
Dat stelt Jolanda Heistek, program-
mamanager van Greenport West-Hol-
land. “De tuinbouw is een speerpunt 
van provincie Zuid-Holland. Een 
vitale en duurzame toekomst voor 
het tuinbouwcluster is goed voor 
de regionale economie en van daar-
uit ook voor de totale Nederlandse 
economie. Het buitenland is daarbij 
zeer belangrijk. Voor de Greenport 
is West-Europa de thuismarkt, die 
vanuit deze regio wordt voorzien van 
gezonde verse voedings- en sierteelt-
producten.”

Ambitie
Dat vraagt om een verdere internatio-
naliseringstrategie van zowel de regio 
als individuele ondernemers, maar 

ook om profilering en verdere kennis-
ontwikkeling, aldus Heistek. “Onze 
ambitie is dat in 2030 bedrijven uit de 
Greenport een nog sterkere interna-
tionale reputatie hebben opgebouwd 
als betrouwbare, deskundige en 
innovatieve partners voor de produc-
tie van gezondheid en geluk. Niet voor 
niets is een van de ambities in ons 
programma 2019-2025 ‘Greenport op 
de kaart’. ‘Greenport West-Holland 
staat op de kaart als hét innovatieve 
en duurzame tuinbouwcluster’ luidt 
die ambitie.”

Lange adem
Daarvoor werken we allereerst samen 
met partners binnen de Greenport, 
vervolgt Heistek. “Daarnaast zijn we 

actief in Europa, onder meer op het 
gebied van een biobased economie en 
dus het programma BioBoost. En het 
samenwerkingsproject TRACK van 
Europese clusters voor mkb-onder-
nemers wat betreft big data. Daarbij 
geldt de lange adem: als we willen 
dat ‘Europa’ interesse krijgt in de 
glastuinbouw, moet je daarin veel tijd 
investeren en zoeken naar partners 
en coalities vormen. Die coalities 
vormen we onder meer via Plant 
Inter Cluster (PIC), de Franse samen-
werking van clusters. Van daaruit 
werken we richting een Europees PIC. 
Zowel regionaal als internationaal is 
de zoektocht naar een samenwerking 
met gelijkgestemden en het vormen 
van clusters de sleutel tot succes.” 

‘Internationale samenwerking 
sleutel tot succes’

Greenport West-Holland heeft unieke kennis in huis op het gebied van duurzaamheid, voeding, 
gezondheid en geluk. Die kennis en expertise wil de Greenport internationaal vermarkten, 
zodat nieuwe marktkansen ontstaan voor ondernemers uit de regio. Dat vraagt om een verdere 
internationaliseringstrategie van zowel de regio als individuele ondernemers, maar ook om 
profilering en verdere kennisontwikkeling. Tekst:Annemarie Gerbrandy

Doel van TRACK is om de samenwer-
king tussen de Europese regio’s te be-
vorderen voor de toepassing van (big) 
data en de verbetering van de traceer-
baarheid van de agrofood, vooral in 
teelttoepassingen. Daarvoor wordt 
binnen TRACK een interregionaal 
ecosysteem gecreëerd dat innovatieve 
oplossingen voor de agrovoedings-
keten stimuleert, zegt EU Coördina-
tor Marga Vintges van Greenport 
West-Holland. Dit moet leiden tot 
een betere samenwerking tussen de 
IT-sector en de agrarische sector en tot 
de ontwikkeling van agribusiness 4.0, 
ofwel Smart Agrifood.

Datascience en horticultuur
West-Nederland heeft een, door de 
EU verplicht, Smart Specialisation 
Strategy geschreven en daarin de 
topsectoren en hun cross-overs als de 
belangrijkste sectoren benoemd. Daar-
door heeft deze regio de mogelijkheid 
deel te nemen aan Smart Specialisa-
tion Strategy Platforms die dezelfde 

doelen hebben. Zo is de Greenport lid 
geworden van het platform voor Agri-
food - Traceability & Big Data. Daaruit 
is het TRACK-project ontstaan.

In dit Europese project werkt de 
Greenport samen met partners uit 
Spanje (Technological Corporation of 
Andalusia), Frankrijk (VEGEPOLYS), 
Roemenië (AgroTransilvania Cluster) 
en Italië (Emilia-Romagna Regional 
Agrifood Clust-ER). Het project wordt 
gecoördineerd door VEGEPOLYS en 
gefinancierd door het COSME-pro-
gramma van de Europese Unie.

TRACK is het kruispunt van twee 
Smart Specialization Platforms: 
Industrial Modernization Platform en 
het platform Agrifood – Traceability & 
Big Data. Vintges: “We willen binnen 
TRACK samen met onze partners 
projecten helpen en bedrijven coachen 
om datascience en de horticultuur bij 
elkaar te brengen. We denken hierbij 
aan mkb-bedrijven die nieuwe busi-

nesskansen willen ontwikkelen, waar-
bij zij gebruik maken van big data in 
de agrifood. Maar ook aan tuinbouw-
bedrijven die ICT verder in hun bedrijf 
willen implementeren.” Een belangrij-
ke partner van de Greenport hierin is 
de regionale ontwikkelingsmaatschap-
pij InnovationQuarter.

Digital Innovation Hub
Vintges wil ook nog vermelden dat 
dankzij het lidmaatschap van Green-
port West-Holland aan het Smart 
Specialisation Platform Agrifood - 
Traceability & Big Data de Greenport 
Horti Campus, onderdeel van de 
Greenport, is aangewezen als Digital 
Innovation Hub binnen het EU-pro-
ject Smart Agri Hubs (SAH). Het SAH 
is een netwerk van Digital Innovation 
Hubs in de 28 EU-landen.

Bent u actief in een onderneming 
gespecialiseerd in ICT en gegevensver-
werking en bent u geïnteresseerd in de 
agrofoodsector? Neem dan deel aan 
TRACK. Op basis van een selectiepro-
cedure worden kansrijke bedrijven 
of projecten geselecteerd. Voor meer 
informatie: Colinda de Beer, colinda.
debeer@innovationquarter.nl of htt-
ps://trackgrowingdata.eu/.

TRACK: Europese samenwerking op gebied van big data

Greenport West-Holland is de komende twee jaar verantwoordelijk voor 
de communicatie en kennisuitwisseling binnen het Europese project 
TRACK. In dit consortium werken vijf Europese clusters samen om de 
koppeling tussen ICT, mkb-bedrijven en tuinbouw-waardeketens op big 
data-traceerbaarheid te verbeteren.
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het tuinbouwcluster is goed voor 
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zeer belangrijk. Voor de Greenport 
is West-Europa de thuismarkt, die 
vanuit deze regio wordt voorzien van 
gezonde verse voedings- en sierteelt-
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ook om profilering en verdere kennis-
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de kaart’. ‘Greenport West-Holland 
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en duurzame tuinbouwcluster’ luidt 
die ambitie.”
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Daarvoor werken we allereerst samen 
met partners binnen de Greenport, 
vervolgt Heistek. “Daarnaast zijn we 
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de zoektocht naar een samenwerking 
met gelijkgestemden en het vormen 
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zodat nieuwe marktkansen ontstaan voor ondernemers uit de regio. Dat vraagt om een verdere 
internationaliseringstrategie van zowel de regio als individuele ondernemers, maar ook om 
profilering en verdere kennisontwikkeling. Tekst:Annemarie Gerbrandy

Doel van TRACK is om de samen-
werking tussen de Europese regio’s 
te bevorderen voor de toepassing 
van (big) data en de verbetering van 
de traceerbaarheid van de agrofood, 
vooral in teelttoepassingen. Daar-
voor wordt binnen TRACK een 
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van agribusiness 4.0, ofwel Smart 
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topsectoren en hun cross-overs als 
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Big Data. Daaruit is het TRACK-pro-
ject ontstaan.
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Greenport samen met partners uit 
Spanje (Technological Corporation of 
Andalusia), Frankrijk (VEGEPOLYS), 
Roemenië (AgroTransilvania Cluster) 
en Italië (Emilia-Romagna Regional 
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gecoördineerd door VEGEPOLYS en 
gefinancierd door het COSME-pro-
gramma van de Europese Unie.

TRACK is het kruispunt van twee 
Smart Specialization Platforms: 
Industrial Modernization Platform 
en het platform Agrifood – Traceabi-
lity & Big Data. Vintges: “We willen 
binnen TRACK samen met onze 
partners projecten helpen en bedrij-
ven coachen om datascience en de 
horticultuur bij elkaar te brengen. 
We denken hierbij aan mkb-bedrij-
ven die nieuwe businesskansen wil-
len ontwikkelen, waarbij zij gebruik 
maken van big data in de agrifood. 
Maar ook aan tuinbouwbedrijven 
die ICT verder in hun bedrijf willen 
implementeren.” Een belangrijke 

partner van de Greenport hierin is de 
regionale ontwikkelingsmaatschappij 
InnovationQuarter.

Digital Innovation Hub
Vintges wil ook nog vermelden 
dat dankzij het lidmaatschap van 
Greenport West-Holland aan het 
Smart Specialisation Platform 
Agrifood - Traceability & Big Data de 
Greenport Horti Campus, onderdeel 
van de Greenport, is aangewezen als 
Digital Innovation Hub binnen het 
EU-project Smart Agri Hubs (SAH). 
Het SAH is een netwerk van Digital 
Innovation Hubs in de 28 EU-landen.

Bent u actief in een onderneming 
gespecialiseerd in ICT en gegevens-
verwerking en bent u geïnteresseerd 
in de agrofoodsector? Neem dan 
deel aan TRACK. Op basis van een 
selectieprocedure worden kansrijke 
bedrijven of projecten geselecteerd. 

Voor meer informatie:  
Colinda de Beer,  
colinda.debeer@innovationquarter.nl 
of www.trackgrowingdata.eu.

TRACK: 
Europese samenwerking 

op gebied van big data
Greenport West-Holland is de komende twee jaar verantwoordelijk voor de 
communicatie en kennisuitwisseling binnen het Europese project TRACK. In dit 
consortium werken vijf Europese clusters samen om de koppeling tussen ICT, mkb-
bedrijven en tuinbouw-waardeketens op big data-traceerbaarheid te verbeteren.
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EU-coördinator Marga Vintges van 
Greenport West-Holland is blij met 
de keuze van PIC voor het Westland. 
“Vooral het cluster VEGEPOLYS 
is een belangrijke partner voor de 
Greenport. Onze toekomstwens is 
om een PIC Europa op te zetten, een 
samenwerkingsproject waarop de 
hele Europese tuinbouw kan verder 
bouwen. Op dit moment is het zeer 
complex om mensen en clusters te 
bereiken. Veel clusters in Europa 
hebben weinig financiële armslag, 
kennen elkaar niet en hebben een 
eigen agenda. Daarnaast zijn er 
ecosystemen waar geen organisatie 
omheen zit”, legt zij uit.

De Franse tuinbouwclusters zijn ver-
gelijkbaar met Greenport West-Hol-
land, met het verschil dat ze meer 
financiële armslag en meer mensen 
in dienst hebben om bijvoorbeeld 
grote kennisprojecten te draaien, ver-
volgt Vintges. “De clusters behoren 
tot de top van Frankrijk. Zij beschik-
ken over veel teelttechnische kennis 
en een gemeenschappelijke strategie 
om internationale ontwikkelingen 
voor hun leden te faciliteren. Zo heeft 
VEGEPOLYS een eigen campus met 
een universitaire, hbo- en mbo-oplei-

Volgens Willem Kemmers van 
Greenport West-Holland en BioBoost 
is er een omschakeling gaande van 
een fossiel gebaseerde maatschappij 
naar een biobased economie. “Daar 
liggen grote kansen voor de tuin-
bouw, maar de sector doet daar nog 
te weinig mee”, vindt hij. De grote 
hoeveelheden groenafval die door 
de tuinbouw worden geproduceerd, 
worden op dit moment nog te vaak 
weggegooid of gebruikt voor het 
maken van compost of de productie 
van groen biogas.

Waardepiramide
In de groene reststromen zitten 
vaak specifieke plantinhoudsstoffen 
die hoger in de waardepiramide 
zitten dan compost of energie, legt 
Kemmers uit. Zo bevatten tomaten-
stengels stoffen om de meeldauw-
schimmel mee te bestrijden, geeft hij 
als voorbeeld. Ook kunnen uit vezels 

van tomatenstengels papier en kar-
ton worden gemaakt. “Er wordt nu 
bekeken in hoeverre we deze vezels 
kunnen omzetten, om daar textiel 
mee te maken. Dan zou je heel lokaal 
uit afvalstromen kleding kunnen 
maken.”

Een mooi voorbeeld van restromen 
die terug naar de menselijke voed-
selkringloop gaan, vindt Kemmers 
de bloemkool- en broccolirijst in de 
schappen van Albert Heijn, gemaakt 
uit de restromen van deze groenten. 
Verder wijst hij op projecten in de 
insectenkweek, waarin tuinbouw-
afvalstromen worden getest als 
voedselbron voor het kweken van 
insecten. “Ik ben ervan overtuigd 
dat we in de toekomst steeds meer 
insecteneiwitten gaan gebruiken 
in de voedingsindustrie. Je ziet nu 
al dat kweekvis wordt gevoerd met 
insecteneiwitten.”

Greenport West-Holland haalt 
PIC-meeting naar Nederland

BioBoost: 
biobased ontwikkelingen in Europa stimuleren

Greenport West-Holland organiseert van 11 tot 13 juni de negende bijeenkomst van 
het Franse Plant Inter Cluster Consortium (PIC). PIC is een samenwerkingsverband 
van de Franse regio-cluster-organisaties AgriSud Ouest Innovation, Céréales Vallée, 

Terralia and VEGEPOLYS. Het consortium houdt ieder jaar haar meeting bij een 
ander cluster; dit jaar is gekozen voor Greenport West-Holland.

In het project BioBoost werken overheden, bedrijfsleven en 
onderzoek uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen 
om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouw te 
stimuleren. Doel is om de mogelijkheden voor hoogwaardig gebruik van 
tuinbouwresiduen en plantenstoffen te onderzoeken en in de praktijk te 
brengen in gezamenlijke proef- en testprojecten. 

Europese samenwerking
BioBoost is een initiatief van ge-
meente Westland. De gemeente heeft 
als standpunt dat de tuinbouw een 
belangrijke economische pijler is. 
Dat vraagt om een toekomstgericht 
beleid om aan nieuwe initiatieven te 
bouwen die de sector vitaal hou-
den. Die visie komt overeen met de 
ambities van Biobased Greenport 
West-Holland. De gemeente en de 
Greenport trekken samen op in dit 
Europese project, met partners uit 
Nederland, België en het Verenigd 
Koninkrijk. Kemmers: “Het gaat 
hier om enorme kansen voor nieuwe 
business. Daarvoor is internationale 
samenwerking nodig.”

Binnen het BioBoost-project wordt 
ook gewerkt aan een open-innovatie-
platform, waar veel interessante 
voorbeelden van de biobased econo-
mie uit de agrarische sector in Ne-
derland, Vlaanderen en het Verenigd 
Koninkrijk op een centrale plek zijn 
te vinden. Hiervoor wordt een web-
site gebouwd, die aan het einde van 
het jaar live gaat. Het platform heeft 
als doel een plek aan te bieden waar 
mensen met innovatieve ideeën ge-
inspireerd raken en terecht kunnen 
met vragen over biobased innovaties.

Meer informatie: 
www.greenportwestholland.nl/ 
biobased

kennis met Nederlandse innovaties 
en het regionale tuinbouwcluster in 
de Greenport. Verder nemen ze deel 
aan een symposium dat in het teken 
staat van samenwerking tussen de 
clusters en technologische ontwikke-
lingen in de tuinbouw, waaronder het 
TRACK-project.

Voor meer informatie: 
www.greenportwestholland.nl/
pic-meeting

ding en onderzoeksinstellingen. Ook 
de Franse NAK Tuinbouw zit daar.”

Gezamenlijk project
Maar de ecosystemen zijn veel 
minder krachtig dan in Nederland, 
omdat het tuinbouwbedrijfsleven 
en de hele waardeketen niet bin-
nen één clusterregio aanwezig is en 
daardoor minder zelf-organiserend 
vermogen heeft, geeft Vintges aan. 
“Dat is binnen Greenport West-Hol-
land veel beter ingericht. Door als 
clusters samen te werken, kunnen 
we van elkaars kennis en organisatie 
gebruik maken. Die samenwerking is 
heel interessant. We hebben nu een 
gezamenlijk project bij de EU aan-
gevraagd, om een Europees netwerk 
van plantenclusters op te richten en 
te laten groeien.”

Met de organisatie van de PIC 
Meeting in het World Horti Cen-
ter in Naaldwijk brengt Greenport 
West-Holland een groot internatio-
naal netwerk uit de internationale 
tuinbouw naar Nederland, aldus 
projectleider Vintges. “De meeting 
is interessant voor belangstellenden 
uit binnen- en buitenland”, bena-
drukt zij. De deelnemers maken 
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