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Greenport West-Holland, 
leidende regio in Gezondheid en Geluk

Greenport West-Holland is een regio in de 
provincie Zuid-Holland en bevat toonaan-
gevende gemeenten uit het tuinbouw-

cluster zoals Westland, Lansingerland, Pijnacker-
Nootdorp, Midden-Delfland en Barendrecht. Een 
bedrijvige regio, met duizenden bedrijven: verede-
laars en telers van groenten en bloemen, (techni-
sche) toeleveranciers, handelsbedrijven, verede-
laars, adviesbureaus en personeelsdiensten. Om 
maar enkele voorbeelden te noemen. Een groot 
deel daarvan is te vinden op bedrijventerreinen 
die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in de handel 
van voeding of bloemen.
De top van het Nederlandse tuinbouwbedrijfs-
leven bevindt zich in deze regio, zoals Koppert 
Biological Systems (uitvinder van biologische 
gewasbescherming), RijkZwaan (internationaal 
marktleider op veredeling) en Koppert Cress (dat 
gezonde minigroenten ontwikkelt en kweekt). En 
niet te vergeten Royal FloraHolland, de grootste 
sierteeltveiling ter wereld.

en duurzame toekomst van het regionale tuin-
bouwcluster, met internationale impact. 
Greenport West-Holland startte hiervoor de strate-
gie ‘Feeding and Greening the Mega-cities’. Kern 
is dat de regio toonaangevend blijft op het gebied 
van kennis en innovatie, megasteden in Europa 
op een duurzame wijze voorziet van voedsel en 
geluk en concepten ontwikkelt voor megasteden 
elders in de wereld.

Strategie uitwerken
Die strategie is het startpunt voor een aantal 
ambities van Greenport West-Holland. Zoals: 
Leider in kennis en innovatie, Toonaangevend 
in gezondheid en geluk en Slimme en efficiënte 
logistiek. Op elk van die ambities start of onder-
steunt de organisatie initiatieven, samen met 
overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen 
en onderzoeksinstituten. 
Zo wordt binnen het Innovatiepact van Greenport 
West-Holland gewerkt aan het ontstaan en door-
ontwikkelen van nieuwe ecosystemen, bijvoor-
beeld op het gebied van vertical farming. Binnen 
het EnergieAkkoord verbindt Greenport West-
Holland partijen (zowel privaat als particulier) om 
samen te werken aan een lager en duurzaam 
energiegebruik en bijvoorbeeld op de strategie 
van duurzame agrologistieke bedrijventerreinen. 

Stroopwafels, de vogeltjesdans, klompen. Stuk voor stuk voorbeelden van Nederlandse producten met 

internationale allure. Maar nóg beroemder is de glastuinbouw, met name die in de regio West-Holland. 

Daar staat de wereldtop op het gebied van groenten en bloemen. De triple helix-netwerkorganisatie Greenport   

West-Holland werkt aan de gezonde, vitale en duurzame toekomst van het regionale tuinbouwcluster.

www.greenportwestholland.nl

Daarnaast zijn internationale top-instituten op het 
gebied van onderzoek en onderwijs gevestigd in 
West-Holland, waaronder vier topuniversiteiten 
(Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit 
en Wageningen UR vestiging Bleiswijk). En niet te 
vergeten belangrijke hogescholen, mbo-onderwijs 
én grote onderzoeksinstellingen als TNO. Al die 
bedrijven en instituten samen maken Greenport 
West-Holland ‘s werelds meest innovatieve en 
duurzame regio op het gebied van glastuinbouw.

Mega-cities voeden
De exportwaarde van de tuinbouw levert een 
significante bijdrage aan de regionale en natio-
nale economie in de Greenport (van veredelaars 
tot handelsbedrijven) van € 5,4 miljard. De regio 
levert dus een belangrijke bijdrage aan de regio-
nale en nationale economie. Bovendien zijn er in 
het regionale tuinbouwcluster vele tienduizenden 
banen.
Tuinbouw heeft dus een groot economisch belang 
voor de regio, en zelfs voor heel Nederland. Het 
is daarom belangrijk dat het tuinbouwcluster zich 
blijft ontwikkelen. Daarom hebben overheden in 
de regio zich samen met ondernemers, onder-
wijsinstellingen en onderzoeksinstituten verenigd 
in Greenport West-Holland. Doel van deze net-
werkorganisatie: werken aan de gezonde, vitale 
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En Greenport West-Holland is nauw betrokken bij 
SMART Logistics-projecten als Connected Transport 
en de ontwikkeling van de modal shift van weg 
naar spoor, zoals de Holland Rail Terminal: dit 
wordt een hub voor duurzaam en veilig versver-
voer richting Duitsland. Daarnaast is de organisa-
tie namens de partners actief op verkenning van 
internationale samenwerking. Greenport West-
Holland heeft bijvoorbeeld Europese partners die 
werken aan doorbraken rond een aantal thema’s, 
zoals big data en de biobased economy.
Greenport West-Holland is dus een regio die inno-
vatie, duurzaamheid en een ondernemersklimaat 
voor de productie, verwerking en handel van 
gezonde versproducten op het hoogste niveau 
nastreeft en daarbij een krachtige internationale 
speler is.  ¢
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