Samenwerking Glastuinbouw Nederland
en Greenports Nederland
Landelijk

GLASTUINBOUW NEDERLAND
Glastuinbouw Nederland verenigt en ondersteunt ondernemers in de
glastuinbouw met als belangrijkste activiteiten lobby richting de
(inter)nationale, provinciale en regionale overheden, het aanjagen van
kennisontwikkeling en het inspireren van ondernemers door kennis
uitwisseling. Hierin richt Glastuinbouw Nederland zich op vijf thema’s,
namelijk: Arbeid, Energie, Gezondheid & Geluk, Plantgezondheid en Water
& Omgeving. Dit doen we samen met ondernemers, toeleveranciers,
onderzoeksinstellingen, ketenorganisaties, overheden en de Greenports.

GREENPORTS NEDERLAND
Greenports Nederland is de overkoepelende netwerkorganisatie
van de regionale greenports, landelijke brancheorganisaties,
toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Via

SAMENWERKING OP LANDELIJK NIVEAU

Greenports Nederland kunnen deze partijen gezamenlijk de regie

Op de onderstaande thema’s werken Greenports Nederland,

en afstemming voeren over de aanpak van landelijke dossiers en

Glastuinbouw Nederland samen met de Rijksoverheid om te komen tot

de uitvoering van regio-overstijgende opgaven.

een verantwoorde, financieel gezonde en toekomstbestendige sector.

Energie

Gezonde planten, gezonde mensen

Samen met Greenports Nederland, provincies, gemeenten

Gezamenlijke aanpak van diverse pilots die bijdragen aan de

en Kas als Energiebron werkt Glastuinbouw Nederland aan het inventari

ontwikkeling van de Kas als Ecosysteem met als doel een betere

seren van haalbare opties voor duurzame warmte en CO2.

prijsvorming voor duurzaamheid. Tevens werken Greenports Nederland

Hier zijn energiecoöperaties uit ontstaan en hebben energieclusters

en Glastuinbouw Nederland samen aan de (inter)nationale lobby om

procesondersteuning gekregen bij hun zoektocht naar klimaatneutrale

hiaten in het toelatingsbeleid zichtbaar te maken, versnelling van

oplossingen. Voor de uitvoering van de plannen werken beide organisaties

introductie groene middelen en een evenwichtige beschikbaarheid

samen met het ministerie van LNV momenteel aan afspraken over de

van chemische en biologische middelen.

financiële dekking. De focus voor 2021-2025 ligt op 13 gebieden, zowel
binnen als buiten de Greenports. Ook wordt gewerkt aan een specifieke

Innovatie

aanpak voor solitair gelegen bedrijven.

Aan de transitietafel Innovatie van Greenports Nederland is 
Glastuinbouw Nederland, via Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN),

Ruimtelijke Inrichting

betrokken bij het opstellen van een programma voor Circulaire Tuinbouw.

Binnen Greenports Nederland werkt Glastuinbouw Nederland vanuit de

Het is de bedoeling dit jaar gezamenlijke doelstellingen te formuleren om

transitietafel Ruimtelijke Inrichting aan modernisering van het teeltareaal

tot Circulaire Tuinbouw te komen en aan te geven w
 elke innovaties nodig

en duurzame inrichting door herstructurering te agenderen bij overhe

zijn om de transitie daarnaartoe te kunnen maken.

den, kennisuitwisseling, ontwikkeling en gebruik van (nieuw) instru
mentarium.

glastuinbouwnederland.nl

Regionaal

Arbeid: Huisvesting internationale werknemers1
Energie: CO2-voorziening2
Energie: Uitbreiding warmtenetwerk3
Omgeving: Inventarisatie ruimtebehoefte

Arbeid: Human Capital Agenda1
Energie: CO2-voorziening2
Energie: Uitbreiding warmtenetwerk3
Water: Inspiratiepolder Glastuinbouw4

Visie Glastuinbouw 2030
Arbeid: Human Capital Agenda1
Energie: CO2-voorziening2
Energie: Uitbreiding elektriciteitsnetwerk
Water: Collectieve afvalwaterzuivering
Plantgezondheid: Biodiversiteit

Arbeid: Human Capital agenda1
Arbeid: Vorm geven aan verbinding naar onderwijs1
Energie: Warmtecluster en warmtenetwerk3
Plantgezondheid: Cursus weerbaar telen

Opstellen Tuinbouwvisie Greenport Venlo
Omgeving: Ruimtelijke inrichting
Arbeid: Human Capital Agenda1
Arbeid: Huisvesting internationale werknemers1
Energie: CO2-voorziening2
Energie: Uitbreiding warmtenetwerk3
Plantgezondheid: Biodiversiteit
Ruimte: Herstructurering
Water: Gietwatervoorziening
Westland en Oostland6
Water: Project Kennis op Maat5

Greentechport Brabant i.o.
Via het Triple Helix-model een platform en netwerk
organiseren dat de positie van de tuinbouw in
Brabant versterkt.
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Regionaal

DE REGIONALE GREENPORTS
De regionale greenports vormen het fundament van Greenports Nederland. Zij werken aan de regionale versterking van het tuinbouwcluster. Elke
belangrijke tuinbouwregio heeft een greenport-status. Dit zijn Greenport Aalsmeer, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport
Gelderland, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Venlo en Greenport West-Holland. Iedere greenport heeft een eigen identiteit en opzet. Over
het algemeen hebben alle greenports een sterk samenhangend cluster van tuinbouwbedrijfsleven, kennisinstellingen en faciliterende overheden.

REGIO'S VAN GLASTUINBOUW NEDERLAND
De ondernemersorganisatie kent zeven regio's met onderliggende subregio's. Hierin werkt Glastuinbouw Nederland samen met de regionale bestuurders
en ondernemers aan verduurzaming van de glastuinbouwregio’s, het vergroten van politiek en maatschappelijk draagvlak en het versterken van de
(economische) positie van de glastuinbouw in de regio, rekening houdend met de lokale omstandigheden.

1 Human Capital Agenda

4 Inspiratiepolder Glastuinbouw

Van 2020 tot 2022 wordt gewerkt aan initiatieven ter stimulering van:

In de Schinkelpolder start najaar 2021 een pilot ter verbetering van

voldoende goed opgeleide werknemers, samenwerking met het

de waterkwaliteit op basis van innovatieve maatregelen en intensieve

onderwijs, het optimaliseren van de woon- en werkomstandigheden voor

kennisuitwisseling.

internationale werknemers, veiligheid op de werkvloer en sectorbranding.

5 Project Kennis op Maat
2 CO2-voorziening

Bestaande kennis uit het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof

Samenwerken aan het verkrijgen van meer externe CO2-bronnen.

wordt vertaald naar de regio en beschikbaar gesteld via cursussen voor
ondernemers en via lesprogramma’s voor het onderwijs.

3 Warmtenetwerk
Samen met gemeenten, provincies en andere partijen werken aan

6 Gietwatervoorziening Westland en Oostland

de ontwikkeling van warmte- en CO2-voorzieningen, realisering van

Samen met partners wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alternatieven

herstructurering en gebiedsvisies en ontwikkelen van een gebieds

voor de beschikbaarheid van goed gietwater en aan het formuleren van

aanpak voor de energietransitie.

een toekomstplan.
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