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Opbouw presentatie
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Wat is DCGV?

CV WOM Klavertje 4

NV WOM Klavertje 4
(beherend vennoot CV)

Handelsnaam = DCGV

Gemeente
Horst ad Maas

Gemeente
Peel en Maas

Gemeente
Venlo

Provincie
Limburg
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Klavertje 4 gebied:
toekomstbeeld 2020



5.400 ha

Venlo Klavertje 4



Schiphol



Rotterdam



Hoofddoelstellingen DCGV (1)

Schaal- en kwaliteitssprong regionale economie:

• bestaande en nieuwe bedrijvigheid aantrekken met maximale ruimte
voor innovatie en synergie waarbij duurzaam ondernemen de norm is

• vestigingsmilieu: accommoderen van gehele productieketen met

daaraan gerelateerde onderwijs- en onderzoeksinstellingen

• substantiële stijging van toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen

Ontwikkeling van duurzame werklandschappen:

• gestoeld op een integrale gebiedsaanpak waarbij bedrijvigheid en de
kwaliteit van wonen en werken nadrukkelijk samengaan

• in een proces van nauwe samenspraak met de overheden en

onderzoeksinstellingen

• nadrukkelijk gericht op draagvlak met omgeving 11



Hoofddoelstellingen DCGV (2)

Gericht verbindingen leggen en innovatie opzoeken:

• productieketen primair toegespitst op agro en logistiek (vnl. MKB)

• intensiveren verbindingen met Foodvalley Helmond, Brainport Eindhoven

en AgrarRegionNiederrhein, Greenport Holland alsmede de grote

zeehavens

• actief inspelen op ontwikkelingen en trends binnen en tussen branches

én de (inter)nationale markten
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Activiteiten langs 4 exploitaties
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Exploiteren

grond

• Verwerven, ontwikkelen en uitgeven nieuwe werklandschappen

• Verwerven, ontwikkelen en uitgeven bestaande werklandschappen

• (Laten) realiseren / exploiteren van landschapsvoorzieningen

Organiseren en
exploiteren

(nuts-)

voorzieningen

• (Laten) realiseren / exploiteren van infrastructuur- en transportvoorzieningen

• (Laten) realiseren / exploiteren van nutsvoorzieningen (energie, water, etc.)

Exploiteren
vastgoed

• Zelfstandig/met partners ontwikkelen van vastgoed

• Beleggen in vastgoed

• Exploiteren van vastgoed

Uitvoeren

beheer

• (Laten) uitvoeren van parkmanagement

• (Laten) uitvoeren van facility management

• (Laten) uitvoeren van mobiliteitsmanagement



1. Groen
2. Regenwaterafvoer i.c.m.

groen
3. Grondlichaam
4. Eenrichtingsweg
5. Living machine
6. Uitgeefbaar gebied
7. kantoren
8. Processing
9. Logistiek
10.Opstelruimte trucks
11.Parkeren auto’s
12.Bijzondere (zicht)locatie
13.Wateropslag
14.GPL
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Ruimtelijk ontwerp: klaver



• Verkaveling

• Verkeersstructuur

• Watersysteem

• Energiesysteem

Klaver in lagen



Omvang van de Greenport “markt”

• 7 sectoren: Glastuinbouw1, Vollegrondteelt1, Veehouderij1, Fresh

Food & Flowers2, Agribusiness2, Agrologistiek2, Dienstverlening &

Detailhandel2

• Boomteeltsector in onderzoek

• Regio’s: Noord-Limburg, Midden-Limburg, NO Brabant, ZO

Brabant, AgrarregionNiederrhein

• 1Primaire sectoren: 37000 arbeidsplaatsen, >20000 bedrijven

• 2Overige sectoren: 83000 arbeidsplaatsen, >1700 bedrijven

• Toegevoegde waarde: € 7 miljard

• Niederrhein indicatief: 15000 arbeidsplaatsen, € 1 miljard
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Vestigingsbeleid

• Passen binnen de 7 sectoren

• Maatwerk per bedrijf (locatie, clustering, synergie)

• Uitdagen op èn ondersteunen bij duurzaamheid (proces, gebouwen)

• Gedifferentieerd prijsbeleid, ook hier maatwerk

• Grondbeleid gericht op behouden regie

• Parkmanagement: full-service, one-stop-shop
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Acquisitiebeleid

• Netwerk gericht op sterke inhoudelijke kennis van de markt

• Strategische samenwerkingen:

• Trade Port Noord / Gemeente Venlo,

• Californië BV / Gemeente Horst a/d Maas,

• Siberië / Wayland Nova BV,

• Venlo GreenPark / Regio Venlo,

• NV Regio Venlo

• Fresh Park Venlo als ontwikkelaar van klaver 1

• Samenwerking met andere ontwikkelaars

• Nauwe samenwerking met Greenport Venlo Innovation Center

• DCGV als spil in Noord-Limburgs netwerk
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Ontwikkelingen korte termijn

• Ontwikkeling van Noord naar Zuid

• Groen voor rood, start in 2011

• Focus op:

• Klaver 2 (logistiek)

• Klaver 11 (agri-business)

• Klaver 12 (glastuinbouw)

• Ontwikkeling Trade Port Noord i.s.m. gemeente Venlo

• Maatwerk voor specifieke vragen / klavers

• Ontwikkeling energieplan

• Start ontwikkeling nieuwe railterminal

• Aanleg Greenportlane als ontsluiting van Trade Port Noord

• Bouw van de Innovatoren en de Villa Flora

• Floriade in 2012
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spatial design-development / perspective Trade Port Noord



spatial design-development / perspective Greenportlane



spatial design-development / perspective Californië I + II



www.dcgv.nl
+31 (0)77 850 3456
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