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GREENPORT VENLO Komende decennia investering van twee miljard euro en 25.000 nieuwe banen

foto projectgroep Klavertje Vier

Een impressie hoe het gebied Klavertje Vier er over twintig tot dertig jaar uit zou kunnen zien.

Hét middel tegen de zieke economie
Nederland koerst dan wel af
op een immense depressie,
in Noord-Limburg gaat de
economie dankzij Greenport bergop. Tenminste, zo
wordt gehoopt.
door Leon Janssen

E

en investering van twee
miljard euro en de komst
van enkele tienduizenden
nieuwe banen in de komende decennia. Noord-Limburg
staat er rooskleurig voor, dankzij
Greenport Venlo. Was getekend: ge-

deputeerde Ger Driessen en Pierre
Sommer. Sommer is de directeur
van het nieuwe bedrijf dat het
5400 hectare grote gebied Klavertje
Vier tussen de gemeenten Maasbree, Sevenum, Horst aan de Maas
en Venlo gaat ontwikkelen. Daar
moeten tuinderskassen, (agro)logistieke bedrijven en wellicht ook een
aantal intensieve veehouderijen komen. Maar ook een nieuwe weg,
natuur, een energiebedrijf, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en
mogelijk later een railterminal.
De vier gemeenten en provincie duwen er 130 miljoen in om de nieuwe nv van Sommer op gang te helpen. Die gaat grond van boeren uit
het gebied kopen en verkoopt die
weer als dure industrie- en tuin-

bouwgrond. Die gaat er ook voor
zorgen dat er een eigen duurzame
energie centrale komt voor Klavertje Vier met windmolens, zonne-energie en biomassavergistingsinstallaties. Bovendien moet de nv
ervoor gaan zorgen dat er nieuwe
bedrijven naar Klavertje Vier komen, er natuur wordt aangelegd,
dat de Greenportlane wordt aangelegd. Daarnaast krijgt ze een aantal
beheerstaken. Uiteindelijk moeten
de 130 miljoen euro van de overheid groeien tot 750 miljoen euro.
En de bedrijven die naar Klavertje
Vier komen investeren samen ruim
1,25 miljard euro, verwachten beiden. Cijfers die er niet om liegen.
Ze werden gisteren door Driessen
en Sommer gepresenteerd in het in-

focentrum van Klavertje Vier in
Venlo. Cijfers die in een schril contrast staan met de voorspellingen
van het CPB voor dit jaar: een
krimp van de economie van 3,5 procent en een groei van de werkloosheid richting 10 procent.
„Ja, volgens het CPB zitten we echt
in de problemen”, zegt Ger Driessen. „De economie is ziek. Waarom
dan al deze plannen, zou je zeggen.
Maar wat doe je als iemand ziek is?
Dan geef je bloemen, fruit en
groente. En dat is nou net wat we
hier gaan maken en verwerken.”
Maar of het allemaal zo mooi uitpakt als Driessen en Sommer denken, weten ze zelf ook niet zeker.
We zullen ongetwijfeld goede en
minder goede tijden beleven, zeg-

gen ze. Maar deze regio heeft als
Greenport met een gigantisch
Duits achterland geweldige kansen
een Europese speler te worden.
„De ambitie is om Greenport Venlo uit te laten groeien tot een toonaangevend, duurzaam en innovatief agro-logistiek cluster van nationale en Europese betekenis.”
„Maar ja”, zegt Pierre Sommer relativerend, „of die twee miljard euro
investering er ook daadwerkelijk komen... Als we dat alles van tevoren
precies konden voorspellen, dan
waren we onze lieve heer zelf.”
Voor een filmpje hoe Klavertje
Vier er in de toekomst uit zou
kunnen zien, zie www.limburger.nl

