
Over Greenport WO

Greenport WO is het netwerk van ondernemers, overheden en kennisinstellingen met visie en lef! Een 
sterk, economisch cluster dat het verschil maakt en dat samenwerkt aan een duurzame toekomst voor 
de wereld van morgen én overmorgen. De ambitie van het cluster is groot: in 2030 moet Greenport WO 
een internationaal erkend toonaangevend tuinbouwcluster zijn. Uiteraard in samenwerking vanuit breder 
landelijk en internationaal perspectief. 

Dankzij een krachtige combinatie van productie, afzet, handel, logistiek, dienstverlening en kennis is de 
Greenport van oudsher een grote internationale speler in de tuinbouw, zowel wat betreft de sierteelt als 
de voedingstuinbouw. Daarmee levert de sector een wezenlijke bijdrage aan internationale uitdagingen 
als de vraag naar voldoende en gezonde voeding met extra nutriënten, naar duurzame energie en naar 
voldoende en schoon water. De Greenport heeft dus een belangrijk aandeel in het verbeteren van de ge-
zondheid, het welzijn en het welbevinden van de wereldbevolking. Duurzaamheid is hierbij de verbindende 
term. 
 
Samenwerken in de keten, verbinden met andere sectoren en faciliteren van innovatief en modern 
ondernemerschap zorgen ervoor dat de Nederlandse glastuinbouw nummer 1 van de wereld is en blijft. 
Daar staat de Greenport voor, daar gáát de Greenport voor! 

Ambitie 

De ambitie van Greenport WO is verdeeld in vijf hoofdlijnen. Met deze hoofdlijnen willen zij de 
verdiencapaciteit van de Greenport strategisch versterken:

1. Versterken en behouden productie zekerheid en optimale ruimte benutting 

 voor veilig voedsel & groen

2.  Vergroten bijdrage van voedsel & groen aan gezondheid & welbevinden

3.  Uitbouwen draaischijffunctie met Mainports door export- en importstromen

4.  Doorontwikkelen van internationale hubs

5.  Neerzetten van internationaal kenniscentrum



Organisatie

Greenport WO is een zogenoemde Triple Helix-organisatie: ondernemers, overheden en  
kennis- en onderzoeksinstellingen zijn er vertegenwoordigd. Zij hebben elk hun eigen taak 
en rol binnen Greenport WO.

De ondernemers geven richting aan het programma.

De onderwijs- en onderzoekinstellingen hebben als focus de ‘ondernemer/medewerker van morgen’.

De overheden hebben als taak:

•	 Faciliteren:	zorgen	voor	goede	voorwaarden	die	het	ondernemers	mogelijk	maken	om	goed	te	

 ondernemen

•	 Stimuleren:	zorgen	dat	de	innovatiekracht	in	de	sector	groot	blijft	en	dat	ondernemers	‘ruimte	

 maken’ door maatschappelijk verantwoord te ondernemen

•	 Kaders	stellen:	helder	aangeven	wat	de	maatschappelijke	randvoorwaarden	zijn	voor	het

 ondernemen

De visie en strategische richting van het programma moeten samen met vooruitstrevende ondernemers 
worden vastgesteld . Greenport WO wordt ondersteund door het bedrijfsleven, de belangrijkste 
tuinbouwgemeentes in het westen van het land en de provincie. Daarnaast wordt Greenport WO gedragen 
door verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen, van mbo tot universiteit. 
De ondernemende bestuurders van deze partijen vormen de Greenboard. Het bestuur wordt gevormd door 
een afvaardiging van ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Het projectteam bestaat uit 
medewerkers van partners van Greenport WO, zij zijn verantwoordelijk onder regie van de 
programmamanager voor de uitvoering van het programma samen met het brede tuinbouwcluster. 
De invulling van het programma vindt plaats in themagerichte werkgroepen aangestuurd door 
ondernemers. 

Zeven thema’s

Greenport WO focust op zeven inhoudelijke thema’s, gebundeld in een uitvoeringsagenda. In die agenda 
staan projecten en acties die samen met  het Projectteam van Greenport WO worden uitgevoerd. 
Daarnaast inventariseert Greenport WO welke andere partijen projecten in en rond de tuinbouw uitvoeren 
op een of meer van de thema’s. Zo ontstaat samenhang met als doelstelling: samenwerking ten behoeve 
van de BV Nederland.

De thema’s zijn:

•	 Gezondheid	&	Welbevinden

•	 Efficiënte	inrichting,	maximaal	rendement

•	 Slimme,	efficiënte	logistiek	

•	 Emissieloos	

•	 Energieneutraal	

•	 Internationaal	Kenniscentrum	

•	 Internationale	marktoriëntatie	en	positionering



Actie/Project Waarom? Betrokken partijen o.a.

Thema: Gezondheid en welbevinden

Strategische visie Gezond-
heid & Welbevinden en 
uitvoeringsprogramma 
2016

Input leveren aan nieuwe verdiencapaciteit, verbinden bestaande 
programma’s  met vraagsturing ondernemers.
Creëren van Cross-overs

FloraHolland	/	iVerde,	
WUR/ HAS Den Bosch

Strategische visie 
Biobased;  plantinhoud-
stoffen/ reststromen met 
uitvoeringsprogramma 
2016

Nieuwe	verdiencapaciteit	verkennen	en	Kennisopbouw	tbv	
ondernemerschap, richting geven vanuit de regionale 
GreenportWO (verbreden Project Biobase Westland). 
Creëren van Cross-overs

GreenportWO i.s.m. 
Greenport DB, 
GP Boskoop, 
GP Aalsmeer

Efficiënte	inrichting,	maximaal	rendement	-	Modernisering

Modernisering teeltareaal In de Greenportketen moet een  vitaal  en duurzaam teeltareaal 
aanwezig zijn, om de modernisering slag mogelijk te maken.

Landelijke stuurgroep 
Modernisering
‘Commissie Hordijk’
‘Groep Veerman’

Gebiedsverkenning 
GreenportWO

Input leveren aan gebiedsverkenning vanuit brede visie nieuwe 
verdiencapaciteit GreenportWO, met als doel concrete 
investeringen in ruimte en infrastructuur verkrijgen en 
– waar gewenst - transitie van functies mogelijk maken

PZH, 
Gemeente Westland, 
Greenport W-O,
ondernemers

Thema:	Slimme,	efficiënte	logistiek

Green meets Port (Green-
port Mainport) 

Zorgen dat achterban Greenport W-O goed aansluit op programma 
en focus verbreden van groenten en fruit naar Greenport breed 
(oa sierteelt). 
Gezamenlijk onderzoek naar mogelijke nieuwe logistieke en 
infraprojecten, positionering t.o.v. de MIRT agenda

FloraHolland
ondernemers

Infrastructuur Zorgen dat achterban GreenportWO goed aansluit op het 
bestuurlijk overleg MIRT en bij de metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag, de EPZ en de provincie (BDU gelden)

FloraHolland,	
MRDH, 
EPZ, 
Provincie

Greenports strategische 
logistieke agenda met 
uitvoeringsagenda

Koppeling	maken	met	agenda’s	overige	Greenports,	met	name	
Aalsmeer en het daar lopende luchtvrachtonderzoek

FloraHolland

Duurzame Agro-logistieke 
bedrijventerrein

Optimaal en duurzaam multimodaal vervoer, ruimte gebruik, wa-
ter- en energie-neutrale bedrijvigheid.

Gemeenten (MRDH), EPZ, 
ondernemers

Thema: Emissieloos 
Innovatieprogramma Glas-
tuinbouw Waterproof 

Kennisontwikkeling	en	deling	omtrent	emissieloos	telen,	water-
opslag en waterkwaliteit

LTO Glaskracht Nederland



Actie/Project Waarom? Betrokken partijen o.a.

Thema: Energieneutraal 

Geothermie Duurzame Greenport op basis van Geothermie bijdrage leveren 
aan maatschappelijke discussie gaswinning.

Ondernemersnetwerken

Warmterotonde Positioneren Greenport en optimaliseren energie transitie 
(aardwarmte,	WKK,	etc)	tuinbouw	in	Warmtenetwerk

Programmabureau 
Warmte	&	Koude

Thema:	Internationaal	Kenniscentrum

Kennis	&	Innovatie	agenda	
GreenportWO

Bepalen van behoefte investering intentie op gebied van kennis 
en innovatie, ondernemers gestuurd, tripartiet gedragen. 
Bepalen van benodigd Instrumentarium, bestaand en te 
ontwikkelen.

GreenportWO (ism GHC)

Innovatiewerkplaats Afstemmen van Innovatieprojecten, van elkaar leren. Verbinden 
van ondernemers en kennisbasis.
Creëren van cross-overs

Innovation Quarter

Campus ontwikkeling 
Greenport	–	Food	

Vanuit onderwijs en onderzoek kennisopbouw nieuwe 
verdiencapaciteit. Campus ontwikkeling MRDH, 
EPZ afstemmen vanuit visie GreenportWO

GHC,	Foodcluster	(FIA),	
SMART	FOOD	Field	lab	
(TU Delft)

Thema: Internationale marktoriëntatie en positionering
Internationaal 
ondernemen

Ondernemers ondersteunen in  internationaal marktgericht 
ondernemerschap om verdiencapaciteit op hoger niveau te 
brengen

Rabobank, Grenzenloos, 
Hortivation, Achmea, 
DHTB

Branding & positionering Het Nederlandse tuinbouwcluster
positioneren in het buitenland.

MRDH, IQ, EPZ, GHO/GH,

Bron: Gebiedsverkenning Greenport WO
Vanuit Greenport WO kunnen binnen één dag wegtransport circa 150 miljoen consumenten worden bereikt.


