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1. Werken aan de toekomst 
  

Vorig jaar hebben we geconstateerd dat het verder professionaliseren 

van de boomkwekerij- vertegenwoordiging in Limburg en verdergaande 

concentratie van de “ kennis en belangen clubs “ in de regio een goede 
zaak zou zijn. Vanuit The GreenConnection zijn we voorstander van 

een goede integratie met de Vakgroep Boom- en Vaste plantenteelt 
LLTB en de Boomtteeltstudieclub Horst a/d Maas. Dit traject gaat niet 

over “1 nacht ijs” en zal enige tijd kosten, maar de besturen van 
genoemde clubs gaan dit jaar een aanzet maken voor het inrichten van 

een “ afstemmings-platform”. Daarmee is de eerste stap gezet, en zijn 
de thema’s ondernemerschap; scholing, ruimte-orderingen; 

verduurzaming en innovatie projecten geborgd. 
  

Verkoopondersteuning en regio promotie 

Dit thema is deels te verbinden aan de bestaande initiatieven als 
Boomteelt Support Venlo (BSV) en Plantregio Rhein Maas ( PRM). Wij 

hebben ook hier de partijen bij elkaar gebracht om te onderzoeken of 
samenwerking in de toekomst haalbaar zou zijn. 

Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Het organiseren van een 1e gezamenlijk activiteit “Tag der offenen 
Tür” op 21 en 22 augustus aanstaande; 

- Dienstenpakket van BSV onder de aandacht brengen bij de leden 
van PRM; 

- Komend najaar verdere gesprekken voeren over 
samenwerkingsmogelijkheden.  

  

Het bestuur is momenteel doende om de afbouw van haar activiteiten 
en verantwoordelijkheden. De komende maand staat in het teken van 

overdracht. Daarna zal het bestuur zich daadwerkelijk terugtrekken. 
We houden U op de hoogte. 
  

2. Oproep voor deelname aan “Tag der offenen Tür” . 
  



Vanuit bestuur willen we de deelnemers van The GreenConnection 
vragen om op eigen titel mee te doen aan deze eerste “ 

grensoverschrijdende marketing activiteit”.  

Het idee is dat op 21 en 22 augustus een groot aantal bedrijven in 
Niederrhein en Limburg de deuren opent om geïnteresseerde 

handelspartijen te ontvangen. 
Omdat in die week zowel de Herbst Order Tage bij Landgard zijn als 

het Plantarium denken we dat veel handelaren “onderweg zijn” om hun 
bestellingen voor te bereiden. De eerste toezeggingen van de handel 

zijn reeds binnen zoals van Gasa Germany en EPS. De actie zal 
gesteund worden met de nodige PR en aandacht in de pers. 

De coördinatie van deze activiteit vind plaats door onze zuster 
organisatie Plantregio Rhein Maas (PRM) en wel door Ulrich Christlieb. 

U kunt Uw belangstelling bij hem kenbaar maken 
(uchristlieb@unitybox.de). Doe het svp snel want de 

voorbereidingen zijn in volle gang. We mikken op minimaal 25 
deelnemers, de eerste 12 zijn al binnen. 
  

  

3. The GreenConnection gaat het “stokje” doorgeven 
  

De ontmanteling van The GreenConnection is ingezet. In de loop van 

het jaar zullen de dossiers overgedragen worden aan de Vakgroep 

Boom- en Vaste plantenteelt LLTB en/of het “platform Limburgse 
Boomkwekerij”. Dit betekent dat het bestuur terug treedt.  

Onderstaand bericht komt samen met een wat uitgebreider artikel 
binnenkort in het Vakblad De Boomkwekerij. 
  

  

Green Connection in afgeslankte vorm verder 
  

The GreenConnection gaat een nieuwe koers varen. Nog dit jaar 

worden de meeste projecten en doelstellingen overgeheveld 
naar een nieuw Limburgs boomteeltplatform, waarin Vakgroep 

Boom- en Vaste plantenteelt LLTB en de Boomteeltstudieclub 
Horst aan de Maas participeren. The GreenConnection houdt 

zich alleen nog bezig met het intensiveren van de 
grensoverschrijdende samenwerking. 
  

Het nieuwe Limburgs boomteeltplatform, dat in de loop van dit jaar 
wordt opgericht, gaat focussen op de thema’s innovatie, ruimtelijke 

ordening en scholing. Doel is om gezamenlijke acties te gaan 

ontplooien. Het platform zal waarschijnlijk onder de regie van de 
Vakgroep Boom- en Vaste plantenteelt LLTB gaan vallen. The Green 

Connection nam het initiatief tot de samenwerking. ,,We zagen dat de 
doelstellingen van de diverse partijen steeds dichter bij elkaar kwamen 

te liggen”, legt Rutger Lommerse, voorzitter van The GreenConnection, 
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uit. ,,Daarbij vragen de marktontwikkelingen - een terugtrekkende 
overheid en het verdwijnen van productschappen - om 

krachtenbundeling.”  

The GreenConnection hevelt de belangrijkste projecten over en gaat in 
uitgeklede vorm verder. Het bestuur treedt af en de stichting zal zich 

nog alleen bezighouden met het verder vormgeven van de 
grensoverschrijdende samenwerking met de Plantregio Rhein-Maas. 

Hierin wordt samen opgetrokken met de Vakgroep Boom- en Vaste 
plantenteelt LLTB. 

The Green Connection werd eind 2010 opgericht door kwekers en 
sectorpartijen, om de boomteeltsector in de Euregio Greenport Venlo 

verder te versterken. 
  

Namens bestuur The GreenConnection 

Rutger Lommerse 
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