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SYMPOSIUM Universiteit Wageningen verwacht tot 2020 weinig innovatie in de Noord-Limburgse tuinbouwsector

‘Tuinbouw Venlo praat te veel’
Het is honderd jaar geleden dat in
Venlo de eerste tuinbouwkas in Nederland werd gebouwd. De tuinbouwsector hield gisteren in Horst
aan de Maas een symposium.
door Jos Bouten
Horst – De tuinbouwsector in de re-

gio Venlo praat te veel en doet te
weinig.
Dat verwijt uitte Nico de Groot
van het Landbouw Economisch Instituut aan het adres van de land-

bouwsector. De Groot onderstreepte daarmee de uitkomst van een onderzoek naar de sterke en zwakke
punten van de tuinbouw in Venlo
en omgeving. Volgens dat onderzoek en De Groot wordt er in de regio te veel gepraat door bedrijfsleven, gemeenteraden en provincie.
Als het aan de LEI-medewerker ligt
gaat de regio snel aan de slag met
het op de markt brengen van produckten waarvoor markt is. En dat
is in zijn ogen niet een bulk aan tomaten of komkommers. De onderzoeker ziet meer toekomst in de

ontwikkeling van gzondheidsbevorderende tuinbouwproducten zoals
cholestorolverlagende tomaten en
spierversterkende komkommers.
De Groot: „In de pillenwereld gaan
honderden miljarden euro’s om.
Als je als tuinbouwsector daar tien
of vijftien procent van kunt inpikken, zit je op een goudmijn.”
Verder vindt De Groot dat de nadruk op dit moment te veel ligt op
technische innovatie in de tuinbouwsector. Er wordt veel gepraat
over vernieuwing van tuinbouwkassen en energiesystemen. De Groot-

bepleit meer investering in wat hij
noemt ‘sociale innovatie’. Er moet
vernieuwender worden gedacht
over de wijze waarop de producten
worden vermarkt in Europa en de
rest van de wereld. „Zet netwerken
op, bijvoorbeeld met consumentenorganisaties. Laat die bij wijze van
spreken elke gezondheidsbevorderende tomaat van een stempel voorzien. Praat met de universiteit in
Maastricht over de ontwikkeling
van gezondheidsbevorderende producten. Om met een veredelingsbedrijf en de overheid over geneti-

sche manipulatie. Die is niet nodig
om de productie te verhogen, maar
om de kwaliteit te verbeteren”, aldus De Groot.
De technische vooruitgang zal
volgens Sjaak Bakker van de Wageningen Universiteit tegenvallen. Hij
voorspelde gisteren dat in 2020 de
tuinbouwbedrijven niet veel veranderd zullen zijn. Er is wel technische innovatie, maar het duurt heel
lang voordat die is doorgevoerd.
Verder is de economische situatie
slecht en remt de investeringen in
vernieuwing in de tuinbouwsector.

