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U bent met uw bedrijf, instelling of organisatie actief in de 

Metropoolregio; economisch een van de topregio’s van Nederland. 

Ondernemerschap zit ons in het bloed. Binnen elke branche zoeken 

ondernemers, overheden, onderwijs en kennisinstellingen elkaar graag 

op. Om samen te werken en elkaar zo te versterken. Ons netwerk 
verbindt drie van de meest innovatieve en ondernemende branches 
in onze regio met elkaar. Word nu partner en neem deel aan het 

krachtigste zakelijke netwerkplatform van de regio. Dé plek waar 

nieuwe relaties, innovaties en strategieën ontstaan. Om samen uw 

ambities nóg beter te kunnen verwezenlijken.



Greenport Westland-Oostland is hét toonaangevende tuin-
bouwcluster in de wereld. Het omvat de totale keten van 
veredeling, toelevering, teelt, handel, logistiek, zakelijke 
dienstverlening en techniek. Bedrijven uit Greenport Westland-
Oostland spelen een grote rol in de veredeling en wereldhandel 
van groenten, fruit, bloemen en planten en zijn internationaal 
trendsettend op het gebied van duurzame landbouwtechniek. 
Zo ontwikkelt de regio zich verder tot het internationale 
knooppunt van technologie en businessinnovatie in de 
tuinbouw.

wat heeft de GreenPOrt westLand-OOstLand 
Ons netwerk te bieden?
•	grote,	internationaal	opererende	bedrijven	en	organisaties
•	ondernemers	met	lef	en	innovatievermogen
•	excellente	(universitaire)	opleidings-	en	onderzoekscentra
•	innovatie-	en	demonstratiecentra	die	onderzoek	vertalen	

naar de praktijk 
•	de	Greenport	Horti	Campus,	die	kennisontwikkeling	in	de	

regio dicht bij de bedrijven organiseert

GreenPOrt 
westLand-OOstLand
aGribusiness

Ons netwerk richt zich op drie ijzersterke economische  
systemen in de Metropoolregio:
•	GreenPOrt, het wereldcentrum van de agrisector: de 

glastuinbouw en aanverwante internationale bedrijvigheid 
gevestigd in het Westland en Oostland;

•	fOOdPOrt, innovatieve en succesvolle internationaal  
gerichte foodbedrijven van wereldfaam in de regio  
Rijnmond;

•	mainPOrt, het zakelijke netwerk achter het 
	 CHIO	Rotterdam-netwerk	als	spil	in	het	(inter)nationale	 

bedrijfsleven van de Metropoolregio.

Met als verbindende schakel Midden-Delfland, waar het 
groene,	recreatie-	en	landbouwgebied	als	Central	Park	de	 
verbinding legt tussen economische systemen, de stad en  
het platteland.

waarOm deeLnemen?
Als u deelneemt aan dit cross-sector netwerk van drie unieke 
economische systemen en regio’s kunt u gemakkelijker kennis 
delen met innovatieve ondernemers uit de regio. Dit leidt tot: 
•	nieuwe	businesskansen	en	ontwikkelingen
•	innovatieve	producten	en	diensten	door	intersectorale	

crossovers 
•	nieuwe	relaties	

•	verrassende	(internationale)	innovaties	en	strategieën	
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fOOdPOrt 
riJnmOnd
Nederland is koploper in de wereldvoedselproductie: 
Nederlandse Foodbedrijven zijn een voorloper in efficiënte en 
duurzame productieprocessen. De sector levert een belangrijke 
bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening, voedselveiligheid, 
gezondheid en welbevinden. Het is bovendien een economische 
sector van betekenis: De totale levensmiddelenindustrie in 
Nederland biedt werk aan 122.000 mensen. 12.000 van hen 
werken in de regio Rijnmond. De topsector Agri & Food is dus 
sterk vertegenwoordigd in de Metropoolregio. 

wat heeft de fOOdPOrt riJnmOnd Ons netwerk 
te bieden?
•	grote,	internationaal	opererende	bedrijven	en	organisaties
•	Food	Inspiration	Academy	Rijnmond:	een	recent	initiatief	
 om de krachten te bundelen van bedrijven uit de voedings-

middelenindustrie, onderwijs en overheid
•	ondernemerschap,	kennis	en	innovatie
•	kennis	van	import	&	export	en	geïntegreerde	systeem-
 oplossingen
•	omzetten	van	agriproducten	tot	hoogwaardige	eindproducten	

en/of halffabricaten voor lokale en mondiale afzet 

mainPOrt
ChiO rOtterdam
Mainport,	het	zakelijke	netwerk	achter	CHIO	Rotterdam.
Met een omzet van 1,5 miljard per jaar is de hippische sport 
na	voetbal	(met	een	omzet	van	1,6	miljard)	in	economische	zin	
de	tweede	sport	van	Nederland.	Er	zijn	in	totaal	6.600	hippi-
sche of hippisch gerelateerde bedrijven, waarin 12.500 mensen 
werkzaam zijn. 140 hippische bedrijven zijn gevestigd in de 
Metropoolregio en meer dan 500 mensen zijn beroepsmatig 
actief in de hippische branche. Een kwart van alle manegebe-
drijven in Nederland bevindt zich binnen een straal van 50 kilo-
meter rondom Maasland. De hippische wereld is daardoor een 
belangrijke verbindende factor in het internationale bedrijfs-
leven in de Metropoolregio. 

wat heeft de hiPPisChe wereLd Ons  
netwerk te bieden?
•	een	groot	en	divers	zakelijk	netwerk	van	300	toonaangevende	

bedrijven	die	verbonden	zijn	aan	het	CHIO	Rotterdam
•	de	mogelijkheid	voor	het	(inter)nationale	bedrijfsleven	in	de	

Metropoolregio om cross-sectorale contacten te leggen
•	een	toekomstige	topopleiding	paardensport	in	Maasland,	met	

bijbehorende spin-off via de ’sterbedrijven’ waaronder het 
CHIO	Rotterdam/Rotterdamsche	Manège

•	internationaal	aanzien	dankzij	grote	successen	in	dressuur	
 en springen
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midden deLfLand 
GrOene LOnG en 
verbinder van de 
reGiO (CittasLOw)
Ruim twee miljoen mensen wonen er met hun neus bovenop 
en toch is Midden-Delfland het best bewaarde geheim van 
Zuid-Holland. Tussen de Rotterdamse skyline, historisch Delft, 
de Haagse Malietoren en de kassen van het Westland heeft 
Midden-Delfland een unieke en essentiële groene en cultuur-
historische waarde. 
Midden-Delfland is belangrijk als groene long van de regio. 
Een	soort	Central	Park,	van	essentieel	belang	voor	de	vitali-
teit van de Metropoolregio. Niet in de laatste plaats omdat 
Midden-Delfland de economische systemen van het Westland, 
de Foodregio Rijnmond en technische, logistieke en andere 
economische bedrijvigheid van de regio fysiek verbindt. De 
komst	van	een	nieuwe	hippische	topopleiding,	geïnitieerd	door	
bedrijfsleven en onderwijs, versterkt die verbindende rol nog 
eens.  

Tot slot heeft een groen gebied als Midden-Delfland een 
gunstig	effect	op	het	vestigingsklimaat	voor	(internationale)	
bedrijven en draagt het bij aan de doelstelling om van de 
Metropoolregio een toonaangevende regio met internationale 
allure te maken.

bent u Onze Partner?
Wij nodigen u van harte uit om partner te worden in ons 

netwerk. Het netwerk verbindt bedrijven van drie unieke 

economische systemen en regio’s met elkaar. We bieden u 

een hoogstaand platform voor nieuwe relaties, innovaties 

en strategieën.
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infOrmatie
We informeren u graag over de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ChiO rotterdam

John de Vos en/of Tim Raemakers

Telefoon: 010 - 452 89 00

E-mail: commercie@chio.nl


