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Op 23 mei komt Greenport West-Holland bij elkaar voor een diner 
pensant in de kas: de beste plek om in gesprek te gaan over de 
ruimtelijk-economische toekomst van het cluster. In deze notitie schetsen 
we het proces en de uitkomsten tot dusver; delen we de insteek van het 
diner pensant en doen we een voorzet voor coalitievorming in 
gemeenten vanuit de urgentie van regionale samenwerking voor de 
toekomst van Greenport West-Holland.  
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1. Proces naar nieuwe ruimtelijk-economische strategie 
 

In 2022 werkt Greenport West-Holland (GreenportWH) aan een ruimtelijk-economische strategie, die 
invulling geeft aan de ambitie Feeding and Greening the mega-cities. De uiteindelijke strategie geeft 
richting aan ruimtelijk-economische samenwerking van het Greenport-netwerk. De strategie is 
nadrukkelijk een uitnodiging tot samenwerking in de drukke regio.  

In het proces zijn vanuit de grootste ruimtelijk-economische opgaven drie scenario’s ontwikkeld: (1) 
scenario Global Fresh Solutions Provider gaat over toekomstig verdienvermogen en innovatiekracht; 
(2) scenario Sustainable Fresh Supply System gaat over de gezamenlijke verduurzamingsopgave 
van het cluster en de regio; en (3) scenario Regionally Embedded Fresh Cluster gaat over inbedding 
in de directe omgeving.  

Vanuit de scenario’s hebben we – in gesprekken met ondernemers, overheden en kennisinstellingen – 
de hoofdlijnen voor de uiteindelijke strategie gedestilleerd: een gedeeld toekomstbeeld voor Greenport 
West-Holland. Dat toekomstbeeld vraagt de komende tijd om nadere uitwerking – deze notitie is een 
eerste aanzet. Steeds zit de kern van de opgave in de hoe vraag. Hoe brengen we dit toekomstbeeld 
dichterbij? Uit de scenario’s nemen we een aantal belangrijke bouwstenen mee voor de strategie: 

— Greenport West-Holland heeft de ambitie om internationaal koploper te blijven en om waardevol 
werk te bieden op alle niveaus (uit scenario 1). De uitdaging zit erin om talent beter te binden 
aan het cluster. Duurzaamheid geldt ook internationaal steeds meer de license to operate van 
de Greenport.  

— De energietransitie, de transitie naar circulaire productie en de wateropgave (uit scenario 2) zijn 
dus noodzakelijk – hier zit de opgave vooral in het versnellen van het huidige tempo van 
verduurzaming. Dan zijn duurzame oplossingen bovendien een aanvullend exportproduct.  

— Het Greenport-cluster is beeldbepalend in de regio – maar de inbedding kan beter (uit scenario 
3). Het gebied kan in de toekomst veel uitnodigender zijn voor omwonenden in de regio: 
bijvoorbeeld door mooie, langzame routes door het gebied te creëren, of door landschapszones 
vlakbij bebouwing met meer ruimte voor klimaatadaptief waterbeheer en biodiversiteit. Net zo 
belangrijk is de verbinding met inwoners.  
 

2. Ontwikkelrichting: momentum voor transitie 
 

Greenport West-Holland biedt als grootste greenport van Nederland een compleet ecosysteem voor 
versproductie en handel. Al decennialang is de Greenport meer dan een economisch cluster: het 
netwerk van glastuinbouwproductie, -toelevering en agrologistiek is één van de identiteitsdragers van 
de regio en draagt bij aan grote maatschappelijke vraagstukken: van gezonde voeding, welzijn en geluk 
tot banen voor iedereen, de energietransitie en een biobased economy.  

De ligging met gunstig klimaat, een bodem die geschikt is om duurzame warmte te leveren en de 
nabijheid van mainports Rotterdam en Schiphol maken dat de Greenport juist in dit gebied waarde kan 
blijven toevoegen. Maar er is wel iets aan de hand: de historische, organische groei en verkaveling, de 
beschikbaarheid van arbeidskrachten en van goedkoop (Gronings) gas waren de makers van het 
internationale succes. Nu werken juist die factoren als rem op future-proof ontwikkeling van 
GreenportWH.  

De komende jaren willen we de transitie versnellen naar een duurzaam, metropolitaan verscluster, 
waarmee GreenportWH bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven van welbevinden, 
voedselzekerheid, duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie. Die transitie is kennis- 
en technologie-intensief, maar nu al is het vinden en binden van (internationaal) talent een grote opgave. 
De basis ligt er met campusontwikkeling, gekoppeld aan een Human Capital Agenda. In de ruimtelijk-
economische strategie willen we de kennis-as Den Haag-Delft-Rotterdam nog veel meer verbinden aan 
de greenport: dat betekent verbinding met het Daily Urban System van de MRDH met goede ov-
bereikbaarheid en digitale connectiviteit. Een toekomstvast cluster is een duurzaam cluster. Op het 
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gebied van energie betekent dat versneld over naar geothermie, warmtenetten en CO2-systemen. Voor 
water gaat het om duurzame gietwatervoorziening en anticiperen op pieken en dalen in regenwater. Tot 
slot moet de kracht van GreenportWH zichtbaarder worden in de steden en dorpen in de regio: van 
versmarkten tot iconische verticale kassen op zichtlocaties; van groene, recreatieve en educatieve 
belevingsroutes door het gebied tot permanente expo’s voor internationale belangstellenden. 

De ambities zijn hoog – maar dat past ook bij de sterke nationale en internationale positie van Greenport 
West-Holland. 

3. Uitwerking tot strategie 
 

In de uitwerking van de strategie zetten we de komende maanden samen met de triple helix-partijen de 
volgende stappen: 

— We concretiseren de ontwikkelrichting en maken het verhaal van Greenport West-Holland 
goed communiceerbaar op regionaal, nationaal en internationaal niveau. 
 

— In de strategie werken we uit welke criteria er nodig zijn per type vestigingsmilieu. Het 
Greenport-systeem bestaat uit een unieke diversiteit aan toplocaties, die onderling goed 
verbonden zijn en samen een cluster van internationale topkwaliteit vormen. We werken uit wat 
nodig is voor (i) duurzame productielandschappen, (ii) innovatieve hotspots en 
experimenteerplekken langs de kennis-as, (iii) multimodaal verbonden verslogistieke terreinen 
en (iv) landschapsgronden als zachtere overgangszones tussen stedelijk gebied en 
productielandschap, met ruimte voor recreatie, waterbuffering, landschappelijke kwaliteit en 
biodiversiteit. We ontwikkelen een regionaal systeem van vestigingsmilieus dat bijdraagt aan 
een duurzame toekomst van een cluster met hoogwaardig verdienvermogen. Dat systeem is 
tegelijkertijd een maatschappelijk en economisch exportproduct naar elders in Nederland, 
Europa en de wereld. 
 

— We zien kansen om uitvoering te versnellen door in te zetten op icoonprojecten voor de korte, 
middellange en lange termijn. In icoonprojecten werkt de triple helix nauw samen aan ruimtelijk-
economische opgaven voor de Greenport. En als het icoon er eenmaal is, dan kan de opgedane 
kennis en kunde snel breder worden benut in de regio – en (inter)nationaal. 
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4. Thema diner pensant: uitvoeringskracht via icoonprojecten 
 

De opgaven van verduurzaming, vernieuwing en ruimtelijke inpassing vraagt om versnelling. Bovendien 
heeft ruimtelijke ontwikkeling vaak een lange aanloop. Maar zonder uitvoeringskracht van de triple helix 
komt de ruimtelijk-economische strategie straks niet van het papier. In gesprekken signaleren we dat 
juist daar een grote opgave ligt: de opgaven waar GreenportWH voor staat reiken over gemeentelijke 
en sectorale grenzen heen. Bovendien is bestuurskracht rondom de Greenport vaak georganiseerd 
vanuit economie, terwijl de Greenport ook gaat over duurzaamheid, energie, ruimtelijke kwaliteit en de 
identiteit van het gebied. Daarbij heeft de Greenport-organisatie zelf beperkte capaciteit en 
instrumentarium voor uitvoering: als triple helix-samenwerking zijn we afhankelijk van elkaar en partners 
buiten de Greenport. 

Een manier om uitvoeringskracht te vergroten en versnelling te organiseren is om in te zetten op 
icoonprojecten: projecten die passen bij de internationale positie van GreenportWH én die 
maatschappelijke en economische meerwaarde opleveren voor de regio. We denken bijvoorbeeld aan: 

— Greenport Global Solutions Institute: één internationaal topinstituut waar de krachten worden 
gebundeld om internationale kennispartners en toptalent naar GreenportWH te trekken. 

— Proto-polder: een polder waar regelluw verder geëxperimenteerd kan worden met het 
duurzame, circulaire glastuinbouw-productiegebied van de toekomst. Met aandacht voor 
toekomstig verdienvermogen, een duurzaam water- en energiesysteem en goede 
samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen.  

— Multimodal Value Centre: op steeds grotere schaal experimenteren met de draaischijffunctie 
van de toekomst in een hub voor verslogistiek, waar waarde wordt toegevoegd door ompakken 
met duurzame materialen en waar geëxperimenteerd wordt met andere energiedragers en 
transport-modaliteiten. 

— Short Stay City: een modulaire, tijdelijke ‘stad’ voor internationale arbeidskrachten die een plek 
kan vinden in ‘rommelige’ gebieden in de regio om zo het huisvestingsprobleem te adresseren. 

 
Tijdens het diner gaan we aan de hand van deze voorbeeldiconen met u in gesprek over versnelling en 
uitvoeringskracht. En we zijn benieuwd: welke icoonprojecten ziet u voor zich? Hoe zorgen we ervoor 
dat het ‘Greenport West-Holland-model’ in de toekomst ook wereldwijd wordt gevolgd? 

5. Bestuurlijke durf: fase van coalitievorming 
Op dit moment worden nieuwe coalitieakkoorden gesloten in de dertien gemeenten die samenwerken 
via Greenport West-Holland. Vanuit het ruimtelijk-economische toekomstperspectief van het cluster 
geven we graag vier punten mee: 

1. Greenport West-Holland is meer dan economie: het gaat over identiteit, ruimtelijke kwaliteit, 
duurzaamheid, de energietransitie, water en klimaat. Het is belangrijk dat dat ook binnen 
gemeentelijke organisaties zo verankerd wordt. En om het economische belang van het cluster 
ook bestuurlijk kracht bij te zetten. 

2. Voor de toekomst van het cluster is de regio het juiste schaalniveau: de ruimtelijk-economische 
opgaven overstijgen gemeentegrenzen en er liggen kansen om ons als regionaal cluster 
internationaal te profileren. Bovendien komen we met de integrale verduurzamingsopgaven in 
de zuidelijke Randstad als regio aan tafel bij het Rijk. Dan helpt het om één gezamenlijk verhaal 
te hebben en daar ook samen naar toe te werken. 

3. Er is nu momentum – vanuit het cluster, door plots stijgende energieprijzen, door de ruimtelijke 
transities waar Nederland nationaal op inzet – om te versnellen richting een duurzaam systeem 
dat op grote schaal economische en maatschappelijke waarde creëert voor de regio. 

4. We doen een oproep voor bestuurlijke durf om de transitie van Greenport West-Holland te 
faciliteren: om icoonprojecten mogelijk te maken, om experimenteerruimte te bieden en om zo 
ook de maatschappelijke potentie te benutten van één van de belangrijkste economische 
motoren van de regio. 


