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Verantwoording
De strategisch handelingsperspectief is de uitkomst van een gezamenlijk proces van de provincie
Zuid-Holland, Gemeente Westland en de Greenport Westland-Oostland (GreenportWO) In het
strategisch handelingsperspectief is een strategische agenda opgenomen voor de provincie ZuidHolland. Het proces is gestart met de vraag hoe de sterke positie van de tuinbouw in de toekomst
behouden kan blijven en kan doorgroeien als het silicon valley van de tuinbouw. Als vertrekpunt is
genomen de bedrijfsleven visie 2030 van de Greenport Westland-Oostland, het
ondernemersmanifest Green-Meets-Port en de structuurvisies van de gemeente Westland en de
Provincie Zuid-Holland.
Het strategisch handelingsperspectief en bijhorende agenda is gebaseerd op informatie uit
workshops met ondernemers, mede overheden en koepelorganisaties. Er is met verschillende
experts gesproken. Ook is gebruikgemaakt van onderzoek en interviews van het parallel lopende
MIRT onderzoek veranderend logistiek Ruimtegebruik.
Hieruit is een beeld ontstaan over de huidige ruimtelijk-economische structuur van de GreenportWO,
het logistieke systeem, de samenhang tussen de diverse deelgebieden van de Greenport en de
samenhang met de mainport Rotterdam en Schiphol. Trends en ontwikkelingen, en ruimtelijk
economische voorwaarden voor nieuwe verdiencapaciteiten uit de bedrijfsleven visie 2030 van
Greenport Westland-Oostland zijn in beeld gebracht. Ook is geanalyseerd waar de
verdiencapaciteiten ruimtelijke gezien de beste uitgangspositie hebben voor (door)ontwikkeling.
Op basis van al deze informatie, zowel kwalitatief als kwantitatief, is een handelingsperspectief
ontstaan wat beschreven is als de Greenport 3.0 die verbonden is met de stad en de mainports. Met
dit handelingsperspectief voor de GreenportWO zal een stap gezet worden naar het gezamenlijk met
partners uitvoeren van projecten die een wezenlijke bijdrage leveren in de doorontwikkeling,
transitie, van de huidige Greenport naar een Greenport 3.0. De in het handelingsperspectief
opgenomen strategische agenda met bijhorende ontwikkelpaden is daarbij komende tijd leidend.
De ontwikkelpaden zijn adaptief. Dat wil zeggen dat deze geen blauwdrukken zijn en acties
verbonden aan de ontwikkelpaden gebaseerd worden op kansen die zich voordoen of urgente
problemen die oplossingen vragen.
Samen verder
De provincie wil samenwerken met partners in de GreenportWO en iedereen die een wezenlijke
bijdrage wil leveren aan de transitie naar Greenport 3.0. De strategische agenda is een uitnodiging
daarvoor.
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1. Greenport Westland-Oostland: uitgangspositie
De Greenport Westland-Oostland (GreenportWO) is het meest complete tuinbouwgebied van de
wereld, een gebied dat onder druk staat, maar nog steeds enorme potentie heeft om zichzelf te blijven
vernieuwen. Niet alleen vanwege de productiviteit en omvang van de GreenportWO. Maar juist
vanwege keten- en clustervoordelen. Alle spelers in de versketen zijn vertegenwoordigd. Van
veredelaar, producent, veiling/handel tot logistieke dienstverlening. Uit het overzicht van de
productiewaarden van de Greenports in Nederland blijkt dat die van de Greenport Westland-Oostland
het groots is en dan vooral ook in bloemen en planten.

De huidige samenstelling en ruimtelijke opbouw van GreenportWO is het resultaat van een
ontwikkeling die al ruim 150 jaar gaande is. Ondernemers zijn diep geworteld in het gebied. Eén van de
vele succesfactoren. De ontwikkeling van de Greenport wordt gekenmerkt door perioden van rustige
maar gestage ontwikkeling en momenten van versnelling. Momenten van versnelling (en areaal
vergroting) zijn in het verleden veroorzaakt door technologische doorbraken en gelijktijdige vergroting
van afzetmarkten. De ontdekking dat CO2- toevoeging meer productie per ha levert is het eerste grote
moment van versnelling (jaren ’50). Het tweede grote moment was de komst van assimilatiebelichting
en substraatteelt (jaren ’90). Ook dat leiden tot meer productie per ha en tot vergroting van het
tuinbouwareaal.
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Onderstaand kader geeft de ontwikkeling aan tot de Greenport zoals we die nu kennen in WestlandOostland: Greenport 2.0, de draaischijf.

GreenportWO ondanks goede uitgangspositie onder druk
In het laatste decennium is een einde gekomen aan de alsmaar toenemende groei van het teeltareaal.
Dit komt door verdergaande marktverzadiging in de sier- en vruchtgroente teelt. Opkomende
productiegebieden elders in Europa (met name Polen, Spanje) en de wereld nemen een deel van de
markt over. Met name in de vruchtgroente teelt zijn de effecten van toegenomen concurrentie op de
Europese afzetmarkt te merken. Te verwachten is dat voor de sierteelt dit ook voor steeds meer
productgroepen gaat gebeuren. Het marktsegment voor potplanten is stabiel en kan groei vertonen.
Vernieuwing en modernisering van kassen vindt nauwelijks meer plaats in de GreenportWO. Dit komt
doordat investeringsruimte beperkt is, vrijkomende kavels en kassen van stoppende tuinders (maat en
schaal) niet meer voldoen aan de eisen die een moderne teelt van bloemen en vruchtgroenten stelt.
Ook is er grote fragmentatie van ondernemers (verenigingen) te zien. Er is weinig horizontale (samen
als telers optrekken voor bv kennisontwikkeling, marktmacht) dan wel verticale samenwerking (samen
met veredelaars, telers en retail optrekken m.b.t. wat geteeld wordt). Telers zijn als individu kwetsbaar
voor een sterk internationaliserende bulkmarkt. Tot wel 40% van de ondernemingen heeft ernstige
financiële problemen.
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De combinatie van factoren leidt tot een van de ernstigste crises in de historie van tuinbouw in
Nederland. Doordat de meeste telers in de bulkmarkt opereren zal ook bij een aantrekkende
marktprijzen deze problemen blijven en weer opnieuw de kop opsteken (doordat Spanje en Polen
meer en beter gaan produceren). Het voor de bulkmarkt producerende deel van het tuinbouwcluster is
structureel kwetsbaar. Dit zal ook in Westland-Oostland leiden tot vermindering van op bulkmarkt
georiënteerd areaal. Met name kassen die te klein en te oud zijn om competitief te produceren zullen
hun productiefunctie verliezen en leeg komen te staan met verpaupering en ruimtelijke fragmentatie
van het productie areaal tot gevolg.
Handel drijvende kracht
In de handel daarentegen is een grote toename te zien in de economisch toegevoegde waarde. De
opkomst van gekoelde transporten (reefers) per boot (diepzee) is een motor daarvan. De import van
(tropisch)fruit is gestegen. Aanlanding van gekoelde transporten in Rotterdam is interessant omdat de
importstromen worden gemengd met lokale versstromen (assortiment maken voor o.a. supermarkten)
en beleverd door heel Europa. De toekomst van de lokale productie is daarmee van cruciaal belang
voor de handel- en logistieke functie.
Figuur: Import en exportstromen containers groenten en fruit via Mainport Rotterdam

Ook in de handel en logistiek is ondanks de groei van toegevoegde waarde duidelijk dat andere
Europese (lucht)havens nóg sterker groeien. Dit wordt mede veroorzaakt door een aantal competitieve
nadelen van de haven van Rotterdam: het ontbreken van state-of-the-art voorzieningen voor de
afhandeling van gekoelde transporten (reefers) en hoge kosten/doorlooptijden van douane faciliteiten.
Schiphol staat onder grote druk als vrachtluchthaven en ziet marktaandeel verloren gaan aan Luik en
Frankfurt. De vraag is in welke impact dit heeft op de import van sierteelt producten.
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2. Kracht en kansen voor doorontwikkeling
De GreenportWO heeft zich altijd aangepast aan veranderende marktomstandigheden. Ook nu wordt
weer een groot aanpassingsvermogen gevraagd. Het fundamentele verschil met eerdere grote
veranderingen is dat er géén behoefte is aan méér productieareaal voor de bulkmarkt (individuele
bedrijven kunnen wel uitbreidingsbehoefte hebben). Eerder zal het competitieve areaal voor de
bulkmarkt (sierteelt en vruchtgroenten) afnemen. De snelheid waarin dit gebeurd is afhankelijk van
vele marktfactoren.
De doorontwikkeling van de GreenportWO is afhankelijk van het vermogen van de Greenport zich aan
te passen aan veranderende omstandigheden, te kapitaliseren op kracht en kansen in het cluster zélf,
samenwerken met Greenports in de omgeving en als gebied weerbaarder te worden voor het
opvangen van economische schommelingen. Dit kan door nieuwe product-marktcombinaties en crossovers te realiseren.
Samenbundeling kracht mainports en Greenports
De internationale kracht van de GreenportWO, en de andere Greenports in Nederland, kan worden
vergroot door de gebundelde kracht van de gezamenlijke Greenports in samenhang met de mainport
Rotterdam en Schiphol beter te laten renderen. Hiervoor moeten de relaties tussen de nu nog vaak
afzonderlijk opererende Greenports worden opgeschaald, alsmede de relaties met de mainports. Een
logisch samenhangend netwerk van productie, handel, logistiek, toegevoegde waarde,
dienstverlening, kennis en innovatie kan ontstaan. De winst voor de GreenportWO specifiek is dat de
positie van bestaande handels en logistieke knooppunten (naast teelt) vergroot kan worden. De
winst voor de mainport Rotterdam is dat de haven naast de aandacht voor bulk en containers zichzelf
kan profileren als ‘number one’ vers knooppunt van Europa met relatief veel toegevoegde waarde
activiteiten. Schiphol kan voor een aantal sierteeltproducten ook een belangrijke rol blijven
vervullen, maar deze positie staat onder druk.
Inspelen op kansen
De internationale positie alleen kan worden verstevigd als beide port-sectoren beter samenwerken
en elkaars krachten benutten (borrowed strenght). Nieuwe ondersteunende investeringen
(infrastructuur, suprastructuur, business sites, ontsluitingen etc.) dienen bij voorkeur daar plaats te
vinden waar de draaischijffunctie van de mainports en productie- en handelsfuncties van de
Greenports fysiek naadloos in elkaar (kunnen) overlopen en ruimtelijk overlappen. Dit is met name
het geval in de greenport WO, maar ook in Aalsmeer en Venlo.
Hieraan gekoppeld wordt ligt een kans voor de ontwikkeling van een select aantal synchromodale
knooppunten. Dit uit zich bijvoorbeeld in investeringen in een aantal structuurbepalende elementen
zoals de Coolport Waal-Eemhaven en de terminal in Hoek van Holland, maar ook in het verbeteren
van verbindingen met belangrijke achterlandknooppunten als Venlo. Daarnaast zal de stad als
incubatieomgeving voor nieuwe innovaties steeds belangrijker worden.
Gunstige uitgangspositie voor nog duurzamere productie
Grondstoffen (zoet water, nutriënten) worden schaarser. Zoet water kan echter worden opgeslagen
in de ondergrond, nutriënten kunnen worden gewonnen uit afvalwater. Energie en CO2 zijn in de
directe omgeving van de GreenportWO ruimschoots voorhanden. Het gaat daarbij om zowel
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restwarmte, geothermie en warmte krachtkoppelingen (wkk’s). De potentie is aanwezig om circulaire
systemen te realiseren door het bedieningsgebied van de OCAP-leiding (CO2) te vergroten, aan te
sluiten op de warmte rotonde en smartgrids voor elektra aan te leggen.
Onderstaand figuur geeft schematisch de gunstige uitgangspositie voor warmte en CO2 weer

Kortom, de GreenportWO kan verder ontwikkelen naar Greenport 3.0 door invulling te geven aan de
aanwezige kansen die het gebied.
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3. Handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland: Greenport 3.0
De ruimtelijke uitgangssituatie van de Greenport Westland-Oostland voor een transitie is goed.
Verweving met het grootstedelijk netwerk van Den Haag-Rotterdam en de mainport Rotterdam , de
nabijheid van kennisinstellingen als de TU-Delft, Erasmus, Leiden Universiteit en toonaangevende
bedrijven in de voedingsmiddelen industrie geven kansen om verder te ontwikkelen tot de Greenport
3.0.
De Greenport 3.0 Westland-Oostland is een energieneutraal gebied waar nieuwe tuinbouw- ,handelen logistieke concepten worden ontwikkeld en toegepast, cross-overs ontstaan met bv farmacie,
(gespecialiseerde) voedingsindustrie, robotica, lichttechnologie en big data toepassingen.
De Greenport 3.0 is één van de belangrijke dragers van de economische én energietransitie in ZuidHolland. In de Greenport 3.0 zijn verschillende verdiencapaciteiten te vinden. Dit maakt de Greenport
weerbaarder voor economische schommelingen op de bulkmarkt.
Nieuwe verdiencapaciteiten zijn op stedelijke vraag gericht (stad&tuinbouw, nieuwe
voedingsconcepten), internationale vermarkting van kennis&kunde (internationalisering) en op
gezondheid&welbevinden van mensen. Kennisontwikkeling, big data toepassingen worden gekoppeld
aan een altijd blijvende (mondiale) vraag naar gezonde, veilige, hoogwaardige versproducten. De
Greenport 3.0 heeft ook een mondiale regiefunctie. Door teelt op afstand worden gebieden in
bijvoorbeeld Rusland na uitgebreide analyses van datastromen, patroonherkenning in groei etc.
aangestuurd vanuit techcentra in Westland-Oostland.
Het fundament van de Greenport 3.0 blijft de draaischijf: importeren, produceren, verhandelen en over
de hele wereld leveren van duurzame, gezonde, veilige op consumentenvraag afgestemde producten.
Grootschalige productie vindt ook plaats buiten Westland-Oostland. Westland-Oostland is ingebed in
het handel en logistieke systeem, een gebied dat zich uitstrekt van Hoek van Holland, de havens van
Rotterdam tot de binnenlandhavens in Gorinchem.
Figuur: verschillende verdiencapaciteiten Westland-Oostland 1

Bij internationale kennis&kunde hub gaat het om de export van technologie en kennis naar het
buitenland en buitenlandse bedrijven en het opzetten van Nederlandse (productie)faciliteiten bij

1

In het rapport “handelingsperspectief GreenportWO, nieuwe verdiencapaciteiten” van het LEI is beschreven
wat de ruimtelijk-economische randvoorwaarden van de verschillende nieuwe verdiencapaciteiten zijn. Ook is
aangegeven waar, ruimtelijke gezien, deze voorwaarden het meest makkelijk kunnen worden bereikt.
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buitenlandse afzetmarkten. Tevens gaat het om het aantrekken van buitenlandse investeringen in de
Greenport.
Bij 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, etc.)
Voedsel, gezondheid en welbevinden richt zich vooral op waarde creatie van (be-/verwerkte) producten
en reststromen. Denk daarbij aan inhoudsstoffen en hoogwaardige toepassing van reststromen (bv
vezels). Daarnaast gaat het ook om bijvoorbeeld de zuiverende werking van planten in binnen- en
buitenklimaat.
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4. Transitie naar Greenport 3.0: kritische succesfactoren
De Greenport 3.0 is ruimtelijk samenhangend systeem, opgebouwd uit een aantal lagen die met elkaar
en de omgeving in verband staan. Duurzame productie, handel en logistiek en kennis komen in de
Greenport 3.0 in tijd en ruimte samenkomen. Dit is in Westland-Oostland het meest sterk aanwezig van
alle Greenport in Nederland. Onderstaande figuur geeft de Greenport 3.0 in schematisch weer:

Laag 1 Greenport 3.0: Duurzame productie voorwaarden op orde brengen
Duurzame productie blijft de basis van de Greenport 3.0. De productie is meer gespecialiseerd (niches
in de wereldmarkt) en is sterk verbonden met kennis, handel en logistiek. Productie uit satelietlocaties
elders in Nederland en/of de wereld wordt grotendeels via de Greenport 3.0 verwerkt en verhandeld.
Voor de doorontwikkeling van de duurzame productie en het vergroten van de diversiteit aan
verdiencapaciteiten worden de volgende kritische succesfactoren onderscheiden.
Verschillende verdiencapaciteiten vragen andere ruimtelijke randvoorwaarden wat betreft
productieruimte (ouderdom en kasgrootte) en ligging ten opzicht van infrastructuur en handellogistieke punten.
De verdiencapaciteit”draaischijf” stelt daarin de hoogste eisen. De meest gunstige gebieden voor de
draaischijf liggen zo dicht mogelijk op handel en logistieke (multimodale) knopen en hebben moderne
kassen (niet ouder dan 10 jr) en kasgroottes voor sierteelt/potplanten van 2-5 ha en voor
vruchtgroente vanaf 10 ha. Functiescheiding (geen woon/verblijfsfunctie) in draaischijfgebieden is aan
te bevelen omdat deze zich slecht verhouden met de vele transportbewegingen.
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De verdiencapaciteit Internationale kennis en kunde hub stelt eisen aan een geloofwaardige propositie
mbt internationalisering. Een moderne state of the art thuismarkt is nodig. Investeringen in de
draaischijf zijn daarmee ook goed voor internationalisering.
De verdiencapaciteit voedsel, gezondheid en welbevinden stelt op korte termijn minder hoge eisen kas,
infra en ligging. Bij doorgroei van deze verdiencapaciteit is ligging ten opzicht van regionale
infrastructuur minder van belang omdat er minder focus zal op bulkexport. Kasgrootte en leeftijd gaan
bij opschaling wel belangrijk worden.
De verdiencapaciteit Stad en Tuinbouw kan als enige verdiencapaciteit toe met het huidige areaal. Deze
stelt wel hogere eisen aan lokale infrastructuur die meer gemengd moet zijn met omgeving (fiets/auto
vriendelijk) . De marktomvang van deze verdiencapaciteit is beperkt.
In met name Westland ligt er een urgente modernisering/herstructurering opgave. 2/3 van het areaal
voldoet niet meer aan de eisen die de verdiencapaciteit “draaischijf “stelt. Het natuurlijke proces van
herstructurering/modernisering is vertraagd. Oorzaak komt deels door de crisis en veranderende
markt. Maar ook door stoppende tuinders die vanwege financiële omstandigheden niet weg kunnen.
Dit vormt een probleem. Gevolg is dat ondernemers die wel kunnen uitbreiden kiezen voor uitbreiding
elders in NL/wereld . Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, het is belangrijk een voldoende kritische
massa aan tuinbouwproductie in Westland-Oostland te houden. De clustervoordelen moeten blijven
opwegen tegen grondprijsvoordelen elders.
Synergie met omgeving: slimme stabiele, betrouwbare en betaalbare warmte, CO2 en energienetten.
De Greenport 3.0 heeft een zo laag mogelijk voetafdruk. Dit stelt eisen aan de kas (zo schoon, zuinig en
slim mogelijk) maar ook aan de beschikbaarheid van bronnen. Er is immers altijd een netto input van
grondstoffen (zoet water, nutriënten), warmte, CO2 en elektriciteit nodig. Slimme netten zijn daarvoor
geschikt. Het teeltgebied kan daarin toeleverend zijn in tijden van overschotten en afnemend van
beschikbare bronnen in de omgeving.
Waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en wateroverlast.
Voldoende gietwater van hoge kwaliteit is van groot belang. Met het uitfaseren van omgekeerde
osmose installaties moet een oplossing komen voor de constante beschikbaarheid van zoet water. Op
korte termijn zal de Greenport ook moeten voldoen aan de eisen die volgen uit de EU Kaderrichtlijn
water op het gebied van emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Tevens kent het
Westland nog een waterbergingsopgave.
Versterken marktpositie teler: ondernemerschap & verhogen organisatiegraad
De huidige generatie tuinders is over het algemeen opgegroeid in de tuinbouw. Het vak is geleerd van
vader op zoon. Focus ligt in grote mate op het zo duurzaam en efficiënt telen van mooie producten. In
een meer verzadigde markt is het nodig om nieuwe markten aan te boren. Het is belangrijk steeds
beter te weten wat de klant wil en daar toegevoegde waarde producten en diensten op aanbieden
(customer intimacy). Dat lukt nog niet altijd even goed (schapmanagement, menu engineering, etc.).
Nog minder is er grip op experiences gebaseerd op producten uit de tuinbouw (meer gezonde
kantooromgevingen op basis van potplanten etc). Dit heeft ook consequenties voor alle
verdiencapaciteiten uit de bedrijfslevenvisie 2030. Voedsel, gezondheid en welbevinden wordt nu
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ingevuld volgens de biobased piramide (product georiënteerd) maar zou juist ook die diensten en
ervaringen moeten omvatten (tomaat die extra goed werkt voor stofwisseling of vetafbraak). Dit heeft
ook consequenties voor de in de Greenport 3.0 nodige kennis en technologie, nu nog heel erg op
product en proces innovatie gericht. Kennis is nodig voor markt en keteninnovatie en crossovers o.a.
richting ICT (toenemende digitalisering van alle informatie, je wil niet alleen inhoudstoffen verkopen
maar wellicht ook bijv. de patroonherkenningstechnieken om die inhoudstoffen te combineren tot
nieuwe producttoepassingen).
Ook is de organisatiegraad is laag. Er is een versplinterd landschap aan grote en kleine
telersverenigingen en individueel succesvolle ondernemingen. Dit maakt de sector als geheel
kwetsbaar voor een meer en meer internationaal georganiseerde markt (retail/handel). Ook is dit een
blokkade om te komen tot innovatie. Voor individuele en kleine ondernemers is het moeilijk om tijd en
geld beschikbaar te krijgen.
Imago en arbeidsmarkt
Bereidheid om te werken in de kassen is laag. Dit geld voor hoger en lager opgeleid personeel. Imago is
nog steeds dat van zwaar en weinig afwisselend. Voor de Greenport 3.0 is het nodig zowel hoger áls
lager geschoold personeel te hebben die in de Greenport willen wonen en werken. Groene vingers op
laag en hoog niveau. Traditioneel gezien vraagt hoger opgeleid personeel een meer stedelijke
omgeving en is bereid langer te reizen. Lager en middelbaar opgeleid personeel wil liever nabij het
werk wonen. Het feit dat verscheidende pogingen om mensen met een uitkering een baan te geven in
de Greenport zijn mislukt onderstrepen dit. De afstand tot werk is een te grote barrière. In de
veredeling, kassenbouw en toelevering is steeds meer vraag naar internationaal toptalent. De kwaliteit
van de leefomgeving en de (internationale) bereikbaarheid speelt een belangrijke rol om wel/niet
ergens te willen werken.

Laag 2 Greenport 3.0: Handel en logistiek
First port of call, multimodale mogelijkheden & afhandeling gekoelde transporten
Versproducten kunnen door nieuwe koeltechnieken over grotere afstanden vervoerd worden zonder
aan kwaliteit te verliezen. Containertransporten per boot doen op intercontinentale vaart doen als
eerste de haven aan waar gekoelde verscontainers gelost kunnen worden (first port of call). De
mainport Rotterdam heeft deze positie voor een deel van de importstromen. Verder lopen er ook
stromen van de productie en handel van de planten en de bloemen.
De groeimarkten voor versproducten liggen in Oost Europa. Ook daar zal de vraag naar een jaarrond
beschikbaar versassortiment gaan komen (nu alleen nog in West Europese supermarkten). Met het
huidige, voornamelijk per vrachtwagen bediende, logistieke systeem wordt het gros van de producten
afgezet in radius van ca 750-1000 km. Tegelijkertijd zorgen online winkelconcepten in toenemende
mate voor kleinere bestellingen met kortere levertijden. Groei van het vervoer per vrachtwagen zal de
druk op de lokale infrastructuur doen toenemen. Ook zullen transportkosten per vrachtwagen gaan
toenemen (loonstijging, tolheffing). Vergroten van de mogelijkheden om per spoor het achterland te
bedienen is daarom nodig en verdere benutting van ICT om te komen tot bundeling van kleinere
stromen..
De in ontwikkeling zijnde Coolport Waal-Eemhaven is gezien haar multimodale ontsluiting een
strategische plek in Westland-Oostland voor de (weder) export. Aanvullend op deze coolport is het van
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belang om knopen te creëren die de druk die de importstroom zet op het interne wegennet te kunnen
ontlasten.
agribusiness terreinen
Agribusiness terreinen zijn belangrijke knopen van handel en logistiek. Op de terreinen worden
importstromen in toenemende mate in het logistieke proces vermengd met lokale stromen. Deze
combinatie zorgt voor een aantrekkelijke propositie aan de afnemers: directe belevering van het totale
versschap van de supermarkt. In de Greenport WO zijn de agribusiness terreinen gelegen in Westland,
Oostland en Barendrecht. Voor een optimale benutting van deze terreinen en de plancapaciteit is
nauwe afstemming nodig in de Greenport Westland Oostland.
Figuur: afhandeling van import stromen van containers via handelsterreinen en logistieke knopen

In de figuur zijn lopende marktinitiatieven rond coolport Waal-Eemhaven / Hoek van Holland zichtbaar
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Laag 3 Greenport 3.0: Kennis en innovatie
Samenwerkende ambitievolle kennisinfrastructuur
De huidige kennisinfrastructuur is ruimtelijk en organisatorisch gefragmenteerd. De clustervoordelen
(nabijheid, ontmoeting, diversiteit) worden onvoldoende benut. Ook is er nauwelijks ruimte voor
fundamenteel onderzoek in de Greenport. Voor een gebied dat het zwaartepunt is van de tuinbouw is
dit, zeker in vergelijking met andere sectoren, een groot gemis. Het onderwijsprogramma van MBOHBO-WO is gericht op het versterken van het huidige Greenport model (meer produceren met minder
inspanning). Dit staat de kans op de ontwikkeling succesvolle cross-overs in de weg. Met de oprichting
van de Greenport Horti Campus, verspreidt over 3 locaties in de GreenportWO, wordt naast een aantal
fysieke plekken ook aandacht gegeven aan het verstevigen van het netwerk van MBO-HBO. De
bereikbaarheid van die locaties vormt een groot aandachtpunt, zeker als er studenten van buiten de
tuinbouwgebieden hun plek moeten vinden.
Figuur: overzicht bestaande onderwijs en onderzoeksfaciliteiten (publiek)

Voor het verder ontwikkelen van nieuwe verdiencapaciteiten en het succesvol maken van crossovers is
de kennisinfra niet aanwezig. De huidige (gefragmenteerde) kennisinfra richt zich op perfectioneren
van de draaischijf (meer met minder). Dat is echter een deel van de toekomst. Er is nauwelijks
aandacht voor nieuwe food-gerelateerde toegevoegde waarde ontwikkeling. Foodprocessing, raffinage
etc kennen geen opleiding/onderzoek in de Greenport. Met de aanwezigheid van grote bedrijven als
Unilever, DSM en de aanwezigheid van campussen op de TU-Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit
Leiden is er wel de potentie om dit te doen.
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5. Strategische agenda GreenportWO
De strategische agenda is gericht op het faciliteren van de transitie van de huidige draaischijf naar de
functionerende Greenport 3.0: een tuinbouwgebied dat weerbaar is voor economische
schommelingen op de bulkmarkt (een geoptimaliseerde draaischijf en meer diversiteit in i.p.v.
uniformiteit in verdiencapaciteiten), meer geld gaat verdienen buiten de bulk, een duurzame
waterhuishouding kent en energieneutraal wordt.
De transitie is een langdurig proces waarbij omgegaan moet worden met onzekerheden. De grootste
onzekerheden die bepalend zijn voor de ruimtelijk-economische effecten zijn:
-

-

-

de bulkmarktontwikkeling voor vruchtgroenten, potplanten en sierteelt. Toename van
buitenlandse concurrentie leidt tot afname van productieareaal. Slaat deze neer in de
GreenportWO of juist daarbuiten? Is er nog behoefte aan ontwikkeling van voor
glastuinbouw gerelateerde bestemmingen in bijvoorbeeld de glasparel?
het vermogen om nieuwe verdiencapaciteiten vanuit de pioniersfase tot ontwikkeling te
brengen. Als dit succesvol verloopt ontstaan er nieuwe ruimte vragers. Deze kunnen
instappen/uitbreiden waar andere stoppen.
De omvang van importstromen. Verder toename zal leiden tot een vraag naar integrale
handelslocaties waar rijperijen, logistieke voorzieningen en eigen productie op hoog niveau
aanwezig zijn.

In de transitie komen momenten van versnelling op het moment dat (investerings)krachtige partijen
vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie én gedeeld toekomstperspectief samenwerken.
De strategische agenda is daarom adaptief. Publieke investeringen in ruimte, waterhuishouding en
(energie)infra worden gedaan vanuit het principe dat er op het moment van de investeringsbeslissing
een succesvol perspectief is op langere termijn (no-regret).
Het borgen van ruimtelijke cohesie in de Greenport is daarbij vertrekpunt (gebiedsgewijs
ontwikkelen). Investeringen in ruimte en (energie)infra hebben dan op langere termijn rendement.
Bij voorkeur worden deze investeringen mee gekoppeld met marktinitiatieven die de economische
basis van de Greenport versterken.
De strategische agenda bestaat uit vijf ontwikkelpaden waarbij de gezamenlijke overheden een
belangrijke rol hebben. Uiteraard moet er ook veel gebeuren op andere vlakken zoals onderwijsarbeidsmarkt en nieuwe coöperatieve samenwerking tussen telers-handelaren-retail. Deze zijn niet
in deze strategische agenda opgenomen omdat er een ondergeschikte rol voor de overheden is. In de
stichting GreenportWO waar de provincie onderdeel van is komen deze samen.
De ontwikkelpaden zijn allen relevant voor de GreenportWO maar vragen op korte termijn
uitwerking op verschillende schalen. De activiteiten die zijn opgenomen in de ontwikkelpaden zijn
dynamisch en zullen naar gelang de resultaten van de eerste acties opnieuw bijgesteld moeten
worden.
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Ontwikkelpad 1: modernisering/herstructurering in combinatie met energie- en watertransitie
In het rapport “Moderne glastuinbouw Westland; plan van voor het accommoderen van moderne
glastuinbouw in Westland2” is geconstateerd dat de glastuinbouwbedrijven van de (nabije) toekomst
verscheidene schaalgroottes vragen, die nu niet beschikbaar zijn. Uit de rapporten van Hordijk en
Veerman3, maar ook uit de studie van het LEI, blijkt dat de vraag naar grootte en ligging van de
tuinbouwkavels verschillend kan zijn per verdiencapaciteit en dat in het Westland op dit moment
niet voldaan wordt aan de vraag. In het Oostland ligt dit genuanceerder omdat er, in tegenstelling tot
Westland, nog uitbreidingsruimte in het gebied is en in de glasparel / knibbelweg Oost.
Om internationaal concurrerend te blijven moet het productieareaal voldoen aan andere
vestigingsvoorwaarden (groter direct beschikbare kavels, goede energie-infrastructuur en C02,
schuifruimte, netwerkinfrastructuur in het gebied verbonden met A4 en A20.) De studie van het LEI
e.a. ondersteunt dat het snel beschikbaar hebben van tuinbouwareaal (inclusief de daarbij
behorende randvoorwaarden van energie, C02, water, bereikbaarheid) voor de verschillende
verdiencapaciteiten nodig is.
Bij modernisering/herstructurering is naast de infrastructuur voor bereikbaarheid, water en C02 ook
de energie infrastructuur van groot belang. Hierbij zijn koppelingen te maken met de onderzoeken
voor een smartgrid waaronder de warmterotonde cluster West en cluster Oost. De uitgangspunten
hierbij zijn opensysteem, duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar, onafhankelijk netbeheer.
Figuur: kansrijke gebieden voor verschillende verdiencapaciteiten i.c.m. energietransitie

2

Moderne glastuinbouw Westland; plan van voor het accommoderen van moderne glastuinbouw in Westland,
Hordijk, Rabo Westland, Gemeente Westland, februari 2014
3
www.coalitiehot.nl , notitie Veerman, november 2015
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Er kunnen drie zones worden onderscheiden.





Zone 1 (donkergroen): kansrijk voor optimalisatie t.b.v. draaischijf. Opgave voor
modernisering-herstructurering ligt in opschalen/vernieuwen van kassen tot >10 ha en
functiescheiding.
Zone 2 (licht groen): kansrijk voor optimalisatie draaischijf. Opgave veelal modernisering van
kassen met grote 2-5 ha.
Zone 3 (geel): kansrijk als doorgroeigebied voor pioniers nieuwe verdiencapaciteiten.
Accupunctuur nodig voor ontwikkelbehoefte huidige economische dragers in het deelgebied.

Eerste stappen in het ontwikkelpad:
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De urgentie voor modernisering/herstructurering ligt in het Westland. Met de coalitie
Herstructurering Ontwikkeling Tuinbouw (HOT) wordt een meerjarenplan uitgewerkt. Een
energiestrategie maakt door onderdeel vanuit (totale energiemix warmte, elektra). Het
voorkeurstracé Cluster West in combinatie met ligging ten opzichte van agribusiness
terreinen wordt ruimtelijk structurerend gezien.
In Oostland wordt een haalbaarheidsstudie voor tracé Oost van de warmterotonde
uitgewerkt. Daarna wordt bezien of deze verder uitgewerkt moet worden naar een
gecombineerde energie-herstructurering strategie.

Ontwikkelpad 2: Westland bereikbaar, prettig wonen en werken
Westland is ligt midden in een metropoolregio. Daarmee zijn allerlei grootstedelijk voorzieningen in
de nabijheid. Het Westland heeft echter beperkt profijt van deze voorzieningen door de gebrekkige
(OV) bereikbaarheid. In het gebied zélf is ook meer aandacht nodig voor woon- en leefkwaliteit. Juist
omdat voor het aantrekken van mensen en bedrijven in de greenport 3.0 ook een excellent woon- en
leefklimaat nodig is dat open staat voor de omgeving.
Eerste stappen in het ontwikkelpad
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Voor de bereikbaarheid moet aandacht zijn voor zowel de infrastructuur naar het Westland
als binnen het Westland, tussen de handelsterreinen en de multimodale knooppunten en de
veranderende productiegebieden. Verder dient de relatie stad en haven versterkt te worden.
Een mogelijke schaalsprong op de OV bereikbaarheid voor personen wordt onderzocht.
Hiertoe worden op basis van het huidige systeem kijkend naar Greenport 3.0 bepaald wat
voor de toekomst de meest logische verbindingen zijn. En waar quick-wins liggen. Quick-wins
worden ook gezocht in “Beter Benutten”. Het document Bereikbaarheidsvisie Greenport
Westland (maart 2015) is hiervoor de basis.
Naast dat er reeds meer dan 100.000 mensen in het gebied wonen en leven vraagt
internationalisering om nieuwe kenniswerkers die ook in het gebied willen wonen. Er zal
specifieker bepaald moeten worden wat de vraag is naar woonmilieus en hoe
leefomgevingskwaliteit verhoogd kan worden en waar dit geaccommodeerd kan worden. In
de woonvisie gemeente Westland is aangegeven om vooral de uitleglocaties bij de kernen ’s
Gravenzande en Naaldwijk en Westlandse Zoom hiervoor te benutten.

Ontwikkelpad 3: Complementaire agribusiness terreinen in multimodaal knooppunten netwerk
Binnen de GreenportWO zijn ten behoeve van de draaischijffunctie allerlei agribusiness en
handelsterreinen beschikbaar. Verder integratie van deze terreinen in de GreenportWO met het
havenlogistieksysteem is nodig om efficiency en bereik van afzetmarkten te vergroten. Het vergroten
van multimodaliteit is daarin belangrijk. Dit vergroot én de flexibiliteit van de logistiek en het
marktbereik. Ook verminderd het aantal vrachtwagens met positieve gevolgen voor congestie en
milieu.
De eerste stappen in het ontwikkelpad zijn:




Er is nog meer dan 200ha uitgeefbaar agribusiness terrein (nieuw Reijerswaard is de
grootste). Uit de analyses blijkt dat agribusiness terreinen waar eigen productie in de
nabijheid ligt groeien (terreinen in Westland en Oostland). Onduidelijk is in hoeverre de
huidige en uitgeefbare terreinen voldoen aan de vraag voor de GreenportWO als geheel,
zowel kwantitatief als kwalitatief.
Er wordt samen met partners in de greenportWO een strategie ontwikkelt op basis van
gezamenlijke uitgangspunten over (groei)scenario’s van import/logistiek en profilering van
de diverse terreinen.
Vanuit de markt zijn initiatieven (in diverse stadia van idee tot schop in de grond) gaande. Er
wordt om een gezamenlijke strategische agenda opgesteld waarin de ontwikkeling van én de
infrastructurele inbedding van knopen in Bleiswijk, Barendrecht, Coolport Hoek van Holland,
Coolport Waal Eemhaven verder wordt uitgewerkt. Ook worden quick wins benoemd om
knopen beter laten functioneren.

Onderstaande kaart geeft de knopen aan die onderdeel uitmaken van de op te stellen strategie.
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Ontwikkelpad 4: versterken kennis en innovatie agenda
De Greenport 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 (50% van de
Hillenraad top 100 is gevestigd in de GreenportWO). Door het verbinden van de kunde van de
Greenport met de kennis van de regio ontstaan cross overs tussen productinnovatie en
marktinnovatie. Dit kan door aan te sluiten op de economische expertise en educatie in Rotterdam
(ondernemerschap), de technologische en landbouwkundige kennis van de TU Delft en Wageningen
(locatie Lansingerland), inhoudsstoffenkennis in Leiden 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 experimenteer omgevingen (zoals M4H, Science toren, en CIC
Central district Rdam) trekken food start ups aan, die kunnen zorgen voor de nieuwe markt- en
keteninnovaties.
De eerste stappen in het ontwikkelpad zijn:





Er wordt met partners gewerkt aan een gezamenlijke kennis en innovatie agenda voor de
GreenportWO. De gezamenlijke agenda is onder andere de basis voor aantrekken van EUfondsen (bv Horizon2020), nationale/regionale innovatiemiddelen. Kennis delen en kennis
afschermen komen naast elkaar voor, kies een goede balans. Het nieuwe adagium moet zijn:
Kennis delen is kennis vermenigvuldigen.
Op basis van de agenda wordt onderzocht hoe (overheids)partners in de GreenportWO hun
beschikbaar instrumentarium effectiever kunnen inzetten.
Er wordt uitgewerkt hoe beter samengewerkt kan worden met de belangrijkste
kennishotspots en campusontwikkeling in de regio.

Figuur: kennisspots en campussen in de greenportWO die relevant zijn voor de agenda
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Ontwikkelpad 5: Aantrekken en mogelijk maken van doorontwikkeling pioniers
Pioniers zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. Pioniers aantrekken én mogelijk maken
van doorontwikkeling van bestaande pioniers is cruciaal voor de greenport3.0. De greenport 3.0
moet levendige broedplaats zijn wat het een interessante vestigingslocatie maakt. Op dit moment is
dit maar zeer beperkt het geval. Opvallend is het ontbreken van pioniers in de bewerking en
verwerking van tuinbouwproducten tot producten met meer toegevoegde waarde producten.
De doorontwikkeling van pioniers naar de nieuwe “mainstream” vraagt een lange termijn strategie,
juist omdat deze sterk afhankelijk is van initiatiefnemers en de aantrekkingskracht van de
GreenportWO op deze initiatiefnemers. Een samenhangende strategie ontbreekt op dit moment.
Eerste stappen in het ontwikkelpad
Er wordt met partners (o.a. GreenportWO. IQ, huidige economische dragers, multinationals in de
regio) een strategie te ontwikkelt om te komen tot een beter klimaat waar pioniers zich toe
aangetrokken worden en zich kunnen ontwikkelen. In die strategie is naast laagdrempelige
financiering en beschikbaarheid van grond/kas een los ruimtelijke kader van belang.
De kansrijke gebieden hiervoor zijn te vinden in zone 3 (zie p15) en binnenstedelijk. De transitiecurve
biedt een raamwerk voor een strategie. De Greenport Westland-Oostland bevindt zich in de fase 3 en
fase 4.
Er is een aantal pioniers in het gebied. Kansrijke pioniers zijn te vinden in biobased (biobased delta),
inhoudstoffen, kruiden, etnische teelten en in de stad “super vers” concepten. Deze willen we actief
ondersteunen en medeverantwoordelijk maken voor de te ontwikkelen strategie.
Figuur: ontwikkelstadium van pioniers in de Greenport WO
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