HET NIEUWE VERWERKEN

De Greenport Duin- en Bollenstreek is vorige maand partner geworden van Het Nieuwe
Werken. De inbreng van de netwerkorganisatie van bedrijfsleven en overheid bestaat vooral uit ondersteuning op het
gebied van communicatie over
de geboekte resultaten. Op deze
manier wil de organisatie bijdragen aan verduurzaming van
de sierteeltsector.
Klaas Jan van der Bent: ‘Het project werkt
als een vliegwiel’
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Greenport Duin- en Bollenstreek
steunt Het Nieuwe Verwerken

D

e Greenport Duin- en Bollenstreek heeft
tot doel de concurrentiepositie van de
sierteeltsector te versterken in de zes
gemeenten van de greenport: Katwijk, Noordwijk,
Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen.
Deelname aan Het Nieuwe Verwerken is daarbij een logische stap, zo vindt Klaas Jan van der
Bent, coördinerend wethouder voor de Greenport Duin- en Bollenstreek. “Het belang voor de
Greenport Duin- en Bollenstreek is tweeledig.
Ten eerste is duurzaamheid een heel belangrijk thema voor onze greenport waar de bollenteelt een centraal onderdeel van is. Een duurzame verwerking is relevant voor de leefomgeving
van de bedrijven in de regio en versterkt ook hun
concurrentiekracht. Daarnaast draagt het bij aan
de steeds belangrijker wordende kennisontwikkeling en -toepassing in onze regio.”
Het is de bedoeling dat de greenport gaat meehelpen aan het uitbouwen van Het Nieuwe Verwerken

Het Nieuwe Verwerken

naar een brede onderzoeksagenda op het gebied
van bloembollen. Dit project heeft volgens de greenport meerwaarde voor de hele bollensector en het
wordt uitgevoerd door een aantal belangrijke spelers in de Duin- en Bollenstreek zoals Wageningen UR in Lisse en Machinefabriek Akerboom uit
Noordwijkerhout. Het gaat enerzijds om behoud en
ontwikkeling van kennis in de streek wat anderzijds
ten goede komt aan heel Nederland.

COMMUNICATIE
De greenport verbindt zich voor vier jaar aan het
project. Zij ziet het project ook als inspiratie om
te werken aan het verder verduurzamen van de
bloembollenteelt onder de noemer ‘Vitale Teelt’.
De organisatie vindt Het Nieuwe Verwerken
waardevol omdat hierin sectorbreed vraagstukken worden opgepakt die individuele ondernemers niet kunnen oppakken.
De greenport draagt zowel bij met financiële

Het Nieuwe Verwerken is een onderzoeksproject voor de bloembollensector. Het doel is om
betere manieren te vinden om bloembollen te bewaren en te verwerken om zodoende de ziektedruk te verlagen en milieuvriendelijker en efficiënter te werken. Tevens moet het werk arbeidsvriendelijker worden gemaakt.
Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onder de
vlag van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De partners zijn Wageningen UR, KAVB,
Anthos, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark en GMN en Greenport Duin- en Bollenstreek.
In deze serie spreekt BloembollenVisie met de partners van het project.

middelen als met de inzet van medewerkers. In
de eerste periode van het project bestaat die inzet
echter vooral uit ondersteuning op het gebied
van communicatie en het organiseren van bijeenkomsten. In het topsectorproject is daar weinig ruimte, voor omdat de meeste aandacht is
gericht op het onderzoek. Er blijft daardoor simpelweg onvoldoende budget over voor communicatie. Greenport heeft hiervoor jaarlijks 15.000
euro gereserveerd. Van dat geld worden ondernemers in de sector op de hoogte gebracht over
de voortgang van het project. Dat gebeurt onder
meer door bijeenkomsten te organiseren en door
op beurzen actief te zijn met een eigen stand.
De greenport verwacht dat naar aanleiding van
dit project en door de onderlinge samenwerking
van de partners ideeën ontstaan voor het oplossen van andere vraagstukken. Deze spin-off geeft
weer een impuls aan de ontwikkeling van kennis
en economie in de regio.
Voor de partners binnen het project was samenwerking met de greenport ook een logische stap.
André Hoogendijk, penvoerder van het project,
is blij met de deelname van Greenport Duin- en
Bollenstreek. “De greenport heeft een sterk netwerk in de regio, wat ons helpt om bedrijven te
benaderen om mee te werken. Ook helpt de
greenport in het bestuurlijke contact met overheden. Tot slot is er bij de greenport veel kennis op
het gebied van communicatie, wat bijdraagt aan
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