The Green Connection 

de gestelde doelen realiseert. Het bestuur wordt 

voorlopig gevormd door drie boomkwekers en drie 

“De krachten bundelen heeft altijd toegevoegde waarde. 

Doe je dat over de landsgrenzen heen, dan kun je door 

samenwerking op het gebied van handel, productie en 

dienstverlening  alleen nog maar meer  kansen creëren.   

De mogelijkheden in de Euregio zijn immers talrijk! Belang-

rijk is dat het Bomencluster tot in het diepst van haar wor-

tels in deze euregionale samenwerking gelooft. Gelooft dat 

het écht meerwaarde biedt. Alleen dan kan er namelijk een 

mooie en krachtige marktplaats voor de boomteelt ontstaan. 

Hoe pakken we dat aan? Samenwerken begint vaak gewoon 

met een goed gesprek en daarna uitproberen in de praktijk”. 

a a d  v a n  d E n  E n d E n  >

G E s C h ä f t s f ü h r E r  v E i l i n G  r h E i n - m a a s

dE kraChtEn bundElEn 
hEEft altijd  
toEGEvoEGdE waardE
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vertegenwoordigers van het bedrijfsleven binnen 

The Green Connection. Het bestuur wordt daarbij 

voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. 

Daarnaast wordt ook een Duitse adviseur aan het 

bestuur toegevoegd, die als bijzonder aandachtsgebied 

de verbinding met de Duitse kant van de Euregio heeft. 

Ook heeft het bestuur een klankbordfunctie richting 

alle belanghebbenden. Bij de start van The Green 

Connection wordt gekozen voor een tijdelijk bestuur 

voor de periode tot 1 januari 2012. In deze periode 

wordt gaandeweg gekeken of deze samenstelling  

en werkwijze de juiste is.

Het kwartiermakend bestuur bestaat uit 7 personen. 

Dat zijn drie vertegenwoordigers van handel,  

toeleveranciers en facilitaire diensten en drie boom-

kwekers. Deze boomkwekers zijn Paula Leenders 

(boomkwekerij Peter Leenders bv), Twan Bouten 

(Vergeldt-Bouten boomkwekers bv) en Frank Coenders 

(Frank Coenders Kwekerijen bv). 

Het bestuur wordt voorgezeten door Rutger Lommerse. 

Omdat vooral met het gebied Niederrhein een duur-

zame samenwerking gevormd moet worden, zal vanaf 

het begin een Duitse adviseur aan het bestuur worden 

toegevoegd.

Binnen Greenport  Boomteelt Nederland zal The Green 

Connection vertegenwoordigd worden door wethouder 

Litjens (gemeente Horst aan de Maas) en de voorzitter 

van The Green Connection.

Financiering
De realisatie van ambities van The Green Connection 

vraagt investeringen van alle belanghebbenden: 

boomkwekers, bedrijfsleven, onderwijs en overheden. 

Deze investeringen zijn nodig voor het uitvoeren van 

de projecten, voor het  coördineren van de activiteiten 

en voor de communicatie. Als The Green Connection 

zijn we er trots op dat we bij de start niet alleen 

onze ambities kunnen ontvouwen, maar ook in de 

financiering al de eerste stappen hebben gezet om die 

ambities echt te realiseren.

De belanghebbenden die meewerkten aan de stra-

tegische agenda, hebben zich garant gesteld voor  

een gezamenlijke bijdrage van € 200.000,-. 

De dekking van dit bedrag vindt plaats aan de hand van 

de volgende geraamde en/of toegezegde bijdragen:

•  Gezamenlijke kwekers: € 50.000,- (jaarlijks)

•  BVB Substrates: € 8.000,-

•  Agrocultuur: nader in te vullen middels personele 

capaciteit voor projecten

•  Rabo Maashorst € 25.000,-

•  LLTB € 25.000,- (400 uur programma 

management)

•  ZON Fresh Park: nader in te vullen middels 

personele capaciteit voor projecten

•  Gemeente Horst aan de Maas: € 25.000,-

•  Gemeente Peel en Maas: € 25.000,-

•  Gemeente Venray: nader in te vullen

•  DCGV: inspanning voor 300 ha ontwikkelingsruimte 

tegen marktconforme prijs

•  Provincie Limburg: nader te concretiseren bijdragen in 

projecten op gebied van kennis, innovatie en arbeid.

Deze bijdragen zorgen voor een vliegende start, zodat 

we kunnen laten zien dat er niet alleen mooie ambities 

zijn, maar ook veel commitment. Het toont ook dat er 

nog een opdracht ligt om de begrotingen sluitend te 

krijgen door middel van structurele inkomsten. Dat zal 

voor een groot deel plaatsvinden binnen de diverse 

projecten. Deze projecten hebben ieder een eigen 

dynamiek en zullen ook voor eigen projectfinanciering 

moeten zorgen. 

De komende tijd gaan we met vier tot zes projecten 

starten. In het projectenoverzicht is aangegeven welke 

dit zijn. Periodiek bekijkt de programmamanager of 

nieuwe projecten kunnen worden gestart. Hiervoor 

wordt jaarlijks budget (in geld en menskracht) vrijge-

maakt door de brede groep betrokkenen. Daarnaast 

wordt een beroep gedaan op publieke financiering en 

subsidiëring. Het jaarlijks budget van The Green Con-

nection wordt voor het startjaar begroot op circa  

€ 650.000,-, een bedrag dat de komende jaren  verder 

zal oplopen door toenemende  activiteiten.

h o o f d s t u k  6
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Deze strategische agenda is mede tot stand gekomen door inhoudelijke inbreng van de volgende personen:

C o l o f o n  

Peter Fleuren

Gemeente Peel en Maas

 Manon Smeets

Provincie Limburg

 Leon Litjens en Hans Wierda

Gemeente Horst aan de Maas 

 

 Geert Mooren

Boomkwekerij Rosa Mundo

 Frank Coenders

Frank Coenders Kwekerijen bv

 Pieter Heijnen

Boomkwekerij Pieter Heijnen

 Erik van de Vin

Rabobank Maashorst

 Han Fleuren

Boomkwekerij Fleuren bv

 Eugene Breukers

B&B Plant bv

 Twan Bouten

Vergeldt-Bouten Boomkwekers bv

Hans de Swart

Mart van Dijk Boomkwekerij bv

 Wilbert Christiaens

Eurotree Horst bv

 Rutger Lommerse

Arvalis

 Lex Ebus

Cash & Carry Flora Zon

Ursula Elskamp, Jan Veltmans

en Noud Jansen, LLTB

 Paula Leenders

Boomkwekerij Peter Leenders bv

 Mariska Glaap-Van Hoorn

Kamer van Koophandel Limburg

 Gijs van de Water

Agrocultuur

 Dirand van Wijk

Cultus Agro Advies

 Jac Jeurissen

Fresh Park Venlo 

Jan Lensen

Platform Boomteelt Greenport Venlo

 Henk Weijs

FloraHolland

 Leon Weijs

Fontys Hogescholen

Frank van Gerven

Work&Stay

 Guido Linders

BVB Substrates

 Sjaak te Baerts

Te Baerts Transport

 Pierre Sommer

Greenport  Venlo
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realizing
growing 
ambitions 
in 
greenport 
Venlo

s t r a t e g i s c h e 
a g e n d a 
b o o m k w e k e r i j

U i t g a V e  V a n :
The Green Connection

www.thegreenconnection.eu

s a m e n s t e l l i n g  e n  i n h o U d  d o o r :
Arjen van Nuland

Arjen.vannuland@rijnconsult.nl

Tel. 06-27064645

c o n c e p t  e n  V o r m g e V i n g  d o o r :
Imagro BV, Ottersum

Dit document kwam mede tot stand door financiering van de 

provincie Limburg.  

b r o n V e r m e l d i n g :
•  ‘De Innovatieve Boomkwekers’ van het 

Platform Boomteelt Greenport Venlo

•  CBS

•  LEI

•  Productschap Tuinbouw, www.tuinbouw.nl: 

Tuinbouwcijfers 2009 Nederland

•  Vizier op vernieuwing, op weg naar een top-innovatiecentrum 

voor Noord- en Midden-Limburg

•  TuinBouwBusinessClub Zuidoost-Nederland

•  Greenports Nederland: Visie 2040

•  Greenport Nederland: Strategische agenda 2010-2013

•  Greenport Venlo: toonaangevend in vers door focus, groei en 

verbinding

•  Greenport  Venlo: Strategisch Businessplan Gebiedsontwik-

keling Klavertje 4/Greenport Venlo

•  Rabobank: Economische structuur en economisch belang 

Greenport Venlo

Frank Engelbart 

Frank.Engelbart@rijnconsult.nl

Tel. 06-51590965
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