Programma 2025
Onze ecosysteem-partners

Programma

Onze samenwerkingspartners (d.d. februari 2019)

2019 - 2025

Greenport Netwerk: Verbinden en Versnellen
De Greenport stimuleert regionale samenwerking vanuit een landelijk en internationaal perspectief o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dutch Greenhouse Delta (Internationaal ondernemen)
Economic Borad Zuid-Holland – Feeding & Greening the Mega-cities / Life Science & Health /
Cypersecurity
Greenports Nederland / Landelijke Greenports
InnovationQuarter – Roadmap Next Economy / Horticulture
Metropool Regio Rotterdam Den Haag – Economie / Energie / Vervoer
Rabobank – ‘Banking for Food’ / Circular Challenge
REOS (Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie)
Topsectoren – T&U / Agri & Food / HTSM
VNO-NCW – NL Next Level / Food Power

Hoe zien wij de toekomst?
Het regionale tuinbouwcluster van Zuid-Holland heeft alle potentie om wereldwijd koploper
te zijn op het gebied van innovatieve en duurzame voedselvoorziening, gezondheid en geluk.
Om dat te bereiken moet een aantal zaken worden gerealiseerd. Die hebben we samengevat
in onze strategie: Feeding and Greening the Mega-cities. Ofwel: hoe kan het regionale
tuinbouwcluster ervoor zorgen dat de inwoner van de megasteden in Europa en daarbuiten
voorzien wordt van gezondheid (groente) en geluk (sierteeltproducten)?
De Greenport zet zich in voor de belangen voor het volledige tuinbouwcluster, dus van plant
tot klant. Dat doet de Greenport als triple helix: bij de Greenport zijn namelijk vele tientallen
overheden, bedrijven en organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen aangesloten. Zij zien
het belang van samenwerken, netwerkvorming en inhoudelijke versterking.
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Klimaatneutraal & Circulair

Onze ambities
Waarom de Greenport?
De tuinbouw is een belangrijke economische sector voor Zuid-Holland. Een vitale en duurzame toekomst voor het tuinbouwcluster is dus goed voor de regio. Dat is waaraan de Greenport werkt. Dat gebeurt in samenwerking met overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, en met als doel een mondiaal tuinbouwcluster voor innovatieve
en duurzame voedselvoorziening, gezondheid en geluk.

Als concretisering van de visie 2030 en de strategie werkt de Greenport aan een aantal ambities en opgaven. Een
deel van die ambities is inhoudelijk, ofwel: wat wil de Greenport dat op een bepaald onderwerp wordt bereikt?
Hierbij spelen de ondernemers en partners in het Greenport-netwerk een hoofdrol: zij dragen de inhoudelijke
ambities. Dit vraagt om samenwerking en coalities tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en waar
nodig overheden.
Daarnaast zijn er de randvoorwaardelijke ambities, ofwel: wat is nodig om de inhoudelijke ambities waar
te maken? Deze randvoowaardelijke ambities hebben vooral betrekking op overheden, zoals: welke wet- of
regelgeving moet er komen of welke onderwerpen moeten regionaal, nationaal of Europees geagendeerd worden?

Greenport en de omgeving
De tuinbouw is een integraal onderdeel van de omgeving.
Bijvoorbeeld als het gaat om werk, onderwijs, energie,
logistiek en leefomgeving zijn de tuinbouw en de
omgeving nauw met elkaar verweven. De Greenport werkt
dan ook actief aan het leggen van verbindingen met
onder meer de bebouwde omgeving - zoals de stad - en
andere economische sectoren - zoals de haven, food en
smart industry. In die verbinding spelen samenwerking en
mogelijke cross-overs een centrale rol.

Internationale toppositie Duurzame Innovatieve
Draaischijf.

Inhoudelijke ambities & opgaven
Vergroten Waarde & Marge Tuinbouwcluster
Greenport West-Holland blijft koploper in product- en procesvernieuwing tuinbouw. Toegang
bieden tot
kennisdragers + vergroten bereidheid kennis te
delen.

Bewustwording vergroten van triple helix en
elkaar benutten; Verbinden cross-overs.

Drie rollen, één visie, één werkwijze
De Greenport West-Holland is zowel een regio, een organisatie als een ecosysteem. De regio betreft een groot gebied
in Zuid-Holland. Bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek uit deze regio werken via de organisatie en het
ecosysteem nauw samen.

En dan het ecosysteem. De Greenport vormt samen met betrokken partijen een groot netwerk, een ecosysteem.
Zonder directe sturing en hiërarchische verbindingen, maar wel met gedeelde ambities en een gedeelde kijk op de
toekomst. Binnen dat netwerk worden onder meer nieuwe coalities gesmeed. Het Energieakkoord en het Innovatiepact
zijn voorbeelden van coalities die binnen het Greenport-ecosysteem zijn geinitieerd, waarin wordt samengewerkt
met Greenport-partners, maar ook door andere coalities die zich inzetten voor inhoudelijke samenwerking voor een
duurzame Greenport.

• Fossielvrije warmte/koude/elektra-voorziening in
2050;
• Duurzaam waterbeheer;
• Emissieloze teelt, al dan niet gekoppeld aan
voedingswaarde;
• Waterkringlopen sluiten en klimaatbestendig;
• Reductie footprints producten en ondernemingen;
• Actieplan verlagen footprints;
• Verkleinen reststromen per bedrijf

Slimme & Efficiënte Logistiek

Koploper in Kennis & Innovatie

De organisatie Greenport staat voor inhoudelijke samenwerking én creëert een breder netwerk. Deze twee rollen
zijn doorvertaald in de werkwijze van het programmabureau en het programmateam van de Greenport. Er wordt
gewerkt met een combinatie van een programmamodel (een centrale organisatie en een programmasturing) en een
coalitiemodel (werkend vanuit gerichte coalities). Zo initieert de Greenport onderzoek naar bijvoorbeeld agrologistiek,
en verbindt coalities zoals het Innovatiepact en het Energieakkoord.

Greenport West-Holland wil de eerste klimaatneutrale Greenport in Nederland zijn.

Leidend in Gezondheid & Geluk
Tuinbouwcluster Greenport West Holland is breed
erkend als leverancier van gezondheid en geluk.

• Nieuwe product-marktcombinaties ontwikkelen;
• Maken data-platforms;
• Vraagarticulatie in Nederland en buitenland

• Kennis als exportproduct inzetten, toepassen
en ontwikkelen;
• Binden topbedrijven & toptalent (aantrekkelijk
vestigingsklimaat);
• Stimuleren van onderling contacten innovatiecoalities;
• Imago high-tech verbeteren, vermarkten Systeemapproach, value cluster, state-of-art;
• Ontwikkeling van Greenport Horticampus-netwerk;
• Verbinden onderwijs-onderzoek-vraaggestuurde
innovatie;
• Competentieontwikkeling

• Nieuwe verdienmodellen plant- inhoudstoffen
en reststromen;
• Ontwikkelen personalized food & health i.c.m.
Big Data;
• Valideren claims gezond & geluk; Cross-overs
maken met niet-groene onderwijsinstellingen;
• Vergroeningspilots in de regio, als start in stedelijke
gebieden in deze regio

Een toonaangevende regio in gezondheid en geluk

• Data-driven;
• Multimodaal transport;
• Gekoelde ketenfaciliteiten op knooppunten;
• Transport en logistiek binnen Greenport

Randvoorwaardelijk ambities & opgaven
Toekomstgerichte Integrale Gebiedsontwikkeling
Greenport West-Holland draagt bij aan de modernisering en herstructurering van de
tuinbouwregio West-Holland met integrale mobiliteits-, energie- en watervisie.

Robuust Ecosysteem
Greenport West-Holland is een daadkrachtig en resultaatgericht triple-helix netwerk.

Greenport op de Kaart
Greenport West-Holland staat op de kaart als hét innovatieve en duurzame tuinbouwcluster.

"De kracht van het Greenport-netwerk is vanuit
de triple helix samenwerking het realiseren van
doelen en tot stand brengen van veranderingen.
Door samen-werken vanuit gedeeld belang, om
zo stappen te zetten op weg naar een nieuw
ecosysteem"
Adri Bom-Lemstra
Gedeputeerde Zuid-Holland
Voorzitter Greenport West-Holland

Jolanda Heistek
Programmamanager
Greenport West-Holland

