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SAMENWERKEN AAN EEN
GEZONDE TOEKOMST VOOR
HET TUINBOUWCLUSTER

Overheden: Provincie Zuid-Holland en gemeenten Barendrecht, Brielle,
Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk,
Rotterdam, Vlaardingen, Waddinxveen, Westland, Westvoorne, Zuidplas,
Hoogheemraadschap van Delfland
Bedrijfsleven: Achmea, Best Fresh Group, BDO, Delphy, Demokwekerij,
Duijvestijn Tomaten, GroentenFruithuis, Hoogendoorn, Koppert Biological
Systems, Lans Tomaten, LTO Noord Glaskracht, Rabobank, Royal FloraHolland
Sion, Themato, VGB, VNO-NCW West, Westland Infra
Onderwijs en onderzoek: EduDelta, de Haagse Hogeschool, Inholland, Lentiz,
Melanchton, TU Delft, WageningenUR

Greenport is het samenwerkingsverband van
ondernemers, overheden, onderwijs- en
kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde
‘triple helix’. Samen werken deze partijen
aan een gezonde, vitale en duurzame toekomst
voor het tuinbouwcluster in de regio.
Dit cluster bevat alle bedrijven en organisaties die
actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt:
van handelaren tot productiebedrijven, en van
veredelaars tot logistieke bedrijven. Greenport
onderzoekt welke acties nodig zijn voor die
gezonde toekomst: de ondernemers binnen ons
netwerk hebben daarbij de regie; overheden en
onderwijs- en kennisinstellingen faciliteren.
Samenwerken zit dus in onze genen.

www.greenportwo.nl
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Wat wil Greenport bereiken?
Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft een internationale
toppositie. Dat willen we graag zo houden. Dat vraagt allereerst
om een duidelijke ambitie. Onze ambitie is samen te vatten in
zes concrete doelen:
• een grotere productiezekerheid voor voedsel, bloemen en
planten;
• een optimale ruimtebenutting voor veilig voedsel, bloemen
en planten;
• een grotere bijdrage van veilig voedsel, bloemen en planten
aan gezondheid en welbevinden;
• het doorontwikkelen van internationale hubs;
uitbouwen;
• samen met de mainports de
• de greenport als internationaal kenniscentrum.
Deze ambities zijn doorvertaald in een aantal thema’s,
met per thema duidelijke speerpunten en concrete acties.

De speerpunten van Greenport

Kennis & Innovatie

De kennis binnen het Nederlandse tuinbouwcluster is van
internationale wereldklasse. De Greenport zet zich in voor
de verdere verspreiding van die kennis, onder meer richting
ondernemers en studenten.

Gezondheid & Geluk

Wat zijn nieuwe verdienmodellen voor het tuinbouwcluster?
De Greenport focust onder meer op biobased (waarbij
het draait om plant, gezonde voeding en geluk
want bloemen en planten maken gelukkig).

Duurzame energietransitie

De Greenport wil de eerste klimaatneurtrale Greenport in
Nederland zijn. Met het Energieakkoord versnellen we de
verduurzaming, onder meer door concrete energieprojecten te
verbinden, te versnellen, te financieren en te realiseren.

Strategische Gebiedsontwikkeling

Internationalisering & Positionering

Water

Slimme en efficiënte logistiek

De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom
is Greenport actief als het gaat om mede-creëren van
die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en
uitvoerings-organisaties.

Duurzaam waterbeheer in de glastuinbouw betekent:
verdere kringloopsluiting van water op het bedrijf en een
duurzame inrichting van de glastuinbouwgebieden en de
daar aan verwante bedrijfsterreinen, zodat we ook in de
toekomst altijd voldoende (niet te veel en niet te weinig)
water hebben.

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te
oriënteren. De Greenport helpt ze daarbij, en ondersteunt
de internationale profilering en netwerken van het
Nederlandse tuinbouwcluster.

Nederland is een handelsland en na Amerika de grootste
exporteurvan agrarische producten ter wereld. Deze positie
danken we onder meer aan onze excellente agrologistiek. Hoe
zorgen we dat die (internationale) handel nog succesvoller en
duurzamer is en Nederland zich nog beter kan profileren als
‘internationale draaischijf’?

Thema’s en Speerpunten 2017

DUURZAAM WATER
- Water & Innovatie agenda
- Kringloopsluiting Water
Glastuinbouw
- Duurzame inrichting omgeving

STRATEGISCHE
GEBIEDSONTWIKKELING

SLIMME EFFICIËNTE
LOGISTIEK

-

- Mainport-Greenport
- Duurzame Agrologistieke
bedrijventerreinen
- Slimme ontsluitingen
- Smart logistics

Feeding & Greening Megacities
Greenport 3.0 - landelijk
Roadmap Next Economy
Investeringsagenda regio
Verkenning Oostland

DUURZAME ENERGIE

KENNIS & INNOVATIE

-

-

Energie akkoord
Warmterotonde
Geothermie
SMART Grid Greenport
SMART CO2 Grid

INTERNATIONALISERING &
POSITIONERING
- Branding Greenport
- Int. Ondernemerschap
- Fieldlab FreshTeq

Innovatiepact
Greenport HortiCampus 3.0
Greenport Lab - LDE
Food for the Future
Growing as a Service

GEZONDHEID & GELUK
- Bio Base GreenportWO
- Bio Base Greenports PZH
- FoodCluster
- Greening the City

samen-werken aan waardecreatie

