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Alle ‘denkbeelden’ op een rij, uit een 

zeer leerzame ontmoeting.
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2016



Met de tuinbouw en Greenports hebben we iets 

moois in handen. Nederland is een wereldspeler 

en wil dat blijven. Dat vraagt om actie op het gebied 

van innovatie, samenwerking (in transport en logistiek 

met name), energiegebruik, financiering, verdienmo-

dellen en logistiek.

Greenports en 

Mainports: een 

liefdesrelatie 

waaraan gewerkt 

moet worden.

Teelt, handel en afzet zijn steeds meer ruimtelijk 

vervlochten. Deels uit noodzaak, omdat de eigen 

productie minder hard groeit t.o.v. de import- en 

exportstromen. Deels ook als kracht achter ons unique 

selling point: de one-stop shop gedachte. In Nederland 

kan je alles krijgen. De combinatie van functies en 

producten dicht bij elkaar maakt ons uniek in de 

wereld.

Geen misverstand; 

iedere betrokkene kan 

trots zijn op wat de 

Nederland in de (vers) 

wereld betekent. Maar 

verdienen wij er nou 25 

of 7.9 miljard aan voor 

onze “BV Nederland”? 

De vers- en sierketen is meer dan een stroom van 

producten. Wij zijn een service provider. Onze 

meerwaarde zit het creëren van toegevoegde waarde-

creatie als productinnovatie, logistiek, vakmanschap 

en technologie.

Ook een gevoel van urgentie bindt ons. De interna-

tionale concurrentiepositie van Nederland kan 

alleen behouden blijven als we blijven telen, innoveren 

en de grootste Europese draaischijf blijven. Iedereen is 

het er over eens dat dit alleen kan door een gestructu-

reerde en geïnternaliseerde samenwerking tussen alle 

spelers en in het bijzonder tussen de Greenports en 

Mainports t.b.v de draaischijffunctie. We moeten 

daarvoor de krachten bundelen en bedrijven in staat 

stellen integrale ketens te vormen. Coolport en de 

containermonitor zijn daarvan eerste mooie voorbeel-

den.

MIRT onderzoek op stoom: Een gestructureerde samenwerking 

tussen alle spelers is nog. Dit figuur vertelt (bijna) alles. Greenport 

3.0 is niet nieuw. Het verschuift het accent van clusterkracht naar 

ketenkracht, van productie- en handelsgedreven naar kennisge-

dreven en toegevoegde waarde, en van Greenports in Holland 

naar netwerk Holland.

Het gaat om meer dan logistiek en infrastructuur. 

Het gaat om kennisontwikkeling en toegevoegde 

waardeontwikkeling met elkaar creëren en faciliteren. 

Sharing ipv owning!

Feit: teelt, handel en afzet zijn steeds meer ruimtelijk vervlochten. 

Die vervlechting is onze kracht. Tegenover elk euro product uit NL 

staat 2 euro handelswaar van elders. Het is uniek dat in Neder-

land alle functies en faciliteiten compact bij elkaar liggen!

T
er afsluiting van de 1ste fase en start van de 

2de fase van het MIRT-onderzoek Greenports 

en de samenwerking met de Mainports, is op 

28 januari jongstleden een bijeenkomst geor-

ganiseerd met alle direct betrokkenen bij het onderzoek 

bij Flora Holland in Aalsmeer. De bijeenkomst had een 

driedelig doel:

·  Het vergroten van het mede-eigenaarschap van de

huidige resultaten en m.n. de urgentie om tot veran-

dering te komen;

·  Het uitwerken van een eerste gezamenlijke aanscher-

ping van het greenport 3.0 concept;

·  Het bouwen van een community / netwerk van actieve 

participanten.

Sfeer

De bijeenkomst had een open en actieve setting voorzien 

van ‘pitches’, films, interviews, opdrachten en interactie, 

waarin de deelnemers werden geprikkeld om mee te 

doen, het debat aan te gaan en op deze wijze te parti-

ciperen in het programma. Tijdens de interviews, pre-

sentaties en filmpjes werd door tal van sprekers inge-

gaan op vragen als: hoe zien de Greenports van de 

toekomst eruit, hoe kunnen Greenports, steden en 

universiteiten samenwerken en hoe kan de haven fun-

geren als logistieke motor voor de Greenports. Wat is 

eigenlijk een greenport 3.0- bedrijf? Het resultaat was 

dat er een levendige sessie en interactie ontstond, er 

was veel energie en betrokkenheid.

 Er was een ‘brede” groep van stakeholders aanwezig, 

alle stromen uit de triple helix waren present. In totaal 

circa 50 deelnemers. Er was breed gedeelde gewaar-

wording en  visie van trots zijn op wat Nederland in 

(vers)wereld betekent en wat we met elkaar hebben 

opgebouwd. Tegelijkertijd zagen alle partijen veel uit-

dagingen die op ons afkomen. 

Inhoudelijke highlights

Waar 
vinden wij 
elkaar?



Er zijn verder nog verschillende 
aandachtsvelden gesignaleerd:

We hebben door een sterke groei in het verleden 

een erfenis opgebouwd waarin we nu keuzes 

moeten maken in waar te saneren, moderniseren en te 

groeien. Dit geldt voor veel deelsegmenten binnen de 

tuinbouw, maar vooral in het glas.

Als we de eigen 

productie en thuis-

markt niet op orde 

hebben, verliezen we 

de koppeling met grote 

internationale stromen. 

En verminderen we de 

kans op innovatie.

De eigen productie en thuismarkt maakt dat wij de 

grote en dikke internationale stromen aan ons 

kunnen blijven binden (the one stop shop). Als we de 

thuismarkt (de basis) niet goed op orde hebben verlie-

zen wij ook de koppeling met de grote internationale 

stromen en de nieuwe innovaties voor de toekomst. Er zijn verschillende gevaren (in de 
sessie werden deze ‘schurken’ 
genoemd)  die op ons afkomen:

Een succesvolle introductie van duurzame energie 

en warmte zijn structurerende factoren voor de 

ontwikkeling en vestiging van (nieuwe) tuinbouwbe-

drijven. Dit staat nog in de kinderschoenen.

De versketen bestaat uit veel individuele schakels 

en “sharing” en transparantie van informatie, 

diensten en faciliteiten (essentiële pijlers in de nieuwe 

economie) zijn nog geen gemeengoed.

 ,,Er zijn bedrijven die 

garen spinnen bij niet 

transparant zijn! Een 

gemiste kans”. Keteninte-

gratie o.b.v. informatie is 

onontbeerlijk.

De kostprijs van (weg)transport is nog steeds te laag 

om vanuit die invalshoek tot meer bundeling van 

ladingstromen te komen.

Greenports en logistiek 

Bekijk de film >> 

Over je eigen schaduw  

stappen en data verder 

uitbreiden.

Onze thuismarkt is sterk MKB-georiënteerd, 

terwijl de internationale concurrentie steeds 

meer conglomeraten van multinationals zijn.

De concurrentiekracht vanuit het 

buitenland is inderdaad sterk. Maar de 

meeste innovaties ontstaan nog steeds in 

het MKB.

Fytosanitaire kosten en diensten zijn nog onvoldoen-

de op orde.

We moeten werken aan de 

fytosanitaire kosten en 

diensten anders is praten 

over een mooie draaischijf 

niet echt zinvol.

EZ en IenM kunnen elkaar nog 

beter leren vinden. 

Vernieuwing en 

transitie vergen 

samenhang en 

liefde.

Wat zijn onze 
uitdagingen?

Er is een duidelijke roep om concrete maatregelen en 

projecten. Dit krijgt de komende maanden de 

hoogste aandacht via dit onderzoek en zeker ook via 

het Green meets Port netwerk.

Internationaal gezien is het steeds meer de opgave te 

zorgen dat Nederland als (tuinbouw)collectief wordt 

gepositioneerd. Benadruk daarbij de one stop shop: 

“Made in NL”, “100%NL” of “Dutch Green Market”.

Greenports 

en de stad

Bekijk de film >> 

Nederland is sterk verstedelijkt en desondanks wij zijn de 

nummer 2 van de wereld in argo. Moderne en 

hoogwaardige stadstuinbouw wordt steeds belangrijker.

Nationaal: We kunnen ons allen niet zelf aan de 

eigen haren omhoog trekken. Daarvoor is meer 

samenwerking en collectivisme nodig. Dat overstijgt 

het niveau van de individuele greenports en verschil-

lende rollen van betrokkenen. In het verlengde daar-

van wordt de vraag gesteld: Wie neemt waarvoor de 

verantwoordelijkheid? Het is de markt die het voor een 

groot deel moet doen, maar die moeten door overhe-

den wel in staat worden gesteld om dat goed te 

kunnen.

Wie neemt de verantwoordelijk-

heid. Onze opgave overstijgt het 

belang van de individuele 

Greenports. De markt en 

overheden moeten allebei hun 

werk doen.

De grootste 

Europese 

draaischijf blijven 

vergt dat we 

elkaars krachten 

bundelen en 

benutten.

‘Sharing’ in 

plaats van 

‘owning’! Kennis 

delen en kennisont-

wikkeling facilite-

ren. Dat is ook het 

verhaal van de 

Greenports en de 

Mainports.

https://vimeo.com/153505244
https://vimeo.com/153506857


Het duiden van het nationale belang vergt dat we 

ook moeten kiezen. Niet alles kan overal. Op basis 

van die keuzes wil het Rijk vraaggericht werken als het 

gaat om maatregelen, beleid en bijdragen.

Hoor maar; het 

Green meets Port 

netwerk roept om 

concrete maatre-

gelen en projecten.

Zoals ook in andere netwerken en economische 

sectoren, is het de uitdaging te komen tot een 

strategie waarin we aanwezige speerpunten verder 

uitbouwen en die goed verbinden met andere krachten 

in het netwerk. Op bedrijfsniveau wordt dit al zicht-

baar, in het beleid nog onvoldoende.

Nieuwe investeringen blijven 
nodig:

In het bestaande areaal. Denk aan het ‘HOT’ initiatief, 

modernisering en innovatie.

Greenports en het 

buitenland

Bekijk de film >>

In wat nodig is voor 

nieuwe verdien- 

capaciteit.

Investeren in infrastructuur is niet meer de hoofdop-

gave, wel moeten wij het bestaande netwerk beter 

benutten. Naast logistiek worden andere zaken 

belangijker: creativiteit, cultuur en kennis, als belang-

rijke motoren voor innovatie en de koppeling met de 

stad. “Duw de greenport niet uit de stad!”

Het nationaal belang, jawel. 

We moeten kiezen. Niet alles 

kan overal. Op basis daarvan 

kan het Rijk vraaggericht 

werken als het gaat om 

maatregelen, beleid en 

bijdragen.

200 honderd jaar geleden stelde prof. Von Thünen al 

dat hoogwaardige tuinbouw dichtbij de stad als 

afzetmarkt moest liggen. Dit geldt in ons land nu 

minder, maar des temeer voor de kennismarkt van de 

stad om zo voortdurend te kunnen vernieuwen.

Duw de Greenport niet uit 

de stad!

Opkomst van Big Data, wat 
kunnen we er mee en wat gaat het 
ons brengen:

Google als veiling of versproducent. Nog een stap 

verder:  “Beam me up tomato” of personalized food.

Control towers voor versnetwerken en ketenregie. 

Zet de wiskundigen aan het werk om systemen te 

bouwen die we vertrouwen en zo nodig coderen.

Op basis van 
de discussies 
kunnen de 
volgende 
opgaven 
worden 
gedestilleerd:
Op welke wijze kunnen de Greenport nog beter dan 

thans het geval is de samenwerking met de 

Mainports opzoeken (en vice versa) en hiermee de 

toegevoegde waarde van de combinatie in zetten voor 

onze positie in het internationale krachtenveld.

Innovaties 

stimuleren. Op de 

Greenports zelf. In 

de stad? Of in de 

haven zoals bij 

Coolports?

Op welke wijze kunnen de bedrijven die thans 

actief zijn in de Greenports en ook de mainports 

beter samenwerken (sharen) zodat er meer bundeling 

gaat plaatsvinden, er meer massa wordt gemaakt en 

we daadwerkelijke ketens en netwerken gaan opbou-

wen.

We gaan investe-

ren, en goed ook, in 

synchromodale 

knooppunten. Hoe 

zorgen we dat 

iedereen aanhaakt, 

en mee kan doen in 

het hele netwerk?

Op welke wijze kunnen we innovaties stimuleren 

en waar moeten die plaatsvinden? Op de green-

ports zelf? In de stad? In de haven bij een initiatief als 

Coolports?

Op welke wijze zorgen we voor een daadkrachtige 

greensector en transportsector als het gaat om 

investeringen, nieuwe businessmodellen (inclusief een 

foodprint)

,,In Greenport Holland moet de ontkoppeling van 

bedrijfsleven en overheden weer worden teruggedraaid.”

Hoe komen we tot keuzes als het gaat om majeure 

investeringen in synchromodale knooppunten? 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen aanhaakt? En mee 

kan doen in het gehele netwerk? 

Zoek naar concrete projecten die deze opgaven 

concreet invulling kunnen geven. Begin klein en 

sluit aan bij waar het al gebeurt (pilots)!  

Namens de betrokken organisaties:

Bram du Saar 

Hanneke van Nistelrooij

Eelco Koolhaas

Marcel Michon

Maak het Greenportconcept scherp 
voor het buitenland. Krachtenbundelen 
met partijen die samen instaat zijn de 
keten concreet vorm te geven en 
unieke proposities kunnen aanbieden.

https://vimeo.com/153488297
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