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Ţ 0WFSIFEFO1SPWJODJF;VJE)PMMBOE FOHFNFFOUFO#BSFOESFDIU 
Brielle, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,
Ridderkerk, Rotterdam, Waddinxveen, Westland, Zuidplas
Ţ #FESJKGTMFWFO"WBH "DINFB #FTU'SFTI(SPVQ #%0$POTVMUBOUT 
Delphy, Demokwekerij, Duijvestijn Tomaten, Royal FloraHolland,
Groenten Fruithuis, Harvest House, LTO Noord Glaskracht, Rabobank,
Sion, Themato, TNO, VGB, VNO-NCW West, Westland Infra
Ţ 0OEFSXJKTFOPOEFS[PFL&EV%FMUB )BBHTF)PHFTDIPPM *O)PMMBOE 
Lentiz, Melanchthon, TU Delft, WageningenUR, Wellant

www.greenportwo.nl

DE PARTNERS VAN GREENPORTWO

Greenport Westland-Oostland is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden,
onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de
zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze
partijen aan een gezonde, vitale en duurzame
toekomst voor het tuinbouwcluster in de regio.
Dit cluster bevat alle bedrijven en organisaties die
actief zijn op het gebied van voeding en sierteelt:
van handelaren tot productiebedrijven, en van
veredelaars tot logistieke bedrijven. GreenportWO
onderzoekt welke acties nodig zijn voor die
gezonde toekomst: de ondernemers binnen ons
netwerk hebben daarbij de regie; overheden en
onderwijs- en kennisinstellingen faciliteren.
Samenwerken zit dus in onze genen.

SAMENWERKEN AAN EEN
GEZONDE TOEKOMST VOOR
HET TUINBOUWCLUSTER
Wat wil GreenportWO bereiken?
Het Nederlandse tuinbouwcluster heeft een internationale
toppositie. Dat willen we graag zo houden. Dat vraagt allereerst
om een duidelijke ambitie. Onze ambitie is samen te vatten in
zes concrete doelen:
Ţ FFOHSPUFSFQSPEVDUJF[FLFSIFJEWPPSWPFETFM CMPFNFOFO
planten;
Ţ FFOPQUJNBMFSVJNUFCFOVUUJOHWPPSWFJMJHWPFETFM CMPFNFO
en planten;
Ţ FFOHSPUFSFCJKESBHFWBOWFJMJHWPFETFM CMPFNFOFOQMBOUFO
aan gezondheid en welbevinden;
Ţ IFUEPPSPOUXJLLFMFOWBOJOUFSOBUJPOBMFIVCT
Ţ TBNFONFUEFNBJOQPSUTEFESBBJTDIJKƋVODUJFVJUCPVXFO
Ţ EFHSFFOQPSUBMTJOUFSOBUJPOBBMLFOOJTDFOUSVN
Deze ambities zijn doorvertaald in een aantal thema’s,
met per thema duidelijke speerpunten en concrete acties.

De zes speerpunten van GreenportWO

Kennis & Innovatie

De kennis binnen het Nederlandse tuinbouwcluster is van
internationale wereldklasse. GreenportWO zet zich in voor
de verdere verspreiding van die kennis, onder meer richting
ondernemers en studenten.

Gezondheid & Welbevinden

Wat zijn nieuwe verdienmodellen voor het tuinbouwcluster?
GreenportWO focust onder meer op biobased (waarbij
IFUESBBJUPNQMBOUJOIPVETUPƋFO FOXFMCFWJOEFO XBOU
CMPFNFOFOQMBOUFONBLFOHFMVLLJH 

Agrologistiek & Infrastructuur

Nederland is een handelsland, met tuinbouwproducten als
CFMBOHSJKLJOHSFEJªOU)PF[PSHFOXFEBUEJF JOUFSOBUJPOBMF 
handel nóg succesvoller en duurzamer is en Nederland zich
nog beter kan profileren als ‘internationale draaischijf’?

Internationalisering & Positionering

De tuinbouw is een van de meest duurzame sectoren van
het land. Maar vooral op het gebied van energie zijn nog
grote stappen te zetten, onder meer met de warmterotonde,
geothermie en Het Nieuwe Telen.

De economie van morgen wordt vandaag gemaakt. Daarom
is GreenportWO actief als het gaat om mede-creëren van
die toekomst. We zijn betrokken bij tal van denktanks en
uitvoerings-organisaties.

Duurzame energietransitie

Strategische Gebiedsontwikkeling

Voor ondernemers is het essentieel zich internationaal te
oriënteren. GreenportWO helpt ze daarbij, en ondersteunt
de internationale profilering en netwerken van het
Nederlandse tuinbouwcluster.

Niemand kan álles doen. Daarom richt GreenportWO zich op
een aantal thema’s. Bij de uitvoering van deze thema’s tot
concrete acties kiezen we voor de volgende zes speerpunten:

Thema’s en Speerpunten 2016

STRATEGISCHE
GEBIEDSONTWIKKELING

SLIMME EFFICIËNTE
LOGISTIEK

- Handelingsperspectief
Greenport 3.0
- Roadmap Next Economy
- Investeringsagenda

- Mainport-Greenport
- Duurzame Agrologistieke
bedrijventerreinen
- Slimme ontsluitingen

ENERGIE
-

Fossielvrije tuinbouw
SMART Grid Greenport
Warmterotonde
Energie akkoord

INTERNATIONALISERING
- Branding Greenport
- Int. Ondernemerschap

KENNIS & INNOVATIE
- Greenport HortiCampus
- Innovatiepact
- Van Pioniers naar Mainstream

GEZONDHEID WELBEVINDEN
- Bio Base Westland-Oostland
- Bio Base Greenports PZH
- FoodCluster

Samen-werken aan waardecreatie

