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2 Op weg naar een
toekomstbestendig 

vestigingsklimaat

Greenport West-Holland biedt als Nederlands grootste Greenport van Nederland en 
Europa een compleet ecosysteem voor versproducten; productie, handel en techniek. 
Maar de Greenport is niet de enige gebruiker van de regionale ruimte. Bovendien zijn er 
grote uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van de transitie naar een duurzaam, 
circulair systeem en een betere inbedding in een steeds verder verstedelijkte regio. 
Dat vraagt om een nieuwe koers. Dat is de Ruimtelijk-Economische Strategie 2050.



Ruimtelijke-Economische Strategie 2050
Greenport West-Holland (GPWH) biedt als Nederlands grootste Greenport van Nederland en Europa een compleet 
ecosysteem voor versproducten; productie, handel en techniek. De Greenport is meer dan een economisch 
cluster: het is één van de identiteitsdragers van de regio en draagt al decennialang bij aan grote maatschappelijke 
vraagstukken: van gezonde voeding, welzijn en geluk tot banen voor iedereen, de energietransitie en een biobased 
economy. Greenport West-Holland heeft als ambitie om (Europese) steden te voeden en vergroenen, met duurzame 
productie, verslogistiek en kennis als exportproduct. 

Maar grote uitdagingen op het gebied van innovatie, het binden van talent, de transitie naar een duurzaam, 
circulair systeem met nieuwe energiebronnen en betere inbedding in een steeds verder verstedelijkte regio vragen 
om een nieuwe koers. Met een gunstig klimaat, een bodem geschikt voor duurzame warmte en de nabijheid van 
mainports Rotterdam en Schiphol heeft Greenport West-Holland de juiste kaarten in handen voor de toekomst. 
Tegelijkertijd is de druk op de ruimte onverminderd groot in de regio: ook het inpassen van de woningbouwopgave, 
klimaatadaptatie en de energietransitie vragen ruimte. 

De Ruimtelijk-Economische Strategie 2050 biedt een gezamenlijk richtinggevend toekomstbeeld, de eerste stappen 
om de ambities waar te maken én een oproep tot samenwerking: alleen in samenwerking – onderling en met andere 
sectoren en domeinen in de regio – kunnen we werken aan onze opgaven.

Metrokaart van de toekomst



De belofte van Greenport West-Holland
In 2050 biedt Greenport West-Holland de gezondste versproducten, steeds op de juiste plek: Greenport West-
Holland draagt bij aan volksgezondheid en voedselautonomie. We zijn een top 3-economische motor voor 
Nederland: Greenport West-Holland zorgt voor regionale werkgelegenheid, versterkt de innovatiekracht van 
de topsector tuinbouw en uitgangsmateriaal en het handel- en techniekcluster. Zo draagt de Greenport bij aan 
de internationale concurrentiepositie van Nederland. We zijn een cruciale schakel in de regionale transitie naar 
een duurzame leefomgeving: Greenport West-Holland fungeert als regionale ‘batterij’ in de energietransitie en 
waterbuffer in een sterk verstedelijkte regio.

Gezamenlijk toekomstbeeld
• Veranderend verdienvermogen en maatschappelijke bijdrage. In 2050 betalen we de true price – inclusief 

milieu- en maatschappelijke kosten, eten we vaker plantaardig en gebruiken we meer biobased materialen. 
Greenport West-Holland is een hoogwaardig verscluster dat efficiënt met de ruimte omgaat en altijd 
innoveert. Innovatie zie je terug in de kennisas van Leiden, Den Haag via Delft naar Rotterdam. De 
Greenport-campus heeft aan de kennisas drie vestigingen waar wordt gewerkt aan high tech-innovatie in 
gezond voedsel, welzijn, schoon water en duurzame energie en -verslogistiek. We zijn trots op technische 
innovaties én sociale innovaties: we produceren sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord.

• Verbonden met de groene metropool. In 2050 heeft de groene Metropoolregio Den Haag-Rotterdam een 
transitie doorgemaakt naar een groen en leefbaar stedelijk gebied met snel en duurzaam openbaar vervoer. 
Er is geïnvesteerd in de verbinding tussen stad en Greenport: elke inwoner kent het belang van de kas. 
Verslogistiek is verduurzaamd: multimodaal en schoon.

• Verbouwen voor de transitie. Richting 2050 heeft de Greenport een grote kwalitatieve verbouwing 
doorgemaakt naar duurzame productielandschappen, multimodaal ontsloten verslogistieke terreinen, 
innovatiehotspots en met landschapsgronden. Ruimte wordt duurzaam en meervoudig gebruikt en het 
Greenport-gebied is uitnodigender en toegankelijker geworden. 

Op basis van ons gezamenlijk toekomstbeeld houden we vast aan 5 leidende principes:
1. We versnellen de transitie naar duurzame energie, want energie is de belangrijkste  vestigingsvoorwaarde 

voor ons cluster.
2. We blijven mondiale, innovatieve koploper, want kennis wordt steeds belangrijker voor ons 

verdienvermogen. We willen steeds vooroplopen in ontwikkeling en toepassing van kennis en technieken 
over duurzaam, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig telen, produceren en vervoeren. 

3. We zien kansen om meer te doen met ongeveer evenveel ruimte, want we realiseren ons dat de ruimtedruk 
in onze regio hoog is. Door efficiënter te produceren, functies te combineren en meerlaags te telen en 
verpakken willen we per vierkante meter zoveel mogelijk economische en maatschappelijke waarde 
toevoegen, verduurzamen en de ruimtelijke kwaliteit verhogen. 

4. We versterken ons profiel en ontwikkelen ons verder tot werkgever van de toekomst, waar mensen 
een leven lang leren, ontwikkelen en met plezier werken – op alle niveaus. Want nu ons vakgebied 
kennisintensiever wordt, is het steeds belangrijker dat we ook technisch opgeleide mensen aan ons binden.

5. We verbinden ons nog meer met onze omgeving en vormen een sterker regionaal netwerk, want de grote 
uitdagingen van ons cluster moeten we samen aangaan. We maken onderdeel uit van een ruimtelijk 
systeem waarin we verantwoord omgaan met water, natuur, energie en grondstoffen. We willen beter 
bereikbaar zijn voor iedereen – zowel fysiek als digitaal. 



Ambities en onze Rol

De vijf leidende principes vertalen we naar ambities: wat willen we bereiken richting 2050? Voorop staat dat 
we uitgaan van het ondernemerschap en de kracht van ons cluster inzetten om de transitie te maken naar een 
toekomstgericht, duurzaam en circulair systeem van wereldniveau.

1.
Versnellen
energietransitie

2.
Mondiale, innovatieve 
koploper blijven

3.
Gebiedsontwikkeling 
meer doen met ruimte

4.
Ondernemerschap: 
werkgever van de 
toekomst

5.
Greenport in 
verbinding

LEIDEND PRINCIPE AMBITIE

In 2040 is productie in het Greenportcluster klimaatneutraal en vervoer emissievrij.
-Collectieve lokale energieoplossingen (op polderniveau)
- Aansluiten bij overheden bij het ontwikkelen bovenregionale energie-infrastructuur 
(warmte, restwarmte, CO2, waterstof)
-Modal shift & hernieuwbare brandstoffen voor verslogistiek

In 2040 is productie in het Greenportcluster klimaatneutraal en vervoer emissievrij.
- Collectieve lokale energieoplossingen (op polderniveau)
- Aansluiten bij overheden bij het ontwikkelen van bovenregionale energie-infrastructuur 
  (warmte, restwarmte, CO2, waterstof)
- Modal shift & hernieuwbare brandstoffen voor verslogistiek

We investeren in doorbraakinnovaties voor het duurzame verdienmodel van de toekomst.
- Productie: indoor/vertical farming; autonome kas; inhoudsstoffen; biobased economy; 
   personalized health; circulair verpakken
- Verslogistiek: autonome emissieloze voertuigen
- Marktontwikkeling: true pricing; plantaardige voeding

We doen het maximale met beschikbare ruimte en maken ons vestigingsklimaat zo klaar voor 
de toekomst.
- Investeren in differentiatie: 4 typen toekomstbestendige vestigingsmilieus (zie hieronder)

DUURZAME  
PRODUCTIE 

LANDSCHAPPEN

MULTIMODAAL
VERBONDEN

VERSLOGISTIEK

CAMPUS
AAN DE

KENNISAS

LANDSCHAPS-
GRONDEN

We versterken het profiel van ons cluster en binden samen nieuw talent en ondernemerschap.
- Gezamenlijke opleidingsstrategie
- Gezamenlijke wervingsstrategie
- Netwerk verbreden: crossovers faciliteren
- Focus op jonge ondernemers: start-ups en grow-ups
- Huisvesting alle typen medewerkers

We werken actief en continu aan maatschappelijke verbinding met de regio.
- Fysieke toegankelijkheid en kwaliteitsimpuls van het gebied
- Verbinding met inwoners: zichtbaar in de stad, openstellen gebied
- Bereikbaarheid verbeteren: (i) modal split, (ii) ov, (iii) knelpunten
- Bijdragen aan regionale maatschappelijke opgaven (energie, water, klimaat, biodiversiteit, 
   werkgelegenheid)



Waarmaken

We moeten aan de slag! Deze strategie vertelt ons gezamenlijke verhaal en gaat over onze  gedeelde koers. De 
volgende stap is waarmaken: het organiseren van uitvoeringskracht en investeringskracht. We beginnen niet bij nul: 
aan veel van de ambities wordt al gewerkt – vanuit het samenwerkingsverband Greenport West-Holland en door 
individueel aangesloten partnerorganisaties. 

We zoeken naar manieren om uitvoering te versnellen, te verbeteren en te versterken en we willen het momentum 
vasthouden. Daarom starten we parallel met organiseren, verdiepen én doen. In 2023 werken we aan het verbeteren 
en/of opzetten van een effectieve en daadkrachtige samenwerking; aan een inhoudelijke uitvoeringsagenda met 
roadmaps per ambitie en starten we gelijk met quick wins.

Uiteindelijk hebben we niet alleen elkaar, maar ook onze omgeving nodig om ons innovatieve cluster klaar te maken 
voor een duurzame toekomst in een druk, stedelijk gebied. 



samen-werken aan waardecreatie

@GreenportWest
@Greenport-West-Holland
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