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Voorwoord

Greenport Westland-Oostland is mondiaal de toonaangevende tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en welbevinden.
Het bedrijfsleven en overheden in de Greenport delen
de ambitie dit ook naar de toekomst te blijven en zich
verder te ontwikkelen tot het internationale knooppunt
voor technologische en businessinnovatie in de tuinbouw.
De uitgangspunten zijn op zich goed. Er is evenwel een
transitie nodig om daar optimaal gebruik van te maken. De
strategie hierbij is vooral het inzetten op nieuwe markten
en producten. Hierbij ligt de focus op het vergroten van de
verdiencapaciteiten voor de Greenport.
Dit ruimtelijk perspectief voor nieuwe verdiencapaciteiten geeft aan welke ontwikkelingen in de Greenport
Westland-Oostland als structurerend kunnen worden gezien
en leidend zijn voor het handelen van de overheden in de
Greenport Westland-Oostland. Dit perspectief geeft input
aan het strategisch handelingsperspectief Greenport
Westland-Oostland, zoals dit door Provincie en betrokken
andere overheden ontwikkeld wordt.

Dit ruimtelijk perspectief is opgesteld voor de Greenport
Westland-Oostland, in opdracht van provincie Zuid-Holland
en de Gemeente Westland. Het is ontwikkeld door LEI Wageningen UR, Van Bergen Kolpa Architecten en BVR Adviseurs in co-creatie met het kernteam Gebiedsverkenning
Westland-Oostland, bestaande uit vertegenwoordigers van
provincie Zuid-Holland, gemeente Westland en de Greenport Westland-Oostland (zie bijlage 1 voor de leden van het
kernteam) en een groot aantal stakeholders.
Het projectteam is alle betrokkenen zeer erkentelijk voor
hun inbreng.

LEI Wageningen UR; Jan Willem van der Schans, Janneke
Vader en Marc Ruijs
Van Bergen Kolpa Architecten: Jago van Bergen, Evert Kolpa
en Rutger Aaftink
BVR Adviseurs: Bernadette Janssen en Jorick Boddeke
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1. Inleiding

De Bedrijfslevenvisie 2030 van de Greenport Westland-Oostland (2013) beschrijft de ambitie van de regio.
De Greenport wil het meest toonaangevende internationale
tuinbouwcluster ter wereld zijn en blijven en verder ontwikkelen tot het internationale knooppunt voor technologische en businessinnovatie in de tuinbouw.
Om de gestelde ambitie vorm te geven zijn de Provincie
Zuid-Holland en de gemeente Westland een gebiedsverkenning gestart naar een gezamenlijke ontwikkelstrategie
voor de toekomst en een investeringsagenda die bijdraagt
aan deze ambitie. Ten behoeve van deze gebiedsverkenning
is er behoefte aan een strategisch handelingsperspectief.
Dit perspectief ondersteunt de provincie en andere
betrokkenen bij ruimtelijke en investeringskeuzes ten behoeve van het realiseren van de opgaven/en de voorwaarden voor het kunnen realiseren van de ambitie.
Voorafgaand aan dit perspectief hebben Buck Consultants
International en Must Stedenbouw BV de strategische
thema’s en ruimtelijk-economische ontwikkelingen voor de
Greenport geïnventariseerd en geanalyseerd (2015). Must
(2015) heeft voor de strategische onderwerpen zogenoemde gebiedsfoto’s gemaakt van de Greenport. Deze geven
per gebied aan wat de stand van zaken is ten aanzien van
productie, handel, kennis en netwerken (inclusief infrastructuur).
Het voorliggende onderzoek richt zich met name op een
kwalitatieve analyse van bestaande en nieuwe verdiencapaciteiten (onder welke ruimtelijke randvoorwaarden gedijen
ze?), en het leveren van input voor een strategisch handelingsperspectief (in kaartbeelden vertalen van structurerende kansen en bedreigingen, evenals het schetsen van
een afwegingskader).

Het onderzoek had een interactief karakter. Zowel de
ruimtelijke analyse van de verdiencapaciteiten als het in
kaart brengen van kansen en bedreigingen is gebeurd in
interactieve bijeenkomsten met stakeholders. Het onderzoek had ook een ontwerpend karakter. De input vanuit de
bijeenkomsten werd nader geanalyseerd, geconfronteerd
met de andere bronnen en door het ontwerpteam samengevoegd en verwerkt tot ruimtelijke beelden, die vervolgens
weer werden voorgelegd aan de stakeholders.
Hoofdstuk 2 van dit rapport gaat in op belangrijke trends.
Dit is voor een deel gebaseerd op eerder onderzoek van
Buck en Must, maar ook op eerder onderzoek van het LEI,
evenals wat ter sprake kwam in de bijeenkomsten en in desk
research en aanvullende interviews in het kader van dit
project. Hoofdstuk 3 is een conceptueel intermezzo. Hier
wordt ingegaan op relevante bedrijfskundige concepten
evenals ruimtelijke cluster theorie die we nodig hebben
om de analyse te structureren. Hoofdstuk 4 tot en met 8
bevat de ruimtelijke analyse van de verschillende kansrijk
geachte verdiencapaciteiten. Hoofdstuk 9 is een nadere
uitwerking op de kaart van de Greenport Westland-Oostland. Hoofdstuk 10 bevat de conclusies en aanbevelingen.
De focus van het ruimtelijk perspectief ligt op het vergroten van de verdiencapaciteiten voor de Greenport.
De economische basis van de Greenport wordt gevormd
door de draaischijffunctie. Deze omvat ons inziens zowel
de productie en verwerking als de handel en logistiek.
Deze functie staat echter onder druk, onder andere door
buitenlandse productie en verwerking en rechtstreekse
levering (zonder tussenkomst van bedrijven uit de Greenport). Optimalisering van de draaischijffunctie samen met
uitbreiding naar andere verdiencapaciteiten is dan ook
noodzakelijk.
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2. Opgave

Inleiding
Het rendement van de glastuinbouw, verwerkings-, exporten handelsbedrijven staat onder druk. Diverse wereldwijde
ontwikkelingen, zoals verzadiging van bestaande markten,
goedkopere productie in het buitenland, ontwikkelingen
in gekoeld transport en directe leveringen (vanuit land
van productie naar land van consumptie) liggen hieraan
ten grondslag. Dit zijn ook directe bedreigingen voor de
toekomst.
Maar ook aspecten dichterbij huis, zoals interne gerichtheid en financieringsproblemen binnen de tuinbouw spelen
een rol. Verplaatsing en herstructurering gefinancierd
vanuit verstedelijking is niet meer aan de orde. Digitalisering van elke stap in de productie, verwerking, distributie
en consumptie zijn in opkomst en doen nieuwe bedrijven
(ICT) en nieuwe vormen van kapitaal (venture capital) toetreden.
2.1 Trends
Alternatieve afzetkanalen komen op (webshops, foodhalls,
street vendors). Het onderscheid tussen retail en out of
home vervaagt. We zien een trend naar supervers (opkomst
van fast casual in de horeca) en naar sterker gedifferentieerde product-marktcombinaties. Deze ontwikkelingen
stellen hoge eisen aan de verslogistiek (kleinere hoeveelheden rechtstreeks vanaf het bedrijf).
Het gaat naast efficiency van de productie steeds meer om
het creëren van toegevoegde waarde via diensten (schapmanagement, menuontwikkeling) en ervaringen (hospitality
in de horeca en optimaal werk en woonklimaat in de zakelijke en particuliere markt).
In ruimtelijke zin worden clustervoordelen (verdergaande
specialisatie, een gedeelde arbeidspool, een toegesneden
infrastructuur en gedeelde voorzieningen) soms overschaduwd door clusternadelen (bijvoorbeeld hoge prijs van de
grond, minder goede bereikbaarheid door files).
Stedelijke regio’s zijn gebruikers van grondstoffen maar
steeds meer worden ze ook gezien als leverancier van
grondstoffen (het stedelijk metabolisme). Deze omslag van
een lineaire naar een circulaire visie op de economie van
de stad stelt ook bijzondere eisen aan de grootstedelijke
infrastructuur. Het gaat om hergebruik van CO2, restwarmte, water, nutriënten enzovoort. Opmerkelijk is dat voor
een aantal technologische ontwikkelingen (energie, water,
biobased) er schaalverkleining is naast schaalvergroting
(onder andere smartgrids).

2.2 Problemen in de tuinbouw
Het rendement van de primaire sector staat serieus onder
druk en het is niet ongewoon dat gemiddelde prijzen voor
versproducten dalen tot onder kostprijsniveau (Versnellingsgroep 2015). Dit heeft verschillende oorzaken.
De markt raakt steeds meer verzadigd. Aanbiedende partijen moeten daardoor steeds beter luisteren naar de vraag.
Kleine schommelingen in aanbod veroorzaken grote prijsfluctuaties.
De concurrentie uit landen waar de productie(loon)kosten
lager zijn en de kwaliteit blijft toenemen, groeit. Deze
productie vormt een dubbele concurrentie, omdat hij zich
op de lokale markt richt, gevoed door de wereldwijde trend
om in de eigen voedselbehoefte te voorzien, maar vaak ook
op de export richt. Door ontwikkelingen binnen het gekoeld
transport kunnen versproducten steeds vaker een lange
reis aan (over zee en/of land). Dit opent nieuwe afzetgebieden maar levert ook extra concurrentie op. Versproducten
gaan steeds vaker rechtstreeks of via een andere logistieke hub naar het land van bestemming en slaan dan de
Nederlandse veiling, verwerking en/of handling over.
De toegenomen kapitaalintensiteit en schaalgrootte leiden
tot afnemende financiële weerbaarheid. Ook de banken
hebben hierbij een rol gespeeld door bij investeringen vaak
ook een groei van het bedrijf te eisen.
Er is niet altijd samenwerkingsbereidheid bij producenten.
Er zijn wel telersverenigingen, maar veelal bieden die min
of meer eenzelfde productassortiment aan en ook vinden
de deelnemers het soms lastig om hun individuele belangen
naar de markt opzij te zetten in het licht van het grotere
algemene belang, c.q. men denkt het zelf beter te kunnen
dan in samenwerking.
Er zijn wel innovaties op deelgebieden, bijvoorbeeld op
productniveau, maar nog weinig gericht op het systeem
(productie en consumptie) als geheel. Innovaties vinden
nog steeds vooral plaats in de processen die gericht zijn op
productiviteitsververhoging en efficiencyverbetering, en
nog weinig op de terreinen van verbeterde marktpositionering en ketensamenwerking (Van der Schans et al., 2015).
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3. Verdieping van de opgave

Een verandering van oriëntatie is noodzakelijk. In dit
hoofdstuk gaan we iets dieper in op twee aspecten van deze
verandering: marktgericht ondernemerschap en herijking
van de clustering (van infrastructuur, kennis enzovoort).
3.1 Waardedisciplines
In de bedrijfskundige literatuur wordt bestudeerd op welke
wijze bedrijven waarde kunnen creëren en een toppositie
bereiken en behouden in de voor hen relevante markten.
Er worden drie zogenaamde waardedisciplines onderscheiden:
•Operational excellence: er zijn buitengewone prestaties op
het gebied van operationele processen (kostenbeheersing,
logistiek, just in time, enzovoort).
-Product leadership: de kwaliteit van het product staat
centraal en ook het onderscheid met andere producten in
de markt. Er is ook voortdurende productinnovatie.
•Customer intimacy: de relatie met klant gaat boven alles.
Men probeert steeds beter te begrijpen wat de klant wil en
op die manier op een steeds groter deel van het klantbudget aanspraak te maken.
Er is in het verleden in de glastuinbouw veel geïnvesteerd
in efficiency en schaalvergroting: de draaischijffunctie.
Dit kun je betitelen als operational excellence. Ruimtelijke
betekent dit een zo groot mogelijke scheiding van productie en logistiek, en van wonen en werken (bedrijventerreinen naast glasareaal, woonkernen naast bedrijvigheid in
de buitenranden). Inmiddels zijn voor de Greenport Westland-Oostland evenwel ook andere zoekrichtingen relevant.
Men moet de producten onderscheiden van het aanbod van
elders: dit kun je betitelen als product leadership. En men
moet steeds beter inspelen op de (dieperliggende) behoeften van de klant: customer intimacy. Deze zoekrichtingen
komen min of meer overeen met wat de Greenport visie
noemt ‘Voedsel, gezondheid en welbevinden’, respectievelijk
‘Stad en Tuinbouw’. Kennis en innovatie is voor elke waardediscipline relevant, maar zal steeds een specifieke invulling
krijgen. De waardedisciplines product leadership en customer intimacy vergen ook een andere ruimtelijke structuur.
Het gaat namelijk niet alleen om ruimte voor efficiënte
productie en logistiek, maar ook om ruimte voor nieuwe
teelten en voor product- en conceptinnovatie, vormen van
be- en verwerking en vormen van dienstverlening anders
dan logistiek en financieel (bijvoorbeeld dieet advies), en
ruimte voor de creatieve industrie (waardecreatie middels
ervaringen). Hierdoor is ook de scheiding tussen wonen en
werken minder urgent.

Om het denken over verdiencapaciteiten aan te scherpen
hebben we gekeken hoe business model innovation in zijn
algemeenheid wordt gepresenteerd (bijvoorbeeld de Nieuwe
Business Modellen presentatie van professor Jan Jonker op
het openingsevenement van de Greenport Westland-Oostland
21-05-2015). Jonker laat zien dat het in de hogere toegevoegde waarde segmenten gaat om diensten en ervaringen
eerder dan producten of grondstoffen. Er wordt in de glastuinbouw nog te weinig geïnnoveerd op bredere of dieper
liggende klantbehoeften, bijvoorbeeld van productaanbod
naar schapmanagement in de retail, en van productaanbod
naar menuontwikkeling in de cateringmarkt, en van productaanbod naar optimaal leef- en werkklimaat binnenshuis
in woningen of kantoren. Deze analyse bouwt voort op de
rapportages van Buck (Buck 2012), waar gesproken wordt
van een noodzakelijke omslag van volume en kostprijs naar
innovatie en toegevoegde waarde. Punt van aandacht is
overigens wel de plaats van de primaire producent in de
keten. Wie creëert de toegevoegde waarde en hoe wordt die
uiteindelijk verdeeld?

Gebaseerd op Pine and Gilmore (1999)
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3.2 Cluster voor- en nadelen
De glastuinbouw dankt haar competitieve koploperspositie
naast gunstige geografische ligging en ondernemerschap
mede aan clustervoordelen, zoals een toegesneden, gezamenlijke infrastructuur (wegen, veiling, kwaliteit controle), gespecialiseerde toeleveranciers en afnemers (technologie, finan-ciering, enzovoort), een gedeelde arbeidspool
(met personeel dat zich durft te specialiseren), en kennis
die zich informeel verspreid (face to face in sociale netwerken), of via bedrijfscontacten en via een gespecialiseerd cluster van kennis-, onderwijs- en onderzoeksinstituten binnen handbereik.

Het verdienmodel van de Nederlandse glastuinbouw staat
evenwel onder druk. Er is een omslag nodig van volume en
kostprijs naar innovatie en toegevoegde waarde. De clustervoordelen zijn - voor een deel - omgeslagen in clusternadelen. De grondkosten zijn toegenomen in de kern van de
Greenport (en overigens ook in de kern van de nabijgelegen
Mainport). Dit heeft geleid tot uitplaatsen van bepaalde
activiteiten (vooral productie, maar ook opslag en overslag). Dit hoeft overigens niet direct te betekenen dat het
kerncluster minder sterk wordt: over het algemeen is de
productie verplaatst maar niet de kennis en de logistiek. Er
is sprake van congestie (concentratie van vervoer over de
weg, het vervoer over andere modaliteiten blijft achter).
Door overspecialisatie van bedrijven en kennisleveranciers zijn er wel procesinnovaties maar geen of nauwelijks
systeeminnovaties (een voorbeeld zou kunnen zijn poly-cultures in plaats van mono-cultures, waarbij poly-cultures voor de hand liggen als teeltsysteem, daar waar het
telen van een breed assortiment voor de lokale markt gewenst is). De vraagkant van de keten is belangrijk geworden
maar is niet structureel in het cluster vertegenwoordigd
(aanbodoriëntatie). Er is een mismatch ontstaan tussen
arbeidsaanbod (laagopgeleide stedelingen) en arbeidsvraag
(hoger opgeleide specialisten). De glastuinbouw is kennelijk
een minder aantrekkelijk perspectief voor hoogopgeleiden.

Wie zich bijvoorbeeld in teelt specialiseert moet ook naar
elders willen of kunnen verhuizen (andere locaties binnen
Nederland of daarbuiten). Er is door toenemende digitalisering overigens juist ook meer behoefte aan kennis die ook
in andere sectoren toepasbaar is (robotica, data analyse,
enzovoort). Dit geldt ook voor de benodigde kennis vanuit
de vraagzijde (marketing, dienstverlening, enzovoort). Ten
slotte neemt het afschermen van kennis eerder toe dan
af (bijvoorbeeld veredeling, maar ook inhoudstoffen). Dit
reduceert de betekenis van informele uitwisseling face to
face en ook van uitwisseling via mobiliteit op de regionale
arbeidsmarkt (concurrentiebeding).
Uit de prognoses van onder andere Buck blijkt dat naar de
toekomst toe het productieareaal stabiliseert (daar waar
bedrijven eventueel failliet gaan wordt de boedel overgenomen) of het neemt zelfs af (daar waar bedrijven eventueel
failliet gaan blijft het glasareaal leeg staan, krijgt andere
functie of wordt afgebroken). Indien we dit proces vrijelijk
zijn gang laten gaan, dan ontstaat het gevaar dat de clusternadelen toenemen: er vallen immers lukraak gaten in de
draaischijfmachine (niet alleen op de uitleglocaties maar
soms juist ook in het kerngebied). Ook wordt dan onvoldoende gedaan aan de omslag van volume en kostprijs naar
innovatie en toegevoegde waarde, een omslag die noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen in de markt. De doorvoer
van, en waardetoevoeging aan producten van elders (via de
Mainport) kan volgens de prognoses van Buck toenemen,
vanwege toenemende welvaart in het achterland van de
Rotterdamse haven.
Het handelingsperspectief van de Greenport Westland-Oostland moet zich dus richten op het versnellen van de transitie van aanbod- naar vraaggestuurd produceren. Dit
betekent het doorontwikkelen van de draaischijffunctie,
evenals het verbreden van de economische basis door ook
in te zetten op de verdiencapaciteiten internationalisering
van kennis en technologie, stad en tuinbouw, en voeding,
gezondheid en welbevinden. Het gaat hierbij, gegeven het
hiervoor uiteengezette conceptuele intermezzo, steeds om
de hogere segmenten van de waardepiramide: van grondstoffen, via producten naar diensten en belevingen. Daarbij
moet het handelingsperspectief zich ook richten op het
voortvarend aanpakken van de geleidelijk ontstane clusternadelen, en vooral het opnieuw uitvinden van clustervoordelen, zodat de Greenport klaargemaakt wordt voor de
uitdagingen van de toekomst. De hier globaal geschetste
aanpak wordt in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt.
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4. Verdiencapaciteiten

De Greenport Westland-Oostland dankt haar competitieve koploperspositie onder andere aan clustervoordelen.
Deze voordelen zijn nog steeds van belang en in de breedte
aanwezig in Westland-Oostland: alle schakels zijn sterk
vertegenwoordigd. Vijftig procent van het Nederlandse glasareaal en 75% van de handelsbedrijven in bloemen, planten,
groenten en fruit zijn in de Greenport gevestigd, evenals
een aantal grote internationaal opererende bedrijven. De
Mainports Rotterdam en Schiphol en belangrijke afzetmarkten van miljoenen Europeanen liggen in de directe
nabijheid, evenals kennisinstellingen, opleidings- en onderzoekscentra. De uitgangssituatie van de Greenport Westland-Oostland voor een transitie naar een hoger ambitieniveau is dan ook goed, zoals ook in de Bedrijfsleven visie
2030 (2013) staat aangegeven. Het Greenport en Mainport
cluster bestaat uit twee onderscheiden maar logistiek met
elkaar verknoopte delen, een logistiek systeem dat gekoppeld is aan lokale (c.q. regionale) productie, en een logistiek systeem dat gekoppeld is aan internationale productie
en verwerking (zie Must 2015).

Logistieke stromen Mainport Greenport (Must, 2015)

Tot nu toe is de efficiënte productie in combinatie met
efficiënte handel en verslogistiek (draaischijffunctie)
de economische spil van het gebied. De Greenport wil de
draaischijf verder optimaliseren en haar verdienmogelijkheden uitbreiden naar nieuwe producten, nieuwe markten
en cross-overs met andere sectoren: met andere woorden,
door middel van het versterken van andere verdiencapaciteiten.
Een verdiencapaciteit houdt in:
Wat en op welke wijze kan het tuinbouwcluster in Greenport
Westland-Oostland verdienen met een bepaalde functie?

De verdiencapaciteiten voor de Greenport zijn:

In de volgende hoofdstukken laten we zien hoe we de verschillende verdiencapaciteiten ruimtelijk hebben vertaald.
De hoofdstukken hebben een vaste structuur die aansluit
bij de verschillende stappen van de door ons gevolgde
methodologie. Alle verdiencapaciteiten zijn opgebouwd uit
bouwstenen: elementen die nodig zijn om goed te kunnen
functioneren. De basis wordt gevormd door de bouwstenen:
- Productie, handel, logistiek en toelevering;
- Infrastructuur, energie, warmte en water;
- Kennis en innovatie, arbeid.
Allereerst zijn deze bouwstenen en hun onderlinge relaties gezamenlijk in bijeenkomsten met diverse stakeholders bepaald. Ieder samenstel van bouwstenen stelt
ruimtelijk-economische randvoorwaarden. Ook deze zijn
aan stakeholders voorgelegd en in interviews met experts
verdiept. Dit levert een ideaaltypische ruimtelijke invulling
(het synthesemodel weergegeven als grote ronde figuren)
per verdiencapaciteit, evenals een ambitie vanuit direct
betrokkenen. Het synthesemodel per verdiencapaciteit is
evenwel geen tabula rasa: onderdelen van de huidige Greenport en Mainport zijn herkenbaar. Maar het model abstraheert dermate van de dagelijkse praktijk dat het mogelijk
wordt achterliggende ordenende principes te ontdekken en
te analyseren.
Vervolgens zijn kansen (en bedreigingen) per verdiencapaciteit in kaart gebracht (de bijgevoegde kaarten met
iconen in de volgende hoofdstukken), en is gekeken waar
knelpunten liggen zodat opgaven gedefinieerd kunnen
worden. Tenslotte is gekeken naar de specifieke rol van
overheden.
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4.1 Bouwstenen verdiencapaciteiten
Productie

groenten
5-10ha

planten
2-4ha

fruit
2-4ha

bloemen
2-4ha

veredeling

Logistiek en infrastructuur

weg
transport

spoor
transport

scheep
transport
binnenvaart

scheep
transport
short sea

lightrail

Energie en water

biovergister

photovoltaisch
dak

centrale veiling

groothandels
markten

zonneboiler
dak

warmterotonde
fossiel

warmterotonde
hernieuwbaar

Handel

consumenten
markten

Kennis faciliteiten en diensten

scholen
campus

bedrijven
campus

kwekerij

zorg,
opvang,
educatie

financiën

Innovatieve en nieuwe producten

biobased
verpakking,
3D print
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plantenstoffen

voeding
innovatie
plantaardig

voeding
innovatie
dierlijk

biomass

proeftuin
groenten

bus weg

windmolens

sierteelt

collectie/
distributie
groente

hemelwater
berging

proeftuin
fruit

collectie/
distributie
fruit

hemelwater
filter

proeftuin
bloemen

sorteren/
verpakken
groente

gietwaterplas

productie
in en op
gebouwen

bottel
fabriek

gietwater
zuivering

Bedrijven en toelevering

kassenbouw
& installateurs

teeltbenodigdheden

ict,
dienstverlening,
adviseurs

landelijk
wonen

stedelijk
wonen

tijdelijk
wonen

Wonen

stedelijk
wonen
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4.2 Verdiencapaciteit Draaischijf

Draaischijffunctie
De ‘klassieke definitie’ van de draaischijffunctie betreft
de logistieke hub: de in Nederland en in het buitenland
geproduceerde en/of ver-/bewerkte versproducten die
via de Greenport en Mainport worden verhandeld, getransporteerd en/of geëxporteerd. De functie omvat dus ook de
productie in de Greenport zelf.
De draaischijffunctie, met name de productie, is in economische en in ruimtelijke zin de grootste en belangrijkste
verdiencapaciteit binnen de Greenport Westland-Oostland
en vormt de basis voor alle andere verdiencapaciteiten.
Bouwstenen
De bouwstenen voor de draaischijf zijn:
• Productie in kassen: bloemen en planten (2-4 ha) en
groente (5-10 ha), veredeling
• Logistieke terreinen: collectie, distributie, sorteren en
verpakken van groente, fruit, bloemen en planten
• Handel en toelevering: bedrijfsgebouwen, groothandelsgebouwen (met name bloemen en planten), kassenbouw,
installateurs, teeltbenodigdheden
• Infrastructuur: weg, spoor, water, lucht, evenals dataverkeer via internet
• Energie en water: warmtekrachtkoppeling, hemelwaterberging, geothermie, warmterotonde, gietwaterzuivering,
CO2, biovergisting.
Ideaal
Spil van de draaischijf (zie het synthesemodel op de pagina
hierna) zijn de veiling, handelsterreinen en distributiecentra, samen optimaal (via gescheiden verkeerstromen)
verbonden met Mainport Rotterdam, inclusief Coolport en
Mainport Schiphol. Er zijn meerdere uitstekend geconditioneerde vervoersmodaliteiten. Naast vervoer over de weg,
ook over water, per spoor en via de lucht. Ook is er een
stabiele productie van sierteelt, potplanten en groenten,
onder nieuw en efficiënt glas (buiten de woonkernen). De
productie wordt gevoed door open netwerkinfrastructuur
voor (rest)warmte, CO2 en herwonnen stedelijk water en
nutriënten, aangevuld met decentrale bronnen, water opslag, geothermie, enzovoort.

Ambitie
De ambitie is om de draaischijffunctie verder te optimaliseren (operational excellence). In de visie van het
bedrijfsleven blijft deze verdiencapaciteit namelijk de
onmisbare basis voor de Greenport. De draaischijf is nog
intelligenter geworden en is in staat om in te spelen op
kleinere hoeveelheden, verbreding van het assortiment
door verdergaande productdifferentiatie (inspelen op
persoonlijke gezondheid, personalised nutrition), steeds
hogere eisen die gesteld worden aan vers (ultra fresh), en
het toegenomen belang van een multi-channel benadering
qua afzetkanalen (fysiek naast internet). Het belang (in
economische en ruimtelijke zin) van toelevering, handel
en logistiek zal in de toekomst toenemen, maar productie
blijft een noodzakelijk onderdeel.
Randvoorwaarden
Om economische betekenis van de draaischijffunctie te
behouden en verder te versterken, moet aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan:
• Productie in kassen van minimaal 2-4 ha voor bloemen en
planten en minimaal 5-10 ha voor groenten (grotere bedrijven kan ook, maar dit zijn de ruimtelijke eenheden met
minimale grootte)
• Ruimte voor productie, maar ook voor toegevoegde waarde activiteiten binnen het glasareaal
• Aansluiting op globale datanetwerken (om bijvoorbeeld
lading planning te optimaliseren en consumenten trends
via big data te detecteren). Multimodale opslag en overslagpunten (in verband met snelheid, betrouwbaarheid en
kostenefficiency)
• Aansluiting op een betrouwbaar en duurzaam systeem
voor CO2, restwarmte, elektriciteit, water en nutriënten.
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Draaischijffunctie

Randvoorwaarden

PRODUCTIE

• Bloemen en planten, nieuw glas, 2-4ha;
• Groente, nieuw glas, 5-10ha;
• Areaal op strategische locaties (dichtbij infra).

LOGISTIEK

HANDEL EN TOELEVERING

INFRASTRUCTUUR

KENNIS EN INNOVATIE

• Coolport HvH zuidzijde & Waalhaven Eemhaven, import
fruit;
• Fruit opslag, blenden en bottelen.
• Veiling (Flora Holland);
• Klappolder Bleiswijk;
• Agrologistiek centrum Barendrecht;
• Honderdland;
• ABC Westland;
• Toeleveranciers.

• Wegtransport, A en N wegen en fijnmazig binnen Green
port;
• Zo veel mogelijk gescheiden van andersoortig (bijv. lang
zaam en/of woon) verkeer;
• Short sea, binnenvaart, spoor, lucht;
• Trein koelcontainers;
• Overslagpunt multimodaal vervoer: Hoek van Holland (m.n.
overslag), Waalhaven Eemhaven (zowel overslag als opslag).
• ICT t.b.v. ketenprocessen (Tuinbouw Digitaal);
• Product & procesinnovatie (automatisering);
• Gekwalificeerde arbeid (techniek, logistiek, midden ma
nagement en vakmensen).

ENERGIE EN WATER

• CO2 leiding;
• Wkk, geothermie;
• Lokale biomassa verwerking;
• Warmterotonde, open warmtesysteem dat centraal, regio
naal en lokaal kan worden aangetakt;
• Gebiedsgericht waterbeheer (opvang, bewerking en zuive
ring), zoals AguaReuse, Delftblue.

WONEN

• Verwijderen in de weg liggende tuinderswoningen;
• Huisvesting werknemers.
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Kansen
Kansen worden in ieder geval gevormd door de huidige
en geplande investeringen in infrastructuur. Het werkboek projecten laat een groot aantal initiatieven zien
(in diverse stadia), bijvoorbeeld de verdubbeling van de
veilingroute. Multimodale knooppunten kunnen voor een
optimalisering van de logistiek van de Greenport zorgen,
en ook het bereik binnen Europa vergroten. Over water kan
niet al het achterland worden bereikt. Aansluiten bij de
logistieke kracht van de Mainports Rotterdam en Schiphol
ligt voor de hand. Op basis van de huidige investeringen in
de infrastructuur (weg en rail) en de haven zijn er mogelijk
drie knooppunten om het systeem binnen de draaischijf te
versterken: Coolport Hoek van Holland, Coolport Waalhaven Eemhaven en BleiZo Zuid poort. Bij aanpassing aan het
bestaande goederen spoor met een extra stop is er nog een
vierde knoop mogelijk bij Nieuw Reijerwaard. Het hebben
van een (of meerdere) Coolport(s) is van belang ook vanuit
de Mainport, omdat ook andere ladingstromen in toenemende mate gebruik maken van geconditioneerd transport. De
ligging ten opzichte van de stad en het havengebied is een
kans om gebruik te maken van reststromen (niet alleen CO2
en restwarmte maar op termijn ook water en nutriënten).

De warmterotonde kan de relatief grote en warmtevragende
bedrijven voorzien in duurzamere warmte. Nu nog voornamelijk van fossiele oorsprong, maar in de toekomst uit
hernieuwbare bronnen. De structurerende werking van de
warmterotonde kan leiden tot individuele ruilverkavelingswensen binnen de Greenport. De aanwezigheid van decentrale bronnen (wkk, geothermie) naast centrale kan worden
geoptimaliseerd via een smart grid.
Rol Overheden
De louter op productie gerichte bestemming van glas moet
worden verruimd naar een bestemming die ook verwerking en toegevoegdewaardecreatie toelaat (indien het
de productie onder glas ondersteunt). Het kwantificeren
van de behoefte aan bedrijventerreinen ten behoeve van
de draaischijf valt buiten de scope van dit onderzoek. De
provincie kan met de diverse terreineigenaren en beheerders in gesprek gaan over complementariteit aan functie en
ambities. De locatiekeuze voor de Coolport is een vraagstuk
dat zich leent voor een MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse).

Knelpunten en Opgaven
Ten aanzien van infrastructuur en ontsluiting, stelt de
verdiencapaciteit draaischijf de hoogste eisen ten behoeve van een snelle afhandeling. Ook de andere verdiencapaciteiten kunnen daarvan profiteren. Het daar waar
mogelijk scheiden van verkeersstromen verdient aanbeveling: vrachtverkeer los van personen verkeer, snelverkeer los van langzaam verkeer, gebiedsintern verkeer los
van gebiedsoverstijgend verkeer. Ook is aan de orde het
inzetten op multimodaal vervoer. Momenteel gaat vrijwel
alle vervoer het gebied uit via de weg (Must 2015). Voor de
ontwikkeling van een Coolport zijn verschillende locaties in
beeld (Hoek van Holland, Waalhaven Eemhaven), waarbij Hoek
van Holland momenteel niet optimaal verbonden is met het
bestaande logistieke multimodale netwerk. Goederenvervoer via het spoor is een belangrijke voorwaarde.
De Greenport is een polycentrisch gebied, opgebouwd uit
historisch gescheiden maar in toenemende mate verbonden
deelgebieden. Optimalisering van de interne logistiek is
een uitdaging, waarbij complementariteit van in plaats van
competitie tussen handels- en distributiecentra uitgangspunt moet zijn.
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4.3 Verdiencapaciteit Internationalisering van Kennis en Technologie

Internationalisering van kennis en technologie
Bij de verdiencapaciteit Internationalisering gaat het om
de export van technologie en kennis naar het buitenland en
buitenlandse bedrijven en het opzetten van Nederlandse
(productie)faciliteiten bij buitenlandse afzetmarkten. Ook
gaat het om het aantrekken van buitenlandse investeringen in de Greenport.
Internationalisering is in economische en in ruimtelijke
zin ook onderdeel van de draaischijffunctie (buitenlandse
productie loopt vaak via Nederlandse handelskanalen). Wij
richten ons hier evenwel niet op het vervoer van goederen maar van kennis (digitaal of fysiek in het hoofd van
mensen). Het gaat zowel om het uitdragen van kennis naar
elders als het binnenhalen van kennis en kenniswerkers uit
andere landen.
Bouwstenen
De bouwstenen voor de internationalisering van kennis en
technologie zijn:
• Productie: kennisintensieve veredeling, productie in ver
stedelijkte omgeving, proeftuinen, efficiënte en veilige
gesloten systemen
• Infrastructuur: openbaar vervoer (lightrail, bus), weg,
lucht, evenals dataverkeer via internet
• Kennis en innovatie: universiteitscampus, scholencampus,
bedrijvencampus, proeftuin, risicodragend kapitaal
• Wonen: landelijk, stedelijk.

Lokale platforms zijn aangesloten op en ontwikkelen mee
aan internationale netwerken (FIWARE, Future Internet
software), gebaseerd op open source en ter ondersteuning
van applicaties die door het tuinbouw gerelateerde mkb
ontwikkeld zijn. Het woon- en leefklimaat is aantrekkelijk
voor hoogopgeleide en internationaal georiënteerde kenniswerkers. Er worden, onder andere via handelsmissies,
nieuwe markten verkend in het buitenland.
Ambitie
De ambitie van de Greenport is het wereldwijde internationale kennis- en productiecentrum van de glastuinbouw te
worden (en te blijven).
Randvoorwaarden
Om de ambitie te kunnen realiseren moet ten aanzien van
de verschillende bouwstenen aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan:
• Ruimte voor kennisintensieve productie;
• Infrastructuur voor data uitwisseling en personenver
voer;
• Samenwerking kennis, praktijk en onderwijs;
• Samen rond het delen van diensten (demonstratiekassen,
incubator faciliteiten, etc.);
• Excellente woon-, leef- en werkmilieus;
• Een goed werkend kennis en innovatie ecosysteem.

Ideaal
Hart van de Internationale Greenport is het netwerk van
kenniscentra, zowel praktijkgericht als wetenschappelijk:
Green Horti Campus, Wageningen Universiteit & Research,
Technische Universiteit-Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Leiden met elk hun eigen specialisatie en met één wervend internationaal adres (voor wat
de Greenport gerelateerde activiteiten betreft). Daarnaast is er ruimte voor toepassing van kennis en innovatie
door gevestigde en nieuwe bedrijven. Er zijn start-up
gemeenschappen in stedelijke milieus, bijvoorbeeld Merwehaven4Haven. De kenniscentra zijn digitaal uitstekend
verbonden en ook goed bereikbaar met OV.
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Internationalisering

Randvoorwaarden

PRODUCTIE

• Kleinschaliger experimenteer locaties naast
grootschaliger bulk locaties;
• Ruimte voor telers van nieuwe zaden en gewassen;
• Vitaal cluster: basis voor export technologie en kennis

LOGISTIEK

• Personen vervoer naast goederen vervoer;
• Internationaal kennis en handelsplein.

HANDEL EN TOELEVERING

• Ruimte voor R&D bedrijven;
• Collectieve structuren zoals Dutch Horticulture Trade
Board (binnen Greenport Holland).

INFRASTRUCTUUR

• Gebieds-interne verbindingen tussen R&D bedrijven en
kennisinstellingen (N470-N223 ‘Rijkzwaan laantje’;
• Hoogwaardig openbaar vervoer tussen kennis hotspots
onderling en tussen kennis hotspots en woongebieden.

KENNIS EN INNOVATIE

• Internationale campus, ‘samenwerkingsplein’, training en
democenter bestaande uit:
• TU Delft/TNO, robotica, bouwkunde;
• EUR/MC, Bedrijfskunde;
• WUR/DLV/GreenQ, Horti Science Park Bleiswijk
(IDC Internationaal);
• MBO/HBO Horticampus (Demokwekerij Westland);
• Expertise en democentra in buitenland
(rol kennisinstellingen en toeleveranciers).

ENERGIE EN WATER

• Proefopstellingen die ook internationaal aanspreken en
te kopiëren zijn;

WONEN

• Excellente woonmilieus (kust & waterrijke natuur
gebieden, binnenstedelijk);
• Long Stay appartementen (binnenstedelijk).
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Kansen
De regio kent een groot aantal kennis- en opleidingsinstituten op diverse niveaus en op diverse vlakken. Daarnaast
is een groot aantal innovatieve bedrijven in de regio
gevestigd (de helft van de Hillenraad top 100 –de meest
innovatieve bedrijven in de hortisector- is gevestigd in de
Greenport). Door het verbinden van de kunde van de Greenport met de kennis van de regio ontstaan crossovers tussen
productinnovatie en marktinnovatie. Aansluiting wordt
gezocht met de economische expertise en educatie in Rotterdam (ondernemerschap/marktkennis) en ook Den Haag
(LEI-WUR), de technologische en landbouwkundige kennis
van de TU Delft en Wageningen (PPO Glas locatie Lansingerland), en de praktijk kennis op MBO niveau. De aanwezigheid
van productie en van demokassen vormen een belangrijke
basis voor kennisexport, en kan een reden zijn voor bedrijven van buiten de sector om zich hier te vestigen en zich
in tuinbouw te verdiepen. Aantrekkelijke stedelijke experimenteeromgevingen (zoals M4H, Science toren, Cambridge
Innovation Centre, Central District Rotterdam, Fieldlab,
SmartFood, Yes Delft) trekken food startups aan, die kunnen
zorgen voor de broodnodige markt- en keteninnovaties.
De verbinding met regeringsstad Den Haag is interessant
vanwege de aanhaking bij de agenda van het Rijk, met
onder andere het topsectoren beleid, en bij internationale
ontwikkelingen zoals het EU voorzitterschap (2016) waarbij de Greenport een rol van betekenis zou kunnen krijgen.
Maar ook is van belang dat de export van (vers) producten,
technologie en kennis baat heeft bij goede handelsdiplomatie. Wereldvoedselvraagstukken vragen om tuinbouwkennis
en technologie, evenals kennis van sociale innovatie en
governance.

• Verbinden van verschillende kennisinstellingen met elkaar,
verbinden van bedrijven met kennisinstellingen. Het kerngebied van de Greenport is moeilijk bereikbaar vanuit de
omliggende steden.
• Kennis delen en kennis afschermen komen naast elkaar
voor, kies een goede balans. Het nieuwe adagium moet zijn:
Kennis delen is kennis vermenigvuldigen.
• Creëren van optimale omstandigheden voor food start ups
• De bedrijven en sectoren onder de aandacht brengen bij
studenten.
• Excellente woon- en leefmilieus (natuurlijk en binnenstedelijk).
Rol overheden
Er zijn diverse interessante onderzoeks- en innovatiefondsen (bijvoorbeeld H2020) waar kennisinstellingen en
bedrijven gezamenlijk op in kunnen schrijven. De provincie
kan hier een faciliterende rol spelen, temeer daar steeds
meer samenwerking tussen diverse belangen gevraagd
wordt (multi-stakeholder aanpak). Eerst investeren in
netwerken dan in stenen. Ontwikkel een boegbeeld en loket
voor de Greenport. Kijk welke relevante kennisintensieve
bedrijven momenteel in de Greenport ontbreken en nodig
die gericht uit zich (tijdelijk) hier te vestigen.

Opgaven
• Het kennisaanbod in de Greenport is voornamelijk gericht
op het klassieke draaischijf model (meer met minder),
toegevoegde waarde activiteiten worden momenteel minder
goed bediend.
• Het gaat dus om kennis exporteren maar ook om kennis
importeren (bijvoorbeeld co-creatie met ICT en Big Data
bedrijven, aansluiten bij EU initiatief om eigen FIWARE
infrastructuur en applicaties te ontwikkelen en beheren
(http://fiware-lab.nl/).
• In het buitenland kent men de Greenport niet, niet als
locatie, niet als concept, en niet als loket, zoals dit wel het
geval is met bijvoorbeeld de Food Valley.
• Excellente internet verbindingen ook m.b.t. real time data
analyse (van productie elders).
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4.4 Verdiencapaciteit Stad en Tuinbouw

Stad en Tuinbouw
Bij de verdiencapaciteit Stad en Tuinbouw gaat het om
het bedienen van de regionale markt door het leveren van
bestaande en nieuwe producten (local4local en/of korte
keten). Daarnaast is er een wisselwerking met het stedelijk
gebied door het verlenen van diensten (recreatie, educatie,
zorg, enzovoort).
Ketenverkorting kan in geografisch opzicht (van 25 km tot
dat wat een vrachtwagen in 1 dag kan rijden) en in organisatorisch opzicht (van 0 tot 1 tussenschakel tussen producent
en consument tot minder tussenschakels dan gangbaar
is). Andere vormen van ketenverkorting vallen qua ruimtelijk-economische analyse onder de draaischijf.
Bouwstenen
De bouwstenen voor Stad en Tuinbouw zijn:
• Productie: bloemen, planten en groenten kassen (2-4 ha,
mag verouderd zijn), productie in en op gebouwen, proeftuinen
• Handel en toelevering: groothandelsmarkten en consumenten-markten, webshop verdeelcentra
• Infrastructuur: fijnmazig binnen Greenport en in directe
omgeving Greenport, openbaar vervoer (lightrail, bus)
• Kennis en innovatie: scholencampus, bedrijvencampus,
proeftuin
• Wonen: productie, verwerking en distributie zo dicht mogelijk bij wonen

Ambitie
De ambitie van de Greenport is het bedienen van de lokale
en regionale markt in aanvulling op de nationale en internationale markt. Het rechtstreekse (nabije) contact met
de eindconsument leidt tot nieuwe ervaringen en inzichten
die ook relevant zijn voor de positie van de ondernemers
in de lange ketens. De lokale of regionale thuismarkt is een
test locatie voor nieuwe producten en diensten. Ook is aan
de orde de verwevenheid van voedselproductie met andere
functies zoals zorg en educatie. De maatschappelijke waarde van deze activiteiten heeft een uitstraling op de hele
sector en zorgt bijvoorbeeld ook voor toestroom van nieuwe
werknemers en/of ondernemers uit de nabij gelegen stad.
Randvoorwaarden
Om de ambitie te kunnen realiseren moet ten aanzien van de
verschillende bouwstenen aan een aantal randvoorwaarden
worden op gebied van:
• Ruimtelijke ordening: verbreding assortiment (polycultures), verscheidenheid aan productiesystemen (ten behoeve
van educatie), toelaten van andere functies naast productie, aantrekkelijk vormgegeven kassen en buitenruimte,
plaatsen waar producent en consument elkaar direct kunnen
ontmoeten (markten, beurzen, enzovoort)
• Infrastructuur: fijnmazig wegen en paden netwerk, zo mogelijk gescheiden van vrachtverkeer en snelverkeer, goede
bewegwijzering, openbaar vervoer

Ideaal
De steden rond de Greenport zijn fijnmazig verbonden met
de Greenport. Beide zijn voor elkaar ontsloten via weg en
rail waardoor producten via korte ketens de stad in kunnen
en consumenten, recreanten en werknemers de Greenport
in. Producenten produceren gevarieerd en op maat voor de
directe consument uit de regio. Er is niet alleen uitwisseling van mensen en producten, maar ook van kennis en van
diensten, zoals zorg en educatie. Stad en tuinbouw gaan
geleidelijk in elkaar over en bieden een diversiteit aan
woonmilieus.
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Stad en Tuinbouw

Randvoorwaarden

PRODUCTION

• Mag oud glas zijn, 2-4ha;
• Groente en kruiden kas, 4 ha;
• Bloemistenkas, 10ha;
• Verschillende uitvoeringen;
• Demonstratie tuinders en open field;
• In en op gebouwen (high-tech, zoals LED).

LOGISTIEK

• Directe leveranciers (25-40 km);
• Fijnmazige stadsdistributie (last mile)

HANDEL EN TOELEVERING

• Randstedelijke groothandelsmarkten (bijv. ABC Westland,
Spaanse polder, Forepark Den Haag);
• Centrale markten (openlucht en/of overdekt);
• Webshop verdeel centra.

INFRASTRUCTUUR

• Lightrail/people mover;
• Recreatieve (fiets)routes;
• Flexibele planologische bestemmingen.

KENNIS EN INNOVATIE

• Crossovers met ander sectoren (Cambridge Innovation
Center);
• Markt en organisatie innovaties door samenwerking met
stedelijke partijen inclusief eindconsumenten;
• Alternatieve financieringsmodellen (crowdfunding, etc.);

ENERGIE EN WATER

WONEN

• Stedelijke reststromen o.a. water en nutriënten, energie.

• Wonen tussen of vlakbij de productie;
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Kansen
De directe ligging van de Greenport tussen stedelijk gebied
geeft kansen voor korte ketens. Korte ketens vragen om
een fijnmazig netwerk. De verdeelpunten dichtbij de stad
kunnen binnen dit fijnmazig netwerk knopen van distributie en handel zijn. Voor Den Haag denken we dan aan ABC
Westland en voor Rotterdam aan het Groothandelsterrein
in de Spaanse polder. De vraag uit de stad geeft ook kansen
voor meer diversiteit in de productie. Bestaande kassen die
te klein of verouderd zijn kunnen een tweede leven krijgen
door ze te benutten voor kleinschalige en niche producten.
Ze sluiten daarmee aan op een (soms nog latente) marktvraag uit het stedelijke gebied. Snel schakelen tussen
consument en teler is daarvoor van belang (customer intimacy). Door snelle directe verbindingen met de grootstedelijke agglomeraties in de Euregio (London, Parijs, Berlijn)
kan deze vraag opgeschaald worden waardoor er een nieuw
economisch model ontstaat.
De opgedane kennis rond het organiseren van de korte keten kan internationaal tot waarde gebracht worden in sterk
verstedelijkte gebieden waar men lokale productie capaciteit ontwikkelt voornamelijk voor de lokale vraag (stedelijke zelfvoorzieningsgraad vergroten).
Een groot aantal projecten op het gebied van natuur en
recreatie zijn in uitvoering of gepland, onder andere ten
aanzien van de vaarrecreatie, ruiter- en fietsrecreatie en
ecologische verbindingszones. Versterking van dit systeem
voor fiets en ov geeft nieuwe kansen. Leegstaande tuinderswoningen zijn in deze verdiencapaciteit niet perse
een belemmering, maar vormen zelfs een kans vanwege de
veelheid aan functies die hierin zou kunnen plaatsvinden.

Vaak zijn juist ook grootschalige bedrijven met keten
verkorting bezig, omdat zij de meerwaarde hiervan inzien
voor productontwikkeling en diepgaande kennis van de
markt. Het optimaliseren van de logistiek is een uitdaging
omdat het (vooralsnog) om relatief kleine stromen gaat
via afzetkanalen die relatief veel handling vragen (markten, webshop, enzovoort). Er is afgelopen tientallen jaren
relatief weinig geïnvesteerd in de groothandel en consumenten markten, de groothandelsmarkt ABC Westland is een
uitzondering. Het vernieuwen en uitbreiden van de korte
keten infrastructuur vergt investeringen, die de individuele bedrijven te boven gaat. Er moet ruimte komen in de
bestemming van het glas, om naast productie ook recreatie,
educatie, zorg en/of zelfs horeca te kunnen toelaten. Het
creëren van synergie tussen verschillende functies is een
uitdaging, evenals het bemensen van de diverse functies
met voldoende personeel (als een ondernemer alles zelf wil
blijven doen leidt dit tot spanningen in de arbeidsorganisatie).
Rol overheden
Aanpassing van bestemming leegstaand glas en leegstaande
tuinders woningen. Mede investeren (naast bijvoorbeeld EU
EFRO- en/of POP3-budgetten) in korte keten infrastructuur. Meehelpen in het expliciteren van de stedelijke vraag
naar het lokale product (grootverbruik, retail). Voorkomen
van wildgroei in distributie hubs en logistieke oplossingen,
waardoor ladingstromen verwateren en het voor niemand
rendabel is.

Knelpunten en opgaven
De schaal van de huidige productie is dermate groot dat
een uitsluitende focus op de regionale of lokale markt niet
genoeg omvang zal hebben om het complex als geheel in
stand te houden (bijvoorbeeld de zelfvoorzieningsgraad van
tomaten is 290%, ofwel ongeveer een derde van de tomaten
wordt momenteel in Nederland geconsumeerd, Terluin 2011,
p.8). Het gaat dus om een (nieuwe) balans tussen lokale
en internationale afzet. De doorsnee tuinder is echter
productie georiënteerd en heeft (nog) geen affiniteit met
afzet en eindconsument.
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4.5 Verdiencapaciteit Voedsel, Gezondheid en Welbevinden

Voedsel, Gezondheid en Welbevinden
De verdiencapaciteit Voedsel, Gezondheid en Welbevinden
richt zich vooral op waarde creatie van (be-/verwerkte)
producten en reststromen op de zogeheten
F-ladder (waardepiramide biobased economy: inhoudsstoffen en reststromen). Daarnaast gaat het om de zuiverende
werking van planten in binnen- en buitenklimaat.

We kijken bij deze verdiencapaciteit met name naar bloemen en planten met inhoudstoffen die geëxtraheerd worden.
Indien de bloem of plant met inhoudstof als geheel geconsumeerd wordt dan beschouwen we dit ruimtelijk als een
gedifferentieerde product markt combinatie in het kader
van de draaischijf (personalised nutrition). De Kansenkaart
die verderop gepresenteerd wordt is het product van een
workshop met belanghebbenden die nog een brede definitie
van deze verdiencapaciteit hanteerden (gezondheid en welbevinden uit voedsel, bloemen en planten als gehele producfen en reststromen
ten en als onderdeel van een actieve bewuste levensstijl).
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• Kennis en innovatie: inhoudsstoffen, proces technologie,
bekend staat als aantrekkelijke, duurzame en inspirerende
biobased materialen
werkgever. Met werk dat afwisselend is, uitdagend,
• Energie en water: biovergister, biobased energy.
kennisintensief en betekenisvol voor de maatschappij. Met
veel mogelijkheden om door te stromen en om internationale
ervaring op te doen. Door de verwevenheid met andere
sectoren is het werk veelzijdig en uitdagend.

Ideaal
Een schone en rijke Greenpoort is biobased ingericht, met
een hightech productiehart, voor hoogwaardige inhoudsstoffen, in combinatie met laboratoria van innovatieve
bedrijven die onderzoek doen naar toepassingen. De innovatie in producten staat centraal (product leadership), niet
zozeer de schone bulk, maar inhoudsstoffen voor gespecialiseerde toepassingen (farmaceutisch, cosmetisch, groene
gewasbescherming, food). Er wordt samen gewerkt met
reeds aanwezige kennisintensieve procesindustrie (zoals
DSM, Unilever, Shell).
Ambitie
De biobased economy is de economie van morgen. Voor de
Greenport ligt de nadruk voor de waardepiramide bij de
top, bij de inhoudsstoffen. Daar kan het meeste toegevoegde waarde bereikt worden met glastuinbouwproductie
in samenwerking met kennisintensieve procesindustrie en
farmaceutische of cosmetische industrie. De gehele waardepiramide blijft wel in beeld (ook om restromen tot waarde
te brengen). Dan gaat het bijvoorbeeld om aansluiten op de
haven (de ontwikkeling van de Bioport), of om combinatie
met de reststromen van de stad (water, afval, enzovoort).
Daarnaast is van belang de toepassing van de luchtzuiverende capaciteiten van planten in binnen- en buitenklimaat.
Randvoorwaarden
Om de ambitie te kunnen realiseren moet ten aanzien van de
verschillende bouwstenen aan een aantal randvoorwaarden
worden voldaan op gebied van:
• Ruimte voor productie inclusief verwerking op bedrijfsniveau indien mogelijk, en meer centrale verwerking indien
het niet anders kan.
• Kennis en onderwijs met betrekking tot inhoudstoffen en
hun toepassingen, procestechnologie, intellectuele eigendom
• Infrastructuur, bioactieve stoffen worden gekoeld vervoerd, de draaischijf kan dit accommoderen, zeker wanneer
de volumes relatief klein zijn. Dit betekent ook dat moeilijk
toegankelijkere productielocaties toch geschikt zijn voor
biobased productie.
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Ruimtelijk synthesemodel Voedsel, Gezondheid en Welbevinden
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Voedsel, gezondheid en welbevinden

Randvoorwaarden

PRODUCTIE

• Focus op inhoudsstoffen; beginnen in oudere/kleinere
kassen, later professionaliseren;
• Extracten bibliotheek;
• De kas als Apotheek (nu nog metafoor);
• Stedelijke en landschappelijke toepassing gebieden zuiverend groen(O2);
• Verdienmodel voor producenten.

LOGISTIEK

• In de periferie van productiegebieden.

HANDEL EN TOELEVERING

• DSM Delft;
• Unilever;
• Shell/DSM petrochemie haven;
• Cosmetica en medische bedrijven.

INFRASTRUCTUUR

• Uiteinden van spaghetti netwerk Westland.

KENNIS EN INNOVATIE

• Kenniscentrum plantenstoffen;
• Bioscience Leiden;
• Alternatieve financieringsmodellen.

ENERGIE EN WATER

• Biomassa verwerking en raffinage;
• Huishoudelijk biomassa afval;
• (Stedelijke) afvalwater verwerkers - Bluewater.

WONEN

• Wonen tussen schone productie.
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Westland

Midden-Delftland

Oostland

IJsselmonde

Voorne-Putten

Kustlandschap
Natuur/energie

Kustlandschap
Natuur/energie

Kansenkaart Voedsel Gezondheid en Welbevinden
Westland

Eco-corridor
Icoonproject

Midden-Delftland
Groen in de stad
Gevelbekleding
Tuinen en productie op daken
Oostland

IJsselmonde
Plek rond icoonprojecten
Pilots / experimenteerruimte / etalage
Voorne-Putten

Kustlandschap
Natuur/energie

Kustlandschap
Natuur/energie

Eco-corridor
Icoonproject
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Kansen
Er is steeds meer vraag naar producten en ingrediënten
met een natuurlijke basis. De Greenport heeft de teelttechnische kennis in huis en de juiste faciliteiten om zeer
gericht bloemen en planten met waardevolle inhoudstoffen
te kweken. Diverse organisaties binnen en buiten de Greenport richten zich op inhoudsstoffen (onder andere DSM
in Delft en bedrijven in het Biosciencepark in Leiden). Er
zijn kansen door biotechnologische ontwikkelingen richting schaalverkleining, waardoor het mogelijk wordt dat
tuinders zelf op hun bedrijf waarde toevoegende stappen
kunnen uitvoeren. Ook zijn er kansen door het combineren van reststromen uit de Greenport met stromen uit de
stad en stromen uit de Mainport (de Bioport op de Tweede
Maasvlakte). Er zijn kansen om de positieve effecten van
groenten en fruit, bloemen en planten op gezondheid en
welbevinden in een sterk verstedelijkte omgeving in pilots
daadwerkelijk zichtbaar te maken (luchtzuiverende kantooromgevingen, ecocorridors of zelfs hele landschappen).
Knelpunten en opgaven
Wie profiteert van de biobased economy? Waar slaat de
winst neer? Als de producenten uit de Greenport hun
producten als grondstof leveren, profiteert de industrie
vooral en de producent in mindere mate. Als de producent
zelf een bewerking kan doen, profiteert deze meer. Het
gaat om extractie van inhoudstoffen én verwaarding van
de reststromen. Beide activiteiten vinden bij voorkeur op
dezelfde locatie of dicht bij elkaar plaats. Het is voor tuinders niet altijd makkelijk om bij de bedrijven die inhoudstoffen gebruiken binnen te komen. Dit vergt het opbouwen
van een nieuw netwerk met een ander karakter dan het
bekende (‘vers’ versus ‘pharma’ of ‘cosmetica’). Overigens
is het leggen van contacten met groepen eindconsumenten
bijvoorbeeld patiëntenverenigingen, zowel een kans als een
uitdaging, een kans omdat je zo een positie kunt verwerven
meer onafhankelijk van de industrie maar een uitdaging
omdat (nog) niet veel tuinders gewend zijn aan community
building te doen.

Rol overheden
Biobased economy is de economie van morgen, maar er is
wel een transitie nodig. Dit gaat niet vanzelf. Als Greenportregio moet je je afvragen welke rol je wilt hebben bij een
dergelijke transitie en welke kant je op wilt gaan: richting
inhoudstoffen uit de ‘apothekerskas’ of meer richting een
totaal gebruik van biomassa op Deltaregioniveau dus in
combinatie met de bulk (BLOC 2015).
Ook in de biobased economy is er behoefte aan flexibiliteit
in de ruimtelijke ordening. Een bestemming die louter productie toelaat is te beperkt, het uitvoeren van toevoegdewaardeactiviteiten op locatie moet mogelijk zijn.
De provincie is ook het geschikte niveau om een innovatieklimaat te organiseren, bijvoorbeeld het aanwijzen
van een bepaald kassengebied als experimenteer zone en
het uitnodigen van bedrijven om zich daar (tijdelijk) te
vestigen. De provincie kan ook een rol spelen in het ondersteunen van innovatielaboratoria en het creëren van een
innovatieklimaat in bredere zin, met bijvoorbeeld matching-bijeenkomsten en start up accelerator-faciliteiten.
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5. Nadere uitwerking op de kaart
De verdiencapaciteiten zijn geanalyseerd in termen van
ruimtelijke randvoorwaarden die nodig zijn om ze te laten
floreren. Ook zijn kansen (en bedreigingen) geanalyseerd
die van invloed zijn op de ontwikkeling van de verdiencapaciteiten. In dit hoofdstuk confronteren we deze analyses
met de gebiedsfoto’s zoals die door Must zijn gemaakt
(Must 2015). De gebiedsfoto’s geven informatie over het
glasareaal zoals het er nu bijligt, de positie van de kassen
ten opzichte van handelsterreinen, veiling en wegennet, de
grootte van de kassen, de leeftijd en (daar waar deze gegevens bekend zijn) ook het huidige gebruik.
Potentiekaart Westland
Allereerst is gekeken waar de verschillende verdiencapaciteiten het best gepositioneerd kunnen worden op de Greenport Westland-Oostland kaart, waar zoveel mogelijk van de
ruimtelijke randvoorwaarden zijn ingevuld of op relatief
korte termijn kunnen worden ingevuld. Dit levert een kaart
op van potenties (potentiekaart zie volgende pagina). Let
wel: dit is geen kaart van wat feitelijk gerealiseerd wordt
of zou moeten worden. Er is immers geen rekening gehouden met de financiële situatie van de betrokken ondernemers ter plaatse, noch met hun eigen plannen, noch met de
economische haalbaarheid van die plannen. De kaart geeft
aan waar de situatie ter plaatse het beste voldoet (of
op relatief korte termijn kan voldoen) aan de ruimtelijke
randvoorwaarden die de onderscheiden verdiencapaciteiten
stellen.

In het zoekgebied kleiner dan 2 ha en ouder dan 2000 gelegen nabij de stad en groothandelsmarkt, Foodcenter ABC
Westland, is het areaal geschikt voor de korte ketens van de
verdiencapaciteit Stad en Tuinbouw. Deze functie floreert
dicht bij de stad en groothandelsmarkt. Het kleine en oude
glasareaal is ook geschikt voor startende Biobased-initiatieven.
Hoe donkerder de kleur hoe meer de zoekcriteria overeenkomen met de feitelijke situatie, c.q. hoe minder er hoeft
te worden door ontwikkeld of geherstructureerd om in
ruimtelijk opzicht een betere uitgangspositie te verkrijgen. Dit stelt ons in staat te kijken in hoeverre de feitelijke situatie nu overeenkomt met de ideale situatie vanuit de
ruimtelijke randvoorwaarden, en waar de doorontwikkeling
c.q. eventuele herstructurering het meest effectief op in
zou kunnen zetten. Omdat van Oostland en Barendrecht geen
gegevens bekend zijn over feitelijk gebruik hebben we die
deelgebieden van de Greenport Westland Oostland niet mee
kunnen nemen in de analyse. Deze beperkt zich noodgedwongen tot het Westland. Omdat voor het identificeren van de
potentie van verdiencapaciteiten per gebied het feitelijk
gebruik minder relevant is hebben we wel een potentiekaart
voor het hele Greenport Westland-Oostland kunnen construeren. Dit is voorover bij ons bekend een van de eerste
keren dat een kaart van het hele Greenport gebied gebruikt
wordt, in plaats van deelkaarten per deelgebied, om de
besluitvorming te ondersteunen.

Analysekaart 2015 Westland
Vervolgens is deze potentiekaart geprojecteerd op het
glasareaal zoals het er anno 2015 feitelijk bij ligt (analysekaart, zie pagina daarna). We hebben als zoekopdracht in de
Draaischijffunctie de criteria groot en modern gehanteerd
(5-10 ha, jonger dan 2000), waarbij de positie ten opzichte
van handelsterreinen ook is mee genomen. In dit zoekgebied is het glasareaal met name geschikt voor teelt van
groenten (en sierteelt) dat op de nabij gelegen handelsterreinen wordt gemengd, verpakt en gedistribueerd voor de
(inter)nationale handel. We hebben als zoekopdracht in de
Draaischijffunctie ook de criteria grootte 2-5 ha, jonger
dan 2000 gehanteerd, waarbij de positie ten opzichte van
veiling en Tradeparc Westland is meegenomen. Dit areaal
is met name voor de sierteelt geschikt die de veilingmarkt
meerdere keren per dag kan bedienen met de zogenaamde
dynamische voorraad. Maar ook groenten kunnen in dit
zoekgebied een plek vinden. Met het zoekgebied Draaischijf
vallen drie restwarmtenet trajecten in studie samen. Het
zuidoostelijk traject valt samen met het grotere en nieuwere glasareaal dat onder andere geschikt is voor groenten.
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Potentiekaart Westland

PRODUCTIE

INFRASTRUCTUUR
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HANDEL EN LOGISTIEK

KENNIS EN INNOVATIE

ENERGIE EN WATER

WONEN

Analysekaart 2015 Westland

ZOEKGEBIED VANAF 5 HA

HANDEL EN LOGISTIEK

ZOEKGEBIED VANAF 2 HA

INFRASTRUCTUUR

ZOEKGEBIED KLEINER DAN 2HA

KENNIS EN INNOVATIE

ENERGIE EN WATER
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Potentiekaart Greenport Westland-Oostland
In potentie kan de Greenport zich dankzij de combinatie
van productie en handel en de verschillende verbindingen
met de Mainport en Coolports ontwikkelen tot de gekoelde voorraadkast van Noord-West en zelfs Oost Europa. De
verbindingen worden gelegd door nieuwe Blankenburgtunnel
en Benelux tunnel en multimodale knooppunten langs spoor,
weg en water van de Coolport Waalhaven Eemhaven, Coolport Hoek van Holland, Bleizo Zuidpoort en mogelijk Nieuw
Reijerwaard. Op de handelsterreinen van Westland, Oostland en Reijerwaard worden de ingevoerde groente en fruit
stromen gemengd met Nederlandse stromen tot complete
assortimenten met name voor de supermarkten. De nieuwe
markten worden bereikt door gekoeld wegtransport en gekoeld spoortransport. De sierteelt productie wordt via de
veiling van Flora Holland naar onder andere Mainport Schiphol afgezet, maar op termijn mogelijk ook via de Coolport
Hoek van Holland.
Het productie areaal van de Greenport neemt waarschijnlijk af maar blijft in potentie internationaal concurrerend.
Hiertoe is een groot deel van het glas, rond veiling en
handelsterreinen, gemoderniseerd en vergroot naar 5-10 ha
voor bedrijven in groenten en naar 2-5 ha in de sierteelt.
De productie wordt gevoed door een centraal en duurzaam
netwerk van restwarmte en CO2 uit de Mainport gekoppeld
aan een decentraal bodemwarmte smartgrid. Kleiner en
ouder glas als bij Monster en Pijnacker is zich gaan richten
op Stadstuinbouw. De gebieden zijn fijnmazig ontsloten en
mede bereikbaar vanuit de stad via de lightrail ring van de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Perifeer gelegen klein
en oud glas richt zich op biobased productie.
De kunde in de Greenport op het gebied tuinbouwinnovatie
is verbonden aan de kennis op het gebied markinnovatie in
de stedelijke regio. Een netwerk van lokale wegen en openbaar vervoer verbindt de Horticampussen en R&D-bedrijven
van oost tot west met de stedelijke onderwijs en experimenteer omgevingen van noord tot zuid. De internationale
aantrekkingskracht van de Greenport wordt mede versterkt
door excellente hoog stedelijke woonmilieus en landelijke
natuur- en recreatiemilieus in het hart van de Greenport.
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Reflectie
Greenport Westland-Oostland is een tuinbouwgebied dat
altijd in ontwikkeling is geweest. Dat is duidelijk te zien op
de analysekaart. Er is geen deelgebied waar het bestaand
glas in zijn geheel het meest geschikt is voor één bepaalde
verdiencapaciteit. Glasareaal wat geschikt is ligt vlak naast
areaal wat minder geschikt is. Het Greenport complex is een
organisch gegroeid geheel met een eeuwenlange geschiedenis van tuinderijen, die zich via diverse stadia hebben
ontwikkeld tot de kassencomplexen van nu. Continu passen
bedrijven zich aan de markt aan en andere omstandigheden
aan, ze vergroten, stappen over naar andere teelten, ze
verplaatsen, ze vernieuwen hun opstallen of wachten juist
met investeren om kosten te drukken of in de hoop uitgekocht te worden. Het gebied bevindt zich constant in een
transformatie, met om de zoveel tijd een ‘game changer’ die
een duidelijke stempel drukte (zoals bijvoorbeeld de sprong
van de teelt in de grond naar de teelt op substraat, en nu de
sprong van fossiele naar meer duurzame energie voorziening). .

Er is daardoor echter geen duidelijk patroon in de analysekaart te ontdekken die een stevige ruimtelijke basis biedt
voor een te regisseren transformatie. Er zijn geen specifieke gebieden die zich louter en alleen richten op grootschalige (of juist kleinschalige) productie van groenten, of
specifiek op bloemen of op lokale belevering in plaats van
export. De potentie kaart laat evenwel zien dat als een initiatief zich aandient er wel degelijk een ruimtelijke toetsing mogelijk is, op basis van de potentie die een locatie
heeft met betrekking tot een bepaalde verdiencapaciteit.

Planologisch gezien lijkt er sprake geweest van een incrementele bena-dering. Daar waar geprobeerd is een duidelijk
concept per gebied neer te zetten bleken er altijd weer
uitzonderingen mogelijk te zijn en toegelaten te worden.
Tevens is aan de orde dat het gebied bestond (en als gehele
Greenport Westland Oostland nog steeds bestaat) uit verschillende gemeenten, met ieder hun eigen beleid. De diversiteit binnen de afzonderlijke gebieden is een nadeel omdat
je er moeilijk publieke infrastructuur op kunt plannen en
optimaliseren, het is in zekere zin een voordeel omdat het
cluster als geheel op deze wijze makkelijker kan blijven
inspelen op marktontwikkelingen, elke onderneming in een
investeringscyclus van 10 tot 20 jaar maar het gebied als
geheel in een cyclus van jaar op jaar. Altijd is er wel ergens
een onderneming die qua bedrijfsontwikkeling voor een
grote investeringsopgave staat. Op deze manier is het cluster als geheel adaptief en weerbaar, in plaats van dat hele
deelgebieden optimaal vorm gegeven zijn voor een bepaalde
markt op een bepaald moment, waarbij evenwel opeens alles
kan veranderen waardoor het deelgebied als geheel opeens
verouderd zou zijn.
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Potentiekaart Greenpoort Westland en Oostland
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KENNIS EN INNOVATIE

ENERGIE EN WATER
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HANDEL EN LOGISTIEK

51

52

6. Conclusie

Het handelingsperspectief van de Greenport Westland
Oostland moet gericht zijn op het versterken van het
ondernemerschap (van efficiency en hoeveelheid naar
kwaliteit en toegevoegde waarde). En het moet gericht zijn
op het versterken van clustervoordelen ook in relatie met
de Mainport (bijvoorbeeld rond multimodale knooppunten
en gekoeld transport) en de nabij gelegen steden (bijvoorbeeld rond kringloop sluiting maar ook rond marktgerichte
innovaties).
Het door ontwikkelen van de draaischijf kan gerealiseerd
worden door gezamenlijke investeringen in multimodaal
transport. Door naast weg en water transport ook te investeren in spoor worden bestaande markten beter bediend
(afname wegtransport) en kunnen nieuwe afzet gebieden
ontsloten worden (Noordoost-Europa, op termijn wellicht ook China). Juist transport per spoor heeft baat bij
clustering (om de hele trein in één keer gevuld te krijgen).
Ook is aan de orde het (gezamenlijk) investeren in geconditioneerd transport (Coolport). Ook hier zijn er potentiële
clustervoordelen, omdat de faciliteiten niet alleen voor
vers transport maar ook voor temperatuur gevoelige andere landingen gebruikt kunnen worden (zoals elektronica en
chemicaliën). Ook het aanleggen van (gezamenlijke) infrastructuur om kringlopen te sluiten (CO2, warmte, water, en
nutriënten) kan gezien worden als een manier om opnieuw
clustervoordelen te realiseren voor de Greenport Westland
Oostland. Dit effect is des te groter, juist als de op handen
zijnde herstructurering van het glasareaal gekoppeld wordt
aan verduurzaming van de bedrijfsvoering door kringloopsluiting. Hoe groter de dichtheid van het gebied dat
bediend wordt, hoe eerder de (gezamenlijke) investeringen
zich terug verdienen.
Het versterken van de kennis en technologie verdiencapaciteit vergt allereerst een betere ontsluiting van bestaande
kennis en technologie richting praktijk (en onderwijs).
Hiertoe zijn een zeven IDC’s opgericht (Innovatie Demonstratie Centra http://gids.greenporthorticampus.nl). Deze
hebben tot doel het op een fysieke locatie dichtbij de ondernemer demonstreren, toepassen en implementeren van
innovaties. Het optuigen van deze kennisverspreidingsinfrastructuur werkt clusterversterkend. Het valt evenwel op
dat vooral wordt ingezet op proces- en product innovatie
en minder op keten-, markt of systeem innovatie.

Er is ook behoefte aan kennisverspreiding bijvoorbeeld
rond alternatieven voor de supermarkt (foodhalls, online
verkoop) en innovaties in het out-of-home kanaal (opkomst
fast casual, menu engineering, public procurement enzovoort). Er is dus ook behoefte aan kennisverbreding en
kennisverdieping, het aanhalen van banden met nabijgelegen universiteiten en hbo, juist ook dat zich niet speciaal
op de glastuinbouw richt. Te denken valt aan life sciences
(Rijks Universiteit Leiden), big data analyse (Technische
Universiteit Delft) en business model innovation (Erasmus
Universiteit Rotterdam). Je kunt deze kennis uitnodigen
op een fysieke locatie in de Greenport, maar het ligt meer
voor de hand deze dichtbij de Universiteit te houden. Het
gaat immers vaak om kennis die breder toepasbaar is dan
in tuinbouw alleen (crossovers). Universiteiten hebben
inmiddels zelf ook faciliteiten in het leven geroepen om de
toepassing van kennis in de praktijk te bevorderen. Daarbij
komt dat dit type kenniswerker wellicht eerder aangetrokken wordt door een grootstedelijk milieu dan door een campus context verder weg van stedelijke voorzieningen. Dit
pleit voor het ontwikkelen van startups in de tuinbouw als
onderdeel van startup milieus die breder zijn dan tuinbouw
alleen (zoals Cambridge Innovation Centre, Merwehaven4Haven). Het gezamenlijk formuleren van een onderzoeks- en
innovatie agenda (als basis voor projectvoorstellen in het
kader van H2020) is een manier om de diverse kennis partijen toch bij elkaar te betrekken, zowel institutioneel als
persoonlijk (face-to-face) ook al is er (nog) geen fysieke
locatie waar iedereen dicht bij elkaar zit.
De verdiencapaciteit Stad en tuinbouw hoeft niet aangesloten te zijn op de op export gerichte infrastructuur van
de draaischijf. Deze verdiencapaciteit bloeit juist waar
er een fijnmazig wegennetwerk (inclusief fietspaden en /
of ov) is die gericht is op de nabij gelegen stad, waardoor
enerzijds producten vervoerd kunnen worden naar de stad
en anderzijds personen zich kunnen verplaatsen richting
de productie, en aldaar niet alleen producten kunnen kopen
maar ook diensten afnemen en ervaringen beleven. Ook hier
zijn evenwel clustervoordelen te behalen indien initiatieven zo veel mogelijk gezamenlijk het transport van kas naar
klant organiseren, waarbij ook een op de regionale markt
gerichte gezamenlijke hub faciliteit van oudsher clusterversterkend werkt. Maar er is meer.
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Juist omdat er in de Greenport relatief weinig plaatsen
zijn waar uit de eerste hand ervaring wordt opgedaan met
direct klant contact, heeft de verdiencapaciteit Stad en
tuinbouw een potentieel dat de omvang van de regionale
markt overstijgt. Hier kan ge-experimenterend worden
niet alleen met nieuwe producten (andere rassen en andere
variëteiten), maar ook met nieuwe diensten (bezorgservice
aan huis of op het werk, tips voor de bereiding, menusuggesties enzovoort), nieuwe vormen van keten organisatie
(meervoudige betrokkenheid van consumenten, ook als
investeerder), en nieuwe vormen van klantbeleving (naast
kopen ook proeven, naast kopen ook mee produceren of
mee oogsten enzovoort). Deze kennis kan ook een spillover
effect hebben richting de andere verdiencapaciteiten. Er
moet immers ook binnen de draaischijf gezocht worden
naar innovatie en toegevoegde waarde. De regionale markt
wordt qua omvang momenteel onderschat. De zelfvoorzieningsgraad (gedefinieerd als binnenlandse productie/
binnenlands verbruik * 100%) voor groenten was in de
periode 2005-2007 214 en voor tomaten 290 (Terluin 2011).
Dit betekent dat de helft van de geproduceerde groenten en
een derde van de geproduceerde tomaten voor binnenlands
gebruik waren, alleen dit wordt niet speciaal als zodanig in
de markt gezet, noch wordt dit potentiële voordeel van de
thuismarkt systematisch benut (bijvoorbeeld als testmarkt
voor nieuwe variëteiten of als proeftuin voor nieuwe gedragingen rondom eten en gezonde levensstijl). Daarnaast
biedt de verdiencapaciteit Stad en Tuinbouw de mogelijkheid moeilijk bereikbare doelgroepen wellicht te interesseren voor een baan in de tuinbouw. Op deze manier wordt
ook iets gedaan aan de geconstateerde mismatch tussen
arbeidsaanbod en arbeidsvraag.

Daarnaast moet de bulk die overblijft na extractie zo goed
mogelijk tot waarde gebracht worden. Dit kan soms (voor
simpele bewerkingen) op locatie, soms zal uitgeweken moeten worden naar een gezamenlijke verwerking in de buurt.
Dit moet qua bestemmingen gefaciliteerd worden. Omdat we
pas aan het begin staan van het zoektraject wat de biobased economy kan betekenen voor de Greenport Westland
Oostland kan het interessant zijn gebruik te maken van
uitnodigingsplanologie, regelluwe zones waar partijen van
binnen en buiten de Greenport worden uitgenodigd met
plannen te komen. Momenteel richt zich de marktverkenning
en –ontwikkeling vooral op business to business (pharma,
cosmetica, food ingredients). Er zou nadrukkelijker kunnen
worden ingezet op de business to consumer markt, waarbij
de telers juist om de grote bedrijven heen contact zoeken
met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld patiëntenverenigingen; pers. comm. Gaston Remmers). Bijkomend voordeel
van deze benadering is dat kennis waarschijnlijk makkelijker gedeeld wordt (doelgroep treedt op als ambassadeur
van de innovatie terwijl bedrijven deze liever afschermen),
wat clusterversterkend werkt. Er is dan ook meer kennis
uitwisseling en netwerk verbinding mogelijk met de verdiencapaciteit Stad en tuinbouw (waar immers ook directe
contacten tussen producent en consument centraal staan).

Ook de verdiencapaciteit Voeding, gezondheid en welbevinden hoeft niet direct aangesloten te zijn op de op export
gerichte infrastructuur van de draaischijf. Dit zal op
termijn misschien wel het geval zijn maar vooraleerst gaat
het om experimentele teelten, waarbij aan de leeftijd en
grootte van de kas minder hoge eisen gesteld worden. Wel is
het wenselijk dat het glasareaal ook gebruikt mag worden
voor de extractie en verwerking van de inhoudsstoffen
(gemengde functies toelaten). Ook is aan de orde een goede
aansluiting bij kennis en innovatie, zowel op het terrein
van de life sciences (welke inhoudsstoffen zijn er, welke eigenschappen hebben ze?), verdienmodellen (wie verdient er
aan de inhoudsstoffen, hoe kunnen we zorgen dat de teler
er ook wat aan verdient?), evenals de kennisintensieve procesindustrie (hoe halen we het er uit, hoe bewaren we het?).
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7. Bijlagen

7.1 Geraadpleegde Bronnen

7.2 leden kernteam

Bedrijfsleven Greenport Westland Oostland (2013) Bedrijfslevenvisie 2030, Mondiale tuinbouwkern, voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden, Van Deventer bv,
’s-Gravenzande

Provincie Zuid-Holland:
•
Peter Verbon
•
Karen Raap
•
Francisco Colombo

BLOC 2015, https://vimeo.com/128608729

Gemeente Westland:
•
Wiesje Hofstede
•
Jose Kools
•
Dominique van den Hoeven
•
Bart Goedbloed
•
Wibo Lenting

Buck 2012, Rijksstudie Zuidvleugel Advies Greenports: ’verkassen, verruimen en verbreden’
Buck Consultants International, MUST Stedenbouw (2015)
Samenwerking Greenports Mainports, Inspiratieboek versie
1.3, Nijmegen/Den Haag

Greenport Westland-Oostland:
•
Jolanda Heistek

EU FIWARE http://fiware-lab.nl/
7.3 Bijeenkomsten met stakeholders
Must, 2015, Gebiedsfoto Westland-Oostland, de greenport in
beeld
Pine and Gilmore, 1999, The Experience Economy, Work is
Theater & Every Business a Stage,
Roderik Ponds & Otto Raspe, 2015, Agglomeratievoordelen
de REOS, position paper
Jan Willem van der Schans, Janneke Vader, Tom Kuhlman,
Gerben Splinter, Marc Ruijs, Bas Janssens, Gabe Venema,
2015, Kansen in de keten, Naar een weerbare plantaardige
sector in Noord-Holland
Ida Terluin 2011, Nationale en internationale duurzaamheidsaspecten van de voedselproductie in Nederland, LEI
Versnellingsgroep (2015) Eindrapport Tuinbouw Versnelling,
Van crisis naar nieuwe werkelijkheid
http://gids.greenporthorticampus.nl

17 juni 2015, Ammerlaan, The Green Innovator in Pijnacker:
Ontwerpatelier verdiencapaciteiten
Tijdens deze interactieve workshop zijn vier verdiencapaciteiten verder uitgewerkt gevisualiseerd met behulp van
ruimtelijke bouwstenen.
30 juni 2015, Looije tomaten, Naaldwijk;
Brede stakeholderbijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste resultaten van
BUCK, MUST en LEI/VBK/BVR gepresenteerd en is met behulp
van zogenaamde werkcolleges verder ingezoomd op de
onderwerpen : Handel & logistiek, Kennis & innovatie en
Verdiencapaciteiten.
20 juli 2015, ABC Westland:
Ontwerpatelier Kansen en bedreigingen
Met het kernteam zijn tijdens deze interactieve sessie
kansen en bedreigingen in beeld gebracht.
8 september 2015, Gemeente Rotterdam, De Rotterdam:
Expertbijeenkomst
Voor deze bijeenkomst is een aantal experts uitgenodigd
om te reageren op de eerste contouren van het handelingsperspectief.
29 september 2015, Van der Lugt, Bleiswijk
Ontwerpatelier Verfijnen handelingsperspectief
Tijdens deze bijeenkomst kon een brede groep stakeholders
reageren op het concept handelingsperspectief.
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