Greenport Betuwse Bloem: duurzame
ontwikkeling tuinbouwclusters
Rivierenland
STERKE TUINBOUW, HOOGWAARDIG LANDSCHAP, KWALITEIT VAN LEVEN
Rivierenland (Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal) heeft een overwegend
agrarisch karakter, er liggen vijf tuinbouwgebieden dicht bij elkaar. Tussen deze gebieden
is weinig samenwerking. De tuinbouw zorgt lokaal voor veel toegevoegde waarde en
werkgelegenheid, maar moet wel moderniseren De gemiddelde bedrijfsgrootte leidt tot
relatief ongunstige bedrijfsprestaties, de logistiek in het gebied is versnipperd en nieuwe
ontwikkelingen botsen met landschapswaarden. Door meer samenwerking, onderling
en in de tuinbouwketen, willen de clusters hun economische positie versterken. Dit moet
tevens bijdragen aan het behoud van het karakteristieke landschap.
NIEUWE REGIONALE NETWERKEN MAKEN NIEUWE KENNIS EN PLANNEN
Kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zien
mogelijkheden om de logistieke kansen, de energiestromen, het hoogwaardige landschap
en het kennisnetwerk in het gebied veel beter te benutten dan nu gebeurt. Dat moet de
winstgevendheid van de tuinbouw versterken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het
behoud het typerende landschap en de kwaliteit van leven in de steden rond het gebied.

“Versterking, vernieuwing en

Zij nemen het initiatief om samen te werken in de Greenport Betuwse Bloem.

verfrissing vraagt daadkracht

BUSINESSPLANNEN

en denkkracht van velen.”

Gezamenlijk wordt in werkgroepen nieuwe kennis ontwikkeld en gewerkt aan vier
realiseerbare businessplannen voor de duurzame ontwikkeling van de tuinbouw in
het gebied. In de plannen wordt beschreven hoe de ondernemers in het gebied hun
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bedrijfsresultaten gaan verhogen, onder andere door energiebesparing en het gezamenlijk
organiseren van aan- en afvoer van producten. Verder wordt aangegeven hoe de
uitbreiding van de tuinbouw gaat bijdragen aan een verhoging van de landschapskwaliteit.
In het project werken, op lokaalniveau, gemeentes, ondernemers en de universiteiten
van Nijmegen en Wageningen intensief samen. Op regionaal niveau is een nieuwe
samenwerking ontstaan tussen de vijf tuinbouwclusters en wordt aansluiting
gezocht bij andere Greenports om daarmee kennis uit te wisselen. Ook met andere
agribusinessclusters, zoals in Terneuzen, India en China wordt kennis uitgewisseld. Vanaf
het begin wordt in dit project gewerkt aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, niet
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alleen gemeenten, maar ook de Gelderse Milieufederatie en de provincie Gelderland
nemen deel in het project. Om het draagvlak verder te vergroten is het de bedoeling om
binnenkort ook lokale bewonersorganisaties actief te betrekken. Een projectwebsite en
korte filmpjes op You Tube zijn eerste stappen om de band met de omgeving verder te

Projectleider:
Wils Kloos (Oost NV)

verstevigen.
Projectwebsite:
www.greenportbetuwsebloem.nl

