Kasteeltuinen Arcen:
platform voor de boomkwekerij?
Onderzoek Fontys Hogescholen in Venlo
Kent u de Kasteeltuinen in Arcen? Bent u er recentelijk nog geweest? Op het eeuwenoude, 32 hectare grote landgoed met zijn monumentale
Kasteel Arcen als middelpunt kunt u urenlang door de talrijke tuinen wandelen en genieten. Niet alleen een bezoekje waard, maar misschien
ook wel de locatie voor het platform voor de boomkwekerij.
Auteur: Dirand van Wijk (Cultus)
De afgelopen maanden heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar de mogelijkheden om de
Kasteeltuinen in Arcen te gebruiken als locatie
voor een platform voor de boomkwekerij. Hierbij
is gekeken naar de locatie, de kwekers en de
bedrijven in de regio. Dit onderzoek is uitgevoerd
door een studente van de opleiding International
fresh business management (voorheen Food &
flower management) aan de Fontys Hogescholen
in Venlo in opdracht van Cultus Agro Advies. Op
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dit moment bestaat er nog geen centrale gezamenlijke plek in de regio Noord-Limburg waar
de boomkwekerijsector zich met zijn producten
en noviteiten kan presenteren. In Limburg worden alle culturen geteeld die bij de Nederlandse
boomkwekerijsector horen. Alle planten kunnen
dus op het platform worden gepresenteerd.
Sneller kunnen reageren op trends
Uit het onderzoek blijkt dat boomkwekerijproduc-

ten erg populair zijn bij de eindconsument voor
de inrichting van zijn eigen tuin. Momenteel blijken tuincentra de belangrijkste plaats te zijn waar
de eindconsument meerjarige planten koopt. Met
tuincentra als afzetkanaal hebben boomkwekers direct contact met de eindconsument. Zij
kunnen dan sneller op trends reageren, wat nu
nog niet mogelijk is. Voor het onderzoek is een
enquête uitgevoerd onder boomkwekers uit de
regio Noord- en Midden-Limburg. Hierbij werd

onder andere onderzocht waar zij in Limburg
mogelijkheden zien voor een platform voor de
boomkwekerij, of zij hier behoefte aan hebben
en of zij hier zelf een bijdrage aan willen leveren.
Het resultaat van de enquête laat zien dat 46%
van de boomkwekers de Kasteeltuinen in Arcen
ziet als een goede locatie om een platform voor
de sector te ontwikkelen. In de Kasteeltuinen
in Arcen vinden momenteel twee succesvolle
evenementen plaats, namelijk Holland Koi Show
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en Elf Fantasy Fair Festival. Bovendien bieden
de Kasteeltuinen een rustige een ontspannende
sfeer om bijvoorbeeld te wandelen of nieuwe
plantenculturen te ontdekken.
Invulling platform door kwekers
Voor een platform op de Kasteeltuinen willen de
kwekers plantenmateriaal aanleveren om zo hun
producten te presenteren. Aanvullend willen zij
uitleg geven over hun producten aan de bezoekers, om zo inspiratie bij de eindconsument te
creëren. De Kasteeltuinen krijgen een goed wifinetwerk, zodat met QR-codes gewerkt kan worden. Dit biedt mogelijkheden om de bezoekers
inspiratie te bieden wat betreft planten en tuininrichting. Bovendien kan een link worden gelegd
met de handel, bijvoorbeeld een tuincentrum. Zo
kunnen de bezoekers te weten komen waar zij
de planten op de Kasteeltuinen zelf in een tuincentrum kunnen kopen. Uit de enquête blijkt dat
rozendorp Lottum en de Kasteeltuinen in Arcen
een mooie en goede combinatie is. Kwekers
benadrukken dan ook dat ook in Arcen rozen
een prominente plaats moeten blijven houden.
Mogelijkheden ook over de grens
De Kasteeltuinen bieden veel mogelijkheden
voor cursussen en vergaderingen, bijvoorbeeld
Meet & Green. Doordat de Kasteeltuinen vlak bij
de grens liggen, kunnen ook verbindingen met

bedrijven uit Duitsland ontstaan en dus nieuwe
business-contacten. Greenport Venlo en de
Duitse Niederrhein vormen samen het grootse
tuinbouwgebied van Europa. De Kasteeltuinen in
Arcen bieden een goede mogelijkheid om deze
regio verder te promoten en de aandacht op
regionale producten vestigen. Naast productpresentatie bestaat ook de mogelijkheid om onderzoek in de sector te laten zien. De tuinen bieden
voldoende mogelijkheden om hier invulling aan
te geven. Op deze manier worden consument
en producent bij elkaar gebracht. De in de regio
aanwezige Fontys Hogescholen Venlo en HAS
Hogeschool Den Bosch, die beide een op de
fresh-sector gerichte opleiding aanbieden, kunnen studenten opdrachten laten uitvoeren met de
Kasteeltuinen en de bedrijven.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er na een eerste
inventarisatie voldoende draagvlak blijkt te zijn
voor een vervolgstap. Maar liefst 70 kwekers
hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. Cultus Agro Advies en Agrocultuur zullen
hier samen aan meewerken om het platform tot
een succes voor de regio te maken. Begin april
openen de deuren van de Kasteeltuinen weer
voor het nieuwe seizoen. Een bezoek hieraan is
voor ons allen zeker de moeite waard.

Dirand van Wijk

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-4557
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