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UIT DE GREENPORT: 
ANTHURA 
In elke KAS komt een tuinbouwondernemer aan het woord over zijn bedrijf, de toekomst 
en de meerwaarde die Greenport West-Holland voor deze onderneming heeft. Dit keer 
spraken wij Iwan van der Knaap, directeur bij Anthura in Bleiswijk. 

Van der Knaap kent het klappen van de bestuur-
lijke zweep. In zijn functie als bestuurslid van 
VNO-NCW Oostland is hij vertegenwoordigd in 
de Greenport en tot 2011 was hij ook bestuurslid 
bij LTO Noord Glaskracht afd. Oostland. Op-
staan voor het collectieve belang is iets waar hij 
veel waarde aan hecht. “Als niemand iets doet, 
gebeurt er ook niks. Onze sector is er een van 
‘heel hard bezig zijn’, maar daarbij vergeten 
we vaak om te vertellen wáár we allemaal mee 
bezig zijn. Behalve als belangenbehartiger is de 
Greenport voor mij ook belangrijk als zichtbaar-
heidscomponent.” 

Leerzaam
Iwan van der Knaap is een trouw bezoeker van 
de Greenport-bijeenkomsten. In november was 
er bij Anthura nog een interessante bijeenkomst 
over waterstof. Vanuit Groningen namen twee 
medewerkers van de Gasunie de moeite naar 
Bleiswijk te komen – ‘hun reis duurde langer dan 
de bijeenkomst’ – en Siemens vaardigde hun 
Head Business Development Hydrogen Projects 
af. Het illustreert het aanzien van de sector, én 
dat partijen over en weer van elkaar kunnen le-
ren. “Het eerste aardwarmteproject vond bij een 
tuinder in deze regio plaatst. Dat is de pragma-
tische kant van de tuinbouw; allerlei instanties 
hadden al 80 rapporten gepubliceerd; zij gingen 
gewoon boren.” 

Nee, Van der Knaap is niet politiek actief (“m’n 
handen jeuken soms, maar ik ben niet zo van de 
compromissen. En ook niet van de trage besluit-
vorming; als wij bij Anthura iets willen dan ko-
men we als directie bij elkaar en kunnen we dat 
binnen een minuut regelen”) maar is zich er wel 
van bewust dat de politiek altijd een belangrijke 
rol speelt. In dat opzicht prijst hij zich gelukkig 
dat hij als ondernemer zijn blik kan verbreden via 
Greenport en via VNO-NCW. “Neem de ener-
gietransitie. Op dat vlak wil de tuinbouw heel 
veel te berde brengen, dat speelt sterk binnen 
de Greenport. Dan is het prettig dat ik via VNO 
een breder perspectief krijg via ondernemers uit 
totaal andere sectoren. Een stereogeluid komt 
nu eenmaal beter over dan mono.” Greenport 
en zeker VNO-NCW hebben een krachtige lobby 
in het Haagse. Dat instrument wordt echter 
terughoudend en met zorg gebruikt. Van der 

Knaap: ”Als je in een crisissituatie je standpunt 
naar voren wilt brengen, dan weet je dat de 
politiek het op dat moment ook niet rustig heeft. 
We hebben goeie ingangen. Maar je moet ook 
beseffen dat die lijntjes naar boven toe steeds 
smaller worden. Je zult dus tot de kern van je 
boodschap moeten komen en proberen in één 
keer zo raak mogelijk te schieten.”

Verduurzaming 
‘Agenderen’ en ‘prioriteren’ zijn twee termen 
die voor Iwan onlosmakelijk met de Greenport 
verbonden zijn. Er lopen vele dossiers, de een 
met meer urgentie dan de ander. Cybersecurity 
is er één van. “Voor Anthura een interessant 
onderwerp. Met vestigingen in onder andere 
Duitsland, Macedonië en China wordt de kans 
dat cybercriminelen ergens naar binnen willen 
alleen maar groter. Tegelijk is er zoveel te doen 
dat we als Greenport wel focus moeten houden, 
en keuzes moeten maken.” Verduurzaming is 
voor Iwan hét agendapunt voor de komende 
jaren. De huidige energiecrisis, hoe ingrijpend 
ook voor een aantal ondernemers, beschouwt hij 
als een tijdelijk iets. “In theorie kunnen volgend 
jaar de prijzen weer zakken; verduurzaming staat 
minstens tot 2030 op de agenda.” 

Versimpeling 
Net als de gemiddelde Nederlander heeft Van 
der Knaap niet altijd evenveel begrip voor het 
handelen van de Nederlandse overheid. “Com-
plexiteit is het grootste probleem. En dat wordt 
alleen maar groter als de overheid een probleem 
gaat oplossen. Daar zit een belangrijk punt voor 
de ‘BV Nederland’; hoe kunnen we zaken ver-
eenvoudigen? In wet- en regelgeving lijken een-
voud en eerlijkheid met elkaar in tegenspraak. 
Als je het tot op de laatste millimeter eerlijk wilt 
maken, dan wordt het wel heel complex. Kiezen 
voor iets meer eenvoud zou iedereen helpen, 
ook de overheid zelf.” 

Aan de Greenport-tafels doorgaan met vertel-
len wat deze unieke sector bezighoudt, is in 
de ogen van Van der Knaap hét middel om de 
vereiste veranderingen voor elkaar te krijgen. 
“En denk niet dat het geen effect heeft gehad 
als je niet de maximale score haalt; alle beetjes 
helpen.”
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