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Enkhuizen, juli 2012

Bijgaand treft u het jaarverslag van de Agriboard Noord-Holland Noord aan. 

Wij hebben niet gekozen voor een traditionele vormgeving en inhoud maar voor een  
weergave van een recente gedachtewisseling tussen de diverse vertegenwoordigers van de 
stuurgroep van de Agriboard. Zij hebben gediscussieerd over diverse onderwerpen zoals: 
heeft de Agriboard zijn waarde tot nu toe bewezen? Hoe gaan we als Agriboard verder en 
wat zijn de voornaamste aandachtsgebieden/thema’s op korte en middellange termijn?  
Daarnaast leek het ons nuttig u inzicht te geven in de omvang en aard van de lopende  
projecten. Waarbij ik met enige trots opmerk dat de regio de Greenport-status heeft behaald.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Met vriendelijke groet,
 

J.H.M. Bond, Mci

GEDEPUTEERDE LANDBOUW EN LANDELIJK GEBIED, GEBIEDSGEDEPUTEERDE KOP VAN NOORD-HOLLAND
EN VOORZITTER AGRIBOARD NOORD-HOLLAND NOORD

Een dynamische 
vertegenwoordiger
Agriboard is een dynamische en 
krachtige vertegenwoordiger van  
de agribusiness in Noord-Holland 
Noord en streeft naar een  
structurele verbinding van kennis, 
ervaring en ambitie. Het optimaal 
benutten van de sterke punten van 
ondernemers, overheid,  
onderwijs en omgeving is de sleutel 
van de toekomst. Denk hierbij aan  
het coördineren van de initiatieven  
in ondernemersgroepen, effectievere 
en efficiëntere samenwerking (ook 
met andere regio’s) en het opereren 
vanuit gezamenlijke ambities.

V O O R W O O R D

De strategie
De strategie van de Agriboard  
komt op het volgende neer:

-  Positionering van de agri business 

NHN op regionaal, nationaal en 

interna tionaal niveau; 

-  Doorontwikkeling tot een  

duurzame sector; 

-  Noord-Holland Noord wordt de 

‘Verstuin van Europa’.



VERTEGENWOORDIGERS AGRIBOARD MAKEN DE BALANS OP

‘Ons verhaal wordt nu 
breed gedragen, dat 
maakt indruk’

Vier jaar geleden zag Agriboard het levenslicht.
Hoewel de agrarische sector de krachtenbundeling
toejuichte waren er ook kritische geluiden hoorbaar.
Is het niet de zoveelste praatclub die alleen maar 
weer geld kost? De vraag is nu: is het gelukt om  
die scepsis weg te nemen?
 
In het kantoor in Enkhuizen schuiven zeven
vertegenwoordigers uit de ‘board’ aan voor een

terugblik. Heel toepasselijk krijgen ze in het onder-
komen direct naast het station de vraag voorgelegd:
‘Zit het initiatief op het goede spoor als het gaat
om belangrijke thema’ s als ruimte, scholing,  
arbeidsmarkt en innovatie?’
Voor het echter zover is stellen de zeven deelnemers 
aan het ronde tafel gesprek zich eerst voor en geven 
tegelijk aan hoe ze vier jaar geleden tegen Agriboard 
aankeken en of dat beeld inmiddels is bijgesteld.

“We doen bewust en vol en-
thousiasme mee in Agriboard. 
Het is een goed platform om 
gezamenlijk de bühne op te 
gaan. Als we alleen zelf het 
belang van de agrarische  
sector vertellen, dan worden 
we niet of slechts ten dele  
geloofd. Dat is anders als  
we met een breed gedragen 
verhaal naar buiten treden.  
Dan is die overtuiging er wél 
en hebben we gelijk ook meer 
toehoorders. We geloven in 
samenwerking, ook met an-
dere partijen. Het is goed dat  
gedeputeerde Jaap Bond dat 
zo heeft gebundeld en met  
zoveel egards heeft opge-
pakt.”

“Heerhugowaard is een 
gemeente met veel glas, een 
moderne sector met inter-
nationale allure. Ik ben een 
groot voorstander van de  
bundeling van de vier o’s: 
ondernemers, onderwijs, 
onderzoek en overheid. Ik vind 
een board daar een heel goed 
gremium voor. Net als een 
energyboard en bijvoorbeeld 
een bouwboard, waar ook 
wat ideeën voor bestaan. Wel 
moeten er enkele werkpaarden 
onder hangen, zoals een Seed 
Valley. Sectoren moeten ook 
een agenda voor zichzelf  
maken. Het basisprincipe is 
goed, maar we moeten wel 
echt aan de slag gaan en 
voorkomen dat het niet sleets 
wordt. Dat gaat nu goed,  
maar alertheid blijft geboden.”

“We zijn als gemeente een 
groot voorstander van  
Agriboard. Daarom hebben 
we de board ook huisvesting 
geboden. Dat is niet het enige. 
De bundeling van sectoren 
is belangrijk. We geloven in 
het netwerken. Er moet een 
aansprekende programma-
directeur zijn. Dat is de  
trekker en het gezicht.  
Iemand met verbindend  
vermogen, die kan lobbyen  
en stimuleren.”

“We haakten vier jaar gele-
den gelijk aan, omdat we als 
grootste financier van deze 
business merkten dat er veel 
gebeurt. Er is van alles in 
beweging. Wij willen daaraan 
ook graag een bijdrage leveren 
en dan met name aan innova-
tie en onderzoek. Belangrijke 
thema’s als scholing, onder-
nemerschap en duurzaamheid 
moeten goed op een hoog peil 
blijven om een sterke sector  
te houden en een grote rol te  
blijven spelen. Ook om  
versplintering tegen te gaan. 
De board geeft daar meer 
structuur aan, waardoor de 
regio niet afhankelijk is van  
de grillen van de politiek.  
We bouwen hier écht iets op.”
 

Siemen Ruiter
VOORZITTER LTO NOORD NOORD-HOLLAND

Han ter Heegde
BURGEMEESTER HEERHUGOWAARD

Jan Franx
WETHOUDER ENKHUIZEN EN VOORZITTER 

VAN DE STICHTING AQUACULTUUR

Eric Lücke
DIRECTIEVOORZITTER RABOBANK  

HOORN-MIDDEN WESTFRIESLAND

“Agriboard is goed  
platform om samen mee 
de bühne op te gaan”

“Een ‘board’ is goed  
gremium voor bundeling 
van de vier o’s”

“Rol van Agriboard  
is verbinden, lobbyen  
en stimuleren”

“Agenda Agriboard  
geeft structuur aan de 
regionale economie”

 “Ik ben relatief nieuw in dit 
gezelschap, als opvolger van 
Jan van Aartrijk van de KAVB. 
Zelf hadden we van huis uit 
een kleine bloembollenkweke-
rij, die na wat samenvoegingen 
is gegroeid, zowel in volume 
als in activiteiten. Naast de 
primaire teelt doen we nu ook 
aan veredeling, broeierij en ex-
port. Mijn eerste contact met 
Agriboard had ik zo’n twee jaar 
geleden. Over het begin kan 
ik dus niet zoveel zeggen. Het 
succes van een platform als 
Agriboard valt of staat met de 
personen die er achter staan. 
Mijn eerste contacten zijn wat 
dat betreft bijzonder positief. 
Het is een club mensen die de 
daad bij het woord voegt. Er 
komen mooie crossovers tot 
stand. Het groeiende geloof 
in de sector en het gebied zijn 
van grote waarde.”

“Seed Valley is eigenlijk een 
beetje een voorloper van de 
Agriboard. We zijn een  
samenwerkingsverband van  
bedrijfsleven, overheid en  
onderzoeksinstellingen. 
Aanvankelijk waren we wat af-
wachtend, maar we zijn mee-
gegaan en hebben aangehaakt 
waar dat mogelijk en zinvol is. 
Ik ervaar het als positief dat 
we vanuit de provincie, met 
de gedeputeerde als direct 
betrokkene, nu een aanspreek-
punt hebben waar belang-
hebbenden in het gebied 
terecht kunnen met hun vragen 
of ideeën. Dat geldt ook voor 
onszelf. En dan maakt het 
extra gemakkelijk, dat we ook 
nog in hetzelfde gebouw zijn 
gehuisvest als Agriboard.”

“Ik vertegenwoordig binnen 
Agriboard het onderzoeks-
cluster. Via het praktijkonder-
zoek zijn we altijd al nauw bij 
deze regio betrokken geweest. 
Deelname in Agriboard is voor 
ons een logische stap om nog 
intensiever samen te werken. 
Die regionale krachten-
bundeling is ook nodig. Niet 
alleen om in deze regio iets te 
betekenen, maar ook om toe-
gang te krijgen tot het Rijk en 
Europa. Alleen dan zijn we een 
partij van enige importantie.”

Cor de Graaf 
VOORZITTER VAN DE KAVB/LTO NOORD  

IN HET NOORDELIJK ZANDGEBIED

Roland Peerenboom
VOORZITTER VAN DE STICHTING  

SEED VALLEY

José Vogelezang
MANAGER BUSINESS DEVELOPMENT  

WAGENINGEN UR

“Agriboard is club
mensen die de daad
bij het woord voegt”

“Agriboard is het
aanspreekpunt voor
vragen en ideeën”

“Krachtenbundeling  
is goed om als regio  
iets te betekenen”

V O O R S T E L R O N D J E



politieke steun weten te verwerven. Dat is een kwestie van 
verbinden en belangen aan elkaar knopen. We moeten zulke 
goede argumenten aandragen dat politici niet meer om ons 
heen kunnen.”
Franx: “We zien nu dat Kennemerland, de Noordkop en 
West-Friesland worden uitgedaagd om met economische 
visies te komen en die tegelijk ook meer op elkaar aan te 
sluiten. Dan is het belangrijk om uit te dragen waar we voor 
staan. Met Agriboard hebben we daarin toch een voor-
sprong. Die interregionale verbinding is ook belangrijk.  
Want bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van Seed Valley 
is meer dan alleen die ondernemers in West-Friesland.  
Daar werken ook heel veel mensen uit andere regio’s.  
Daar moeten we ook op inspelen.”
Ruiter: “Dat  is inderdaad essentieel. Vooral ook omdat het 
gaat om hoogwaardige bedrijvigheid. Dat vergt het nodige 
van de medewerkers, maar biedt tegelijk ook uitdaging aan 
jonge talenten, die we daarmee voor de regio kunnen  
behouden, in plaats van dat ze hun heil elders zoeken.  
Dat is toch ook een belangrijke voorwaarde voor de leef-
baarheid van het gebied.” 

Dat is gelijk een mooi bruggetje naar het tweede  
grote thema, namelijk onderzoek en onderwijs…. 
Vogelezang: “Inderdaad is het arbeidsvraagstuk een heel 
belangrijke in deze regio. We hebben daar naar mijn gevoel 
de afgelopen vier jaar nog onvoldoende aan gedaan. Wel 
zijn er enkele goede initiatieven ontplooid. Zo is een start 
gemaakt met Agriloopbaan.nl, een initiatief van AgriportA7. 
Een cruciale zet voor een regio met zoveel midden- en 
kleinbedrijf. Om die te kunnen blijven bedienen is het van 
belang dat mensen in hun specialisme kunnen doorgroeien 
van MBO naar HBO of zelfs wetenschappelijk niveau.  
We noemen dat ook wel de ‘groene carrière’, een ontwik-

keling die ook elders in Nederland wordt opgepakt. Een 
tweede initiatief is de AgriTech Campus. Van belang is dat 
deze vanaf het begin goed aansluit op wat er al gebeurt 
op nationaal niveau. Laten we niet iets helemaal op eigen 
houtje opbouwen, maar koppel het direct aan bijvoorbeeld 
een landelijke databank met het cursusaanbod. Met andere 
woorden: kijk eerst wat er al is, ook over de provinciegrens. 
Er wordt al heel veel gedaan.”
Peerenboom: “Daar is zeker behoefte aan. We hebben zelf 
als Seed Valley het initiatief genomen voor een opleiding  
tot ‘groene analist’. Er zijn heel veel opleidingen voor labo-
ratoriummedewerkers, maar die komen over het algemeen 
terecht in ziekenhuizen en de pharmaceutische branche. 
Voor ons is het juist belangrijk dat de analisten voeling  
hebben met het groene vak. Samen met de regionale 
onderwijsinstelling hebben we toen een opleiding op maat 
gemaakt, waarvan de tweede lichting inmiddels van start is 
gegaan.”
Ruiter: “Ik vind dat een goede zaak. Het toont aan dat het 
besef leeft dat een goede opleiding ook een verantwoorde-
lijkheid is voor het bedrijfsleven. Uiteraard als vervolg op een 
goede en brede basisopleiding. Die vereiste specialismen 
moeten door de ondernemers worden aangedragen.  
Ondernemers mogen niet verwachten dat die talenten 
zomaar goed geschoold komen binnenlopen. We moeten 
daarom veel meer in samenspraak met het bedrijfsleven  
gerichte opleidingen aanbieden. We zien dat vooral al  
gebeuren in de glastuinbouw, die daarvoor blijkbaar ook  
het geld willen reserveren.” 
Ter Heegde: “Dat vind ik een sympathieke opstelling van 
de agrarische sector, maar ik wil benadrukken dat ik het 
absoluut een gedeelde verantwoordelijkheid vind. We steken 
veel geld in opleidingsinstituten. Daar mogen we dan ook 
best iets voor terug verwachten. Ik ben ook bestuurlijk 

Het thema ruimte is een van de eerste onderwerpen 
die Agriboard heeft opgepakt. Is dat terecht?
Ruiter: “Ik denk het wel. Het begint allemaal met ruimte.  
Bij de start van Agriboard vielen we midden in de discus-
sie over de structuurvisie. Daar hebben we toen gelijk een 
pleidooi kunnen houden dat het belangrijk is dat de  
agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen. Vervolgens 
is er expliciet ook een landbouwparagraaf in die visie  
opgenomen. Daar zijn we heel blij mee. Het is de erken-
ning dat we een volwaardige sector zijn. Dat het gelukt is, 
heeft ook te maken met het feit dat we het samen hebben 
gedaan. Dat is een duidelijk bewijs van de toegevoegde 
waarde van Agriboard. Als we die boodschap in ons eentje 
hadden geventileerd, dan zou het meer zijn ervaren als  
preken voor eigen parochie. Nu heeft en houdt iedereen  
zijn eigen belangen en verantwoordelijkheden, maar daar 
zitten heel veel raakvlakken tussen.”
Ter Heegde: “Dus de sector vindt het geslaagd? Sinds de 
structuurvisie hebben jullie die ruimte echt gekregen?”
Ruiter: “Bij de provincie wel. Bij de gemeentelijke imple-
mentatie kunnen er nog wel stappen worden gezet. We 
weten onze plek. Die is met beide benen in de maatschap-
pij. We gaan geen pleidooi houden voor ontwikkelingen 
waarvoor we bij de samenleving niet de handen op elkaar 
krijgen. Daarom willen we ontwikkelingen en uitbreidingen 
zorgvuldig brengen. Met reële argumenten.”
Ter Heegde: “Als ik het goed beluister is die ruimte-
component dus nog onvoldoende ingebed? Ik vraag dat 
expliciet na, omdat zo’n praktische evaluatie voor ons als 
overheden erg belangrijk is.”
Ruiter: “Het kan zeker nog beter. Maar het heeft alles met 
die genoemde brede acceptatie te maken. Niet alleen van 
ons als primaire sector, maar sectorbreed, dus samen met 
alle aanverwante branches. Ik denk dat het daarom goed 

is dat programmadirecteur Jacques Dekker alle gemeente-
raden inmiddels heeft bezocht om het verhaal van Agriboard 
te vertellen. Ik denk dat de gemeentepolitiek er nu toch 
anders tegenaan kijkt. Het gaat niet alleen om de individuele 
melkveehouder of bollenteler, maar om een breed scala aan 
bedrijven en dienstverleners, die allemaal baat hebben bij 
die verdere ontwikkeling.”
Franx: “Het zijn wel vaak langlopende processen. Maar de 
aanhouder wint. Agriport is enorm gegroeid. Hetzelfde geldt 
voor Seed Valley. Dat ging niet van de ene op de andere 
dag. Het zijn lange procedures om dingen om te buigen. 
Kijk ook naar de geplande woningbouw op een plek waar 
de zaadbedrijven prima uit de voeten kunnen. Dan is het 
belangrijk dat niet een individuele ondernemer, maar het 
gehele agrarisch bedrijfsleven zich laat horen. Daarmee 
hebben we de rijen deels gesloten. Met die lobby vinden  
we veel sneller gehoor bij de politiek en kunnen we dus  
ook meer bereiken.”
Peerenboom: “Een concreet voorbeeld is de uitbreiding  
van Nickerson Zwaan in Harenkarspel, waar we als groep 
een breed gedragen verhaal konden vertellen. In Agriboard 
hebben we gelijk een link met de provinciale en lokale  
politiek, zodat het geen geïsoleerd probleem blijft van 
één bedrijf. Het zet de hele sector op de kaart. Ook het 
voorbeeld van Jan Franx, ten aanzien van de toekomstige 
bestemming van het gebied Westeinde Zuid te Enkhuizen, 
waarbij we als zaadveredelingsector zijn uitgedaagd om  
een toekomstvisie te schrijven, bewijst dat. Voorheen deed  
iedereen dat op eigen houtje. Als bedrijfstak staan we  
sterker. In Agriboard vinden we die ruggensteun.”

Een punt van kritiek kan zijn: begeeft Agriboard zich 
niet teveel op het politieke vlak? 
Ruiter: “Als je iets voor elkaar wilt krijgen, moet je ook de 

R O N D E T A F E L G E S P R E K I N T E R V I E W

‘Het gaat niet alleen om de individuele 
melkveehouder of bollenteler, maar  
om een breed scala aan bedrijven en  
dienstverleners, die allemaal baat  
hebben bij die verdere ontwikkeling.’
Siemen Ruiter
VOORZITTER LTO NOORD NOORD-HOLLAND



ken. Dat kunnen we niet op het bordje van de onderwijs-
instellingen neerleggen.”
Peerenboom: “Een goed voorbeeld is het voornemen van 
de provincie om het hogere onderwijs een impuls te geven 
met de aanstelling van een hoogleraar. Ze hebben dat idee 
neergelegd bij het onderwijs, dat het heeft doorgespeeld 
aan ons. Vervolgens is aan een aantal research- & develop-
ment-directeuren de vraag voorgelegd: waar hebben jullie 
behoefte aan? Toen bleek die voornamelijk te liggen in de 
kwantitatieve genetica. Vervolgens is een profielschets 
neergelegd bij de universiteiten van Amsterdam en  
Wageningen en halen we straks dus kennis binnen op een 
terrein waar deze regio echt iets aan heeft. De hoogleraar 
wordt aangesteld voor minimaal drie jaar en deels betaald 
door de provincie en het bedrijfsleven. Dat is volgens mij 
een goed voorbeeld van de kant waar het naar toe moet.”
Ruiter: “Ook daarin helpt de aanwezigheid van een Agri-
board. Want kom hier eens om als individueel bedrijf…  
Ja een Campina of de Rabobank kunnen daar misschien 
initiatief toe nemen, maar wij hebben relatief kleine  
ondernemingen, die overigens samen wel een wezenlijke 
bedrijfstak vormen.”
Ter Heegde: “Daarom blijf ik principieel bij mijn standpunt 
dat de scholen daarin ook meer initiatief in moeten nemen. 
Ze hebben de gebouwen, de docenten en de middelen.  
Dan is het me te gemakkelijk om te zeggen: dat bedrijfs-
leven lost het wel op en komt wel met een verzoek.”
Vogelezang: “Ik kijk ook in andere regio’s en inderdaad is 
de ene school daarin verder dan de ander. Dat heeft ook 
alles te maken met hoe lang ze er mee bezig zijn waardoor 
die wisselwerking soepeler verloopt. Voordeel is wel dat we 
hier nu met de Agriboard de infrastructuur hebben om snel 
te schakelen.”
Franx: “Kijkend naar de arbeidsmarkt, dan zie ik daar ook 

nog wat andere terreinen, waarop we ook iets voor samen-
leving terug kunnen doen. De sociale werkplaatsen en leer-
werkbedrijven staan zwaar onder druk. De gemeenten zitten 
straks met overvolle kaartenbakken. Als de agrisector de 
ruimte krijgt om te groeien, kunnen we die dan ook verbin-
den aan het voornemen om wat van ‘die handen’, want daar 
gaat vaak om, aan te nemen? Dat is ook een belangrijke 
klus voor deze regio, die misschien kan worden geklaard als 
we er gezamenlijk de schouders onder zetten.”
Ruiter: “Daag ons maar eens uit! Als het gemotiveerde  
mensen zijn, dan willen we die best inpassen. Anders niet. 
We zijn geen sociale instelling. Ik wil niet ´s ochtends om ze-
ven uur bang naar de deur kijken wie er al dan niet komen.”
De Graaf: “We hebben als KAVB op dit onderwerp contact 
met de gemeente Den Helder. Op zich lopen we er niet voor 
weg, maar we hebben wel de voorwaarde gesteld: zet de 
agrarische uitzendbureaus ertussen. Die mogen dan best 
ook mensen uit de kaartenbakken ertussen zetten. We  
hebben als ondernemers dan namelijk het vangnet dat als 
er iemand afhaakt, er wel een alternatief komt. Die bedrijfs-
tak moet er dus in worden meegenomen. Zij hebben daar 
ook een sociale verantwoordelijkheid in.”

Dan het derde thema: ‘meer markt in plaats van 
productie’, oftewel creëer toegevoegde in plaats van 
gaan voor de bulk…
De Graaf: “Daar ben ik het volmondig mee eens. Al merk ik 
daar gelijk bij op dat de productie daarin wel moet meelopen. 
Zonder een sterke primaire sector, kan het vervolg van die 
lijn ook niet worden doorgetrokken. Om concurrerend te 
kunnen blijven is een bepaald volume nodig.”
Lücke: “Het mooie is dat de vraag naar voedsel de komende 
jaren alleen maar zal toenemen. Voor andere agrarische  
producten ben ik het eens met Cor de Graaf dat de vraag 

actief voor een opleidingscentrum. Ik bespeur de trend dat 
bedrijven ontevreden zijn over de scholieren die worden 
afgeleverd. Vervolgens wordt veel energie gestoken in ge-
specialiseerde bedrijfsopleidingen om dat recht te trekken, 
terwijl vergeten wordt dat er aan de basis het nodige schort. 
Er mag best in een eerder stadium al mee worden gekeken 
naar de vraag vanuit het bedrijfsleven, zodat op voorhand 
meer scholing op maat kan worden gegeven.”
Peerenboom: “Ik ben daar toch minder pessimistisch over. 
Er komt kwalitatief al best iets goeds los. Wij inventariseren: 
wat hebben onze leden nodig? De uitkomsten spelen we 
door.”
Ter Heegde: “Dat is voor mijn gevoel een stap te veel. Dat 
contact moet veel actiever en directer. Niet wachten tot een 
sector dat het goede initiatief neemt. Dat is me te passief.”
Ruiter: “Ik vind net als Roland Peerenboom dat het zo slecht 
nog niet gaat. Uiteraard moet de basis goed zijn, maar in de 
agrarische sector krijgen de ondernemers vanuit het onder-
wijs geen werknemers op maat. Ze weten in grote lijnen 
waar het over gaat, maar op het bedrijf zelf gaat die opleiding 
gewoon door. Dat is het principe van ‘een leven lang leren’. 
Wij kunnen de onderwijsinstellingen daarin faciliteren.”
Lücke: “Als bank zijn we indirect ook toezichthouder bij 
enkele andere grote scholen. We merken daar het belang 
van een goede verbinding tussen mbo, hbo en wo, aan-
gezien daarmee een goede studiecarrière wordt geborgd. 
Bij de groene analisten gebeurt dat blijkbaar ook al. Neemt 
niet weg dat ik me kan vinden in de opmerking van Siemen 
Ruiter dat de jongeren op de werkplek pas echt worden 
gevormd. Toch kan het geen kwaad om al iets eerder bij 
te sturen, als de signalen er zijn. We zien dat zelf ook in 
de dienstverlening, waar een grote accountancygroep het 
initiatief heeft genomen om veel gerichter te kijken naar een 
opleiding agrimanagement. Bijvoorbeeld om betere com-

merciële dienstverlening te leveren aan bedrijven die 
internationaal opereren. Dat was toch een wat onontgonnen 
gebied, omdat werken voor het midden- en kleinbedrijf 
meestal voornamelijk regionaal is georiënteerd. Die accoun-
tants beseffen steeds meer dat het gaat om een wereld-
product. Agriboard is dan een goed podium om die signalen 
op te vangen.”
Ruiter: “Inderdaad. Als Agriboard maar niet op de stoel van 
de ondernemer gaat zitten. Die ondernemer heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Agriboard moet zorgen voor de infra-
structuur en dat vraag en aanbod snel op elkaar worden 
afgestemd. En dat lukt, doordat alle partijen hier zo dicht 
bij elkaar zitten. Maar ik blijf bij mijn standpunt dat niet de 
school of de landbouworganisatie, maar de ondernemers 
zelf met gerichte verzoeken moeten komen.”
De Graaf: “In de sierteelt en de bloembollen hebben we 
vooral veel doeners aan het werk. We willen graag de com-
binatie maken met doeners die ook denken. Er is een groep 
doeners die van het mbo afkomen en die staan te trappelen 
om aan de slag te gaan. Als we die groep de kansen bieden 
om in deeltijd nog bij te leren, dan kunnen we die jongens 
en meiden ook vasthouden. Daar valt nog veel te halen en 
daar moeten we het ook halen. Want om de denkers van-
achter hun bureau weg te halen en in de sierteelt te laten 
werken, om zich daar vervolgens verder in te bekwamen, 
die route lijkt me beduidend minder succesvol.” 
Ter Heegde: “Ondernemers klagen juist over te weinig  
aanbod. De instroom is te gering.”
Ruiter: “De klaagzang is inherent aan onze sector. Je 
kan mopperen: ze komen niet van school!, maar in welke 
bedrijfstak gebeurt dat wel? En dan pasklaar? We moeten 
als organisaties zorgen dat het aantrekkelijk is om in deze 
sector te werken. Dan is het dus essentieel dat er ook groei-
kansen zijn. Daar moeten we vooral zelf ook over naden-
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‘Om de denkers vanachter hun bureau 
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een essentiële factor is. Wat betreft het creëren en verhogen 
van de toegevoegde waarde zitten we in deze regio goed. 
Want ‘Agri & Food’ en ‘Agri & Health’ zijn toch thema’s die 
hun actualiteit nooit verliezen. Daarin is dus zeker nog  
carrière te maken.”
Ruiter: “Ruimte is een belangrijke voorwaarde om te  
kunnen ondernemen. Een goede infrastructuur over de weg 
is dat ook. Voor de handelaren, de verwerkers en ook de 
leveranciers van uitgangsmateriaal. Die omstandig heden 
moeten gunstig blijven om te kunnen concurreren met 
andere regio’s. Agriboard kan zich daar sterk voor maken, 
zodat de agrisector de pijler blijft waar de economie in het 
noorden van de provincie op steunt.”
Ter Heegde: “Wat dat betreft hebben we al goede stappen 
gemaakt. Met de verbetering van de A7 en de A9, de N9 
naar Den Helder en de Westfrisiaweg die er gaat komen.  
We hebben het hier dan straks in de regio aardig op peil. 
Maar dat moeten we wel zo houden. Agriboard moet daar 
scherp op blijven letten.”
Franx: “Zulke thema’s stimuleren indirect ook om meer  
samen te werken. Bij de oostwest-verbinding zijn alle 
bestuurders bij elkaar gekomen om samen de oplossing te 
vinden. Voorheen gingen ze rollebollend over straat. Er is  
nu meer draagvlak om samen te werken, binnen de regio, 
maar ook met andere regio’s.”
Vogelezang: “Dat is ook een credit van Agriboard, ze  
hebben ‘agri’ echt op de kaart gezet. Agriboard zorgt ook 
voor de bewustwording van zulke thema´s. En de personen 
die zich daar sterk voor maken, zijn daarvan nu de  
ambassadeurs.”
Ruiter:“Zo vanzelfsprekend was dat enkele jaren geleden 
niet. Het is met Noordwest8 een beetje begonnen. Vanaf  
dat moment is voor het eerst een beetje afgestapt van het 
idee dat gemeenten allemaal afzonderlijk bepaalden wat 

economisch belangrijk was.”

Hoe belangrijk is de status Greenport voor de regio? 
En welke rol speelt Agriboard daarin?
Ruiter: “Die status maakt ons trots, hoewel er feitelijk 
natuurlijk niet zoveel is veranderd. Het is eigenlijk een soort 
verlate erkenning voor hetgeen hier al tijden gebeurt.”
Vogelezang: “Zonder Agriboard was dat nooit gebeurd.  
Dat is in elk geval wel zeker.”
Franx: “Dat we de Floriade van 2012 naar Noord-Holland 
Noord wilden halen is ook een bewijs van het nieuwe  
denken. De gemeenten wilden er de schouders onder  
zetten, ook financieel, zonder dat de precieze plek op  
voorhand duidelijk was. Zoiets was enkele jaren geleden 
echt ondenkbaar. En het leuke is nu dat Almere en Amster-
dam bij ons informeren of we willen bijspringen, omdat we 
blijkbaar een regio zijn die staat voor een bepaalde kennis 
en kwaliteit. Die positie hebben we verworven.”
Peerenboom: “Greenport is een vlag om mee te zwaaien. 
Dat is heel mooi. Maar dat alleen zegt niks. We moeten er 
wel concreet mee aan de slag en concrete resultaten laten 
zien.”
Lücke: “De Greenport-status biedt kansen. Doordat dit 
stukje Nederland nu op de kaart staat, hebben we ook 
een andere ingang in Brussel.  Innovatie & onderwijs is 
een thema waarvoor veel Europees geld beschikbaar is, 
maar waar we tot op heden nog niet wezenlijk van hebben 
geprofiteerd. Dit is de gelegenheid – noem het een spring-
plank voor ondernemers en andere instanties – om die kans 
eindelijk te verzilveren. Want ook zonder die subsidiestro-
men gebeurt er hier op die terreinen al veel. Vergelijk het 
met de Brainport van Eindhoven, met de HighTech campus 
en alle technologische en innovatieve initiatieven. Die zetten 
dat perfect neer. Dat heeft zo’n geweldige uitstraling. Hier 

moeten we dat gevoel ook kweken. Toen de aanvraag voor 
de Greenport-status was opgestuurd, heb ik de cijfers nog 
eens goed bekeken en die zijn echt indrukwekkend. Dat is 
niet nieuw, maar het was versplinterd en nu hebben we dat 
eens gebundeld en op een rijtje gezet.”
Ruiter: “Het voordeel is dat anderen dat nu dus ook krijgen 
te horen en te lezen, zonder dat we het zelf hoeven te  
zeggen of te schrijven.”
Peerenboom: “Ik ben optimistisch dat aanvragen meer 
kans hebben om te worden gehonoreerd. Al moeten we wel 
waken dat we ineens projecten gaan indienen puur voor het 
geld. We moeten initiatieven starten die we als bedrijfsleven 
anders ook wel hadden uitgevoerd, alleen kan dat nu  
misschien een stuk eerder en sneller.”
Ruiter: “De betrokkenheid van de ondernemers is daarbij 
ook belangrijk. We zijn nu druk bezig om telersgroepen  
samen te stellen om innovatieve initiatieven te ontplooien. 
De ondernemers moeten dat zelf verder begeleiden. Zij 
moeten iets in de nieuwe vindingen zien en er iets mee 
doen.”
Franx: “En dan vergeten we nog één ding: namelijk dat 
we ons verhaal niet alleen voor deze regio moeten doen. 
Ook de rest van Nederland moet weten dat ze hier terecht 
kunnen. Dat moeten we beter verkopen. Als iemand een 
idee heeft voor een Senseo-apparaat , dan komt diegene 
automatisch uit bij Philips. Als het gaat om agritech dan zou 
deze regio eigenlijk direct in beeld moeten komen. Ik zeg 
wel eens gekscherend: we missen hier nog een Agriboard-
soap op televisie. Met andere woorden een speels middel 
om het gebied op een laagdrempelige manier te verkopen. 
Een doktersfeuilleton op Terschelling of een politieserie 
in Friesland zijn tegelijk ook promotie voor dat eiland en 
die provincie. Of kijk eens hoe slim die Volendammers dat 
doen. Daar moet een formule voor te verzinnen zijn.”

Moet Agriboard daarin ook risico’s durven nemen,  
of moet ze dat aan de ondernemers overlaten?
Ter Heegde: “Agriboard moet regisseren en stimuleren, 
maar het is geen ontwikkelingsbedrijf.”
Ruiter: “Het is een organisatie om verbindingen te  
leggen. We moeten wel een bepaald werkkapitaal hebben 
om initiatieven aan te jagen, maar nogmaals: de onderne-
mers moeten er mee aan de slag. Als zij er niets in zien,  
dan wordt het niks.”
Vogelezang: “Laten we niet uit het oog verliezen dat we 
geen nieuw instituut zijn. We hebben allemaal onze eigen 
organisaties en specialiteiten. Dat moet zo blijven. Het is 
juist de kunst om steeds die partijen bij elkaar te zoeken, 
die elkaar versterken en de kans van slagen van projecten 
verhogen.”

Tot slot nog een vragenrondje: wat kan er nou  
beter en waar mogen jullie over vier jaar op  
worden aangesproken?
Lücke: “Wat mij betreft heel simpel – waarvoor we hier ook 
zitten – de communicatie wat we doen en waar we voor 
staan kan beter. In deze regio is het zo langzamerhand wel 
bekend, maar we moeten dat ook meer uitdragen richting 
de rest van het land. De provincie heeft drie speerpunten 
voor dit gebied aangewezen: duurzame energie, recreatie 
en Agri & Food. Dat moet Nederland ook weten. Daar ligt 
nog een belangrijke marketing-opgave voor ons. Laten we 
de lat hoog leggen en de Brainport van Eindhoven dan als 
voorbeeld nemen. Die hebben een uitstraling van internatio-
nale allure.”
Franx: “We moeten slimmer zijn met de communicatie dan 
de andere regio’s. Ik zie daarin een belangrijke functie voor 
de landbouwattachés. Die moeten we deze kant op halen. 
Dus niet daar ons verhaal vertellen, maar hier laten zien wat 
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we voor die landen kunnen betekenen. De bedrijven zijn al 
overal op de wereld actief. Het is de kunst om de beslissers 
in die landen te bereiken. Als ons dat lukt, dan gaat het  
echt werken. Daar ben ik van overtuigd. Want wat er hier 
gebeurt, daar kunnen we echt trots op zijn!”
Ter Heegde: “We moeten aandacht blijven houden voor 
onze ‘werkpaarden’, oftewel de uitvoeringsorganisaties. 
Seed Valley is een mooi voorbeeld hoe goed dat kan 
werken. Dat gaat niet vanzelf. We moeten daar de druk op 
houden. En ik blijf de doorstroming in de scholing en op 
arbeidsmarkt een punt van aandacht vinden. Daar valt  
nog een wereld te winnen.” 
Ruiter: “Agriboard is ervoor om het bedrijfsleven te laten 
samenwerken. Het netwerk is een middel, niet het doel 
op zich. We kunnen gezamenlijk gunstige voorwaarden 
scheppen, maar de initiatieven moeten uit het bedrijfsleven 
komen. We hebben met de Floriade en de Greenport laten 
zien dat we samen veel voor elkaar kunnen krijgen. De 
verschillende branches weten zich door de anderen in de 
rug gedekt. Dat is een goed gevoel, maar uiteindelijk heeft 
elke branche de eigen verantwoordelijkheid om er iets van 
te maken. Het klimaat is gunstig, nu is het de tijd om te 
oogsten. Dat kan door concrete initiatieven te ontplooien 
die deze regio nog verder versterken. Ik denk dat we dat  
de komende jaren scherp voor ogen moeten houden.”
Vogelezang: “Ik ga mee met de lijn van Siemen Ruiter. Als 
bestuurlijke platform moeten we nog duidelijker prioriteren 
wat relevante mogelijkheden zijn om deze regio te verster-
ken. We doen al veel samen, maar ik zie ook kansen liggen 
in de crossovers met verschillende sectoren die misschien 
op het eerste oog minder vanzelfsprekend zijn. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan samenwerking op thema´s zoals gezond-
heid en leisure waar Noord-Holland ook boards voor aan het 
inrichten is. Uiteindelijk moeten we daar dan een agenda 

voor opstellen, zodat er meer focus komt en we nog  
duidelijker kunnen uitdragen waarvoor we staan.” 
Peerenboom: “Initiatief bij de uitvoering moet bij de  
werkgroepen blijven liggen. Agriboard is het overkoepe-
lende orgaan dat het overzicht bewaart en die mogelijke 
crossovers kan aandragen. Als Seed Valley trekken we ons 
eigen plan. We timmeren als stichting al langer aan de weg 
en rijden als het ware iets voor het peloton uit. Uiteraard 
volgen we de thema’s die Agriboard aandraagt en haken 
aan daar waar we kansen zien. Wat dat betreft pleit ik ook 
voor een duidelijke agenda om de koers voor de komende 
jaren te bepalen.”
De Graaf: “Er is het afgelopen jaar een duidelijk wij-gevoel 
gecreëerd. Ik vind dat een belangrijk succes. Vooral ook 
omdat we nu breder kunnen uitdragen – ook richting de 
overheid – hoe belangrijk de agrarische sector is. Ook door 
de directe link die met bijvoorbeeld onderzoek en onder-
wijs kan worden gelegd. We moeten dat verhaal ook blijven 
vertellen. Zelf zit ik redelijk vers in Agriboard en ik word als 
bestuurder nog regelmatig positief verrast door de kennis  
en kunde die deze regio in huis heeft. Vaak wordt ECN 
gezien als het meest aansprekende kennisinstituut dat het 
noorden van de provincie herbergt. Die erkenning verdienen 
ze ook, maar ik denk dat de innovaties in de agribusiness 
een minimaal zo prominente rol vervullen. Daar kunnen we 
echt goed mee voor de dag komen. Laten we dat dan ook 
doen!”
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1. Positionering en communicatie
Het programmabureau en een aantal leden van de  
stuurgroep is intensief in overleg met de gemeente  
Amsterdam ten aanzien van de inhoud van het bidbook; 
zoals bekend heeft de provincie zich achter de kandi-
datuur gesteld van Amsterdam voor de Floriade 2022. 
Strategisch wordt de verbinding gelegd tussen  
Metropoolregio Amsterdam, Greenport Aalsmeer,  
Greenport Duin en Bollenstreek en Greenport Noord-
Holland Noord.
Verder heeft een delegatie van de gemeente Almere 
een bezoek gebracht aan Enkhuizen / Agriboard / Enza 
Zaden. Ook deze kandidaat heeft te kennen gegeven te 
willen samenwerken met Noord-Holland Noord
Verder is het programmabureau intensief betrokken 
bij de nieuwe opzet van het Holland Flowers Festival; 
door het programmabureau is een bijeenkomst in april 
georganiseerd dat een vervolg krijgt. Er is een verzoek 
gestuurd naar het college van GS om het restant van 
de subsidie van de Floriade aan te wenden voor deze 
activiteiten
Het programmabureau heeft daarnaast in dit kader  
presentaties verzorgd / er staat nog een aantal  
in de planning voor:
-Rotary Schagen, Tweede Kamerfractie PvdA + bedrijfs-
bezoek, gemeente Hoorn, LTO  Groningen, Drenthe 
en Friesland, Veenkoloniën, Statencommissie van de 
Provincie Noord-Holland, CDA bijeenkomst Schagen in 
het kader van de gemeentelijke herindeling. 
Er is een gemeenschappelijke bijeenkomst georgani-
seerd met de Greenport Aalsmeer op de Floriade in 
Venlo. Verder wordt professioneel en adequaat aandacht  
besteed aan:
•  Het actueel houden van de website inclusief de  

projectinformatie
• Het versturen van de nieuwsbrieven
• De telefonisch bereikbaarheid 
• Free publicity

2. Strategie
Met de provincie Noord-Holland zijn gesprekken gaande 
over de strategie van de Agriboard in de komende jaren. 
Dit tegen de achtergrond van de status van Greenport, 
de nationale ontwikkelingen in dit kader en de ontwik-
kelingen op regionaal niveau. Bij dit laatste moet worden 
gedacht aan de werkrelatie met het Ontwikkelingsbedrijf 
en de andere Boards/programma’s. 

3. Kennis en innovatie
 3.1 EFRO project “vizier op de toekomst”

De projectleider is per 1 april gestart; inmiddels zijn 
er twee bijeenkomsten in samenwerking met het 
programma bureau georganiseerd in het kader van de 
totstandkoming van de kennis-en innovatieagenda. 
Deze agenda moet voor september 2012 door het  
bestuur en stuurgroep worden geaccordeerd. 

3.2 IPC project “Teelt uit de grond”
Dit project wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaag-
dijk onder eind verantwoording van de Agriboard/
programma bureau. De eerste tussentijdse rapportage  
is door de Proeftuin opgeleverd.

3.3 IPC project “Duurzaam bewaren”
Met een groep ondernemers uit de bollen- en fruitteelt 
sector is een IPC subsidie aangevraagd en gehonoreerd. 
De Agriboard/programmabureau is in dit project de  
penvoerder en draagt de eindverantwoording. Het  
project wordt uitgevoerd door DLV.

3.4 Bio Valley
Dit project is dankzij de financiële steun van het  
Ministerie van EL&I, LTO Projectenfonds en de Kamer 
van Koophandel van start gegaan. De Agriboard/ 
programmabureau beheert het budget en is  
eindverantwoordelijk voor het drie jarig project. 

4. Ondernemersgroepen
4.1 Dierhouderij
De werkgroep onder leiding van Siem Jan Schenk heeft 
opdracht verstrekt aan een extern bureau om minimaal 
twee innovatie projecten voor de sector dierhouderij 
te beschrijven. Het project zal in het vierde kwartaal 
worden uitgevoerd. Dit project wordt uitgevoerd onder 
verantwoording van de Agriboard door een medewerker 
van de provincie Noord-Holland
 
4.2 Pootaardappelen
De laatste twee jaar is de aanpak succesvol verlopen; 
met name de werkgroep “Chitwoodi”. De werkgroep 
“Erwinia” ligt nu weer op koers. Voor de komende twee 
jaar wordt door alle betrokken partijen gezocht naar 
financiering van de activiteiten. Een bijdrage van de 
ondernemers is een belangrijke voorwaarde.
 
4.3 Bloembollencomplex
Recent hebben de kringen Noord-Kennemerland, Noor-
delijk Zandgebied en Westfriesland afgesproken dat zij 
een meerjarenplan gaan opstellen. Bepaalde activiteiten 
zouden kunnen passen in het EFRO-project. Het ligt in 
de bedoeling dat dit project onder de Agriboard gaat 
vallen. Medio september is een eerste grote bijeenkomst 
van de drie kringen dat onder andere door de Agriboard 
wordt voorbereid.
 
4.4 Agrologistiek
Er is een offerte ingediend door een extern bureau om 
de logistieke stromen in NHN in beeld te brengen, met 
de ondernemers in de agrologistiek een workshop te 
organiseren en te adviseren over bepaalde vormen van 
duurzaam transport. Hier zal de zogenaamde agrihaven 
Den Helder bij worden betrokken. Vanuit het platform 
Agrologistiek is een bijdrage toegekend van € 7.500,-. 

4.5 Agribusinessclub NHN
Het project is van start gegaan; ten aanzien van de 
financiën zijn duidelijke afspraken gemaakt met de 
stuurgroep en de projectleider. Programmadirecteur 
stuurt mede op inhoud, programmabureau op de 
financiën.

Relevante projecten (01/07/2012)
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5 Cross-overs
5.1 Agri en gezondheid
Een stagiair van de HVA maakt een verslag van de  
nationale en internationale wetenschappelijke onder-
zoeken over de effecten van voedsel op de mensen. 
Daarnaast zal hij een tweetal ziekenhuizen in Nederland 
beschrijven die intensief aandacht besteden aan het  
verstrekken van vers voedsel aan patienten en de  
effecten op: onder andere dieetkosten en medicijn-
gebruik.
Met de projectleider van Holland Health is afgesproken 
op welke manier de verbinding kan worden gelegd  
tussen de zorgsector en de agri sector uit NHN. Een 
notitie is in voorbereiding door een medewerker van  
de Kamer van Koophandel.

5.2 Leisure
Met de Leisure Board moeten verdere concrete  
afspraken worden gemaakt over de werkrelatie, de  
projecten (bijv streekprodukten) etc.

5.3 Energy Board
Samen met LTO Noord zal de Agriboard een notitie  
opstellen voor de Energy Board in het kader van de  
wederzijdse samenwerking: voor welke projecten wil  
de Energyboard ondersteuning vanuit de Agriboard. 

6 Onderwijs/bedrijfsleven/ 
 arbeidsmarkt
 6.1 AgriTech-Campus NHN

 In het kader van de agenda Topteam en Uitgangs-
materiaal is door de Agriboard dit innovatieve project 
voorgedragen als één van de projecten die voor  
co-financiering in aanmerking zou moeten komen. 

 Ook het LTO projectenfonds heeft zich in positieve 
zin uitgelaten over de aanpak zoals de Agriboard zich 
dat voorstelt.
 Door het Clusius College zal op zeer korte termijn 
een notitie worden gepresenteerd over dit onderwerp:  
Aansluiting onderwijs, agri-bedrijfsleven, arbeidsmarkt.
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