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Figuur 1: Artist impression van het Growport-scenario als resultaat van de scenarioworkshop op 21 mei 2010 (Jam Visual Thinking)
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Voorwoord
Asje van Dijk
(Gedeputeerde
Greenports Provincie
Zuid-Holland)

Hans Smits
(President-directeur
Havenbedrijf
Rotterdam N.V.)

Sjaak van der Tak
(Burgemeester
Gemeente Westland)

Nederland is vooruitstrevend als het gaat om (chemische) procestechnologie en logistiek. Niet voor niets
wordt in het buitenland de Port of Rotterdam gezien als
haven van wereldformaat in alle opzichten. Daarnaast
kent Nederland een agrarische sector die wereldwijd
befaamd is: het glastuinbouwcluster. Met als prachtig
voorbeeld de innovatieve Greenport Westland/Oostland. Tussen deze twee dragers van de Nederlandse
economie vindt nog weinig kruisbestuiving plaats. Interactie tussen deze clusters biedt echter verdere mogelijkheden voor innovatie en toekomstperspectieven.
Beide clusters ontwikkelen zich in fasen, met grote
stappen. Ga maar na: begin vorige eeuw kweekten
we druiven tegen muren of onder platglas, verwarmd
door paardenmest en nu bouwen we kassen van
12 meter hoog, waar in meerdere lagen geteeld wordt
op onder andere CO2 vanuit de haven. De Greenport
is meer dan kassen alleen: een vooraanstaand technologisch cluster met veel kennis van gewasveredeling en toepassing van werkzame stoffen uit planten.
Met andere woorden: wereldwijd een agro-industrieel
complex van de eerste orde.
Ook het havenindustrieel en petrochemisch complex
heeft ingrijpende wijzigingen doorgemaakt en hiermee
succes geboekt. Denk aan de expansie in de vorige
eeuw met typisch Rotterdamse kenmerken van door-

pakken en werken met visie. Maar ook aan de
schaalvergroting in de scheepvaart en de wereldwijde introductie van de container als transportstandaard. Van recente aard is de ontwikkeling
van de Tweede Maasvlakte.
Wat kunnen de Mainport en de Greenport voor
elkaar betekenen en waarin kunnen ze elkaar
versterken? Innovatie ontstaat daar waar verrassende partners elkaar weten te vinden. Het is tijd
voor een transitiefase. We moeten gaan omkijken
naar andere grond- en brandstoffen dan uitsluitend fossiele. We bewegen ons steeds meer van
een economisch gestuurde samenleving (profit),
richting een samenleving waar ook het milieu
en klimaat (planet) een prominentere rol spelen,
evenals de wensen en eisen van de consument
(people).
De Xplorelab-aanpak van het project MainportGreenport typeert en ondersteunt deze transitie.
Het brengt mensen bij elkaar, laat ze elkaars taal
begrijpen en samen inspirerende voorbeelden
uitwerken. Op terreinen als logistiek, infrastructuur, kennis, product-, rest- en afvalstromen,
energie of meervoudig ruimtegebruik. Op deze
manier kan een wereldwijd voorbeeld van een
duurzame symbiose tussen metropolitaan gebied
met agroproductie, logistiek en industrie ontstaan.
Dit rapport geeft u een wegwijzer richting deze
toekomstige ‘Growport’ in 2040. Vanaf 11 maart
2011 hopen we dat u, samen met ons, het stokje
oppakt om deze toekomst een stukje dichter bij
te halen.
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Samenvatting
Van Mainport-Greenport naar Growport
De Rotterdamse haven (Mainport) en de glastuinbouw
in Westland/Oostland (Greenport) vormen twee grote
pieken in economische zin, maar staan naast elkaar
zonder echte verbinding. Wat gebeurt er bij verdere
ontwikkeling? Zitten ze elkaar in de weg, of hebben
ze elkaar nodig en kunnen ze elkaar versterken?
En vooral: wat kunnen ze in de toekomst nog meer aan
elkaar hebben?
In dit rapport vindt u het verslag van een verkenning
van toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en
interacties tussen de Mainport en de Greenport. Hoe
kunnen deze pieken richting 2040 beter met elkaar
worden verbonden en de kan positie van de deltaregio
verder worden versterkt? Is een intensievere verbinding
mogelijk tussen Mainport en Greenport, zodat de twee
clusters uitgroeien tot één Growport?
Het doel van het Mainport-Greenport-project is om een
langetermijntoekomstperspectief te schetsen voor het
Mainport-Greenport-complex in 2040. In dat kader zijn
24 voorbeeldprojecten ontwikkeld. Deze projecten zijn
gegroepeerd in zes thema’s: Agrostromen, Zoet-Zout,
Infrastructuur, Meervoudig ruimtegebruik: (Kassen in
de haven en Farm City) en Informatienetwerk. Acht
voorbeeldprojecten hebben we nader beschouwd op
de haalbaarheid.

De 24 voorbeeldprojecten zijn bedoeld om vanuit
het toekomstperspectief 2040 ‘terug te redeneren’
naar nú te nemen acties. In de uitvoering van de
nu te nemen acties zijn Mainport en Greenport
in eerste instantie afzonderlijk van elkaar gestart.
De Greenport is gestart op het terrein van
verduurzaming van agro- en tuinbouw, zoals de
ontwikkeling van een valorisatiepark, drijvende
kassen en het aanpakken van het brijnprobleem.
De Mainport is gestart met acties op het terrein
van biobased economy, zoals het verder ontwikkelen van een CO2 strategie en het zoeken van
ruimte voor (drijvende) agroproductie (intensieve
productie in Schiedam, experimenteer- en educatievoorziening Bijenkorf en Rozenburg). Door
uitwisseling van ervaringen in deze startfase
inspireren beide clusters elkaar. Het MASProgramma kan vervolgens dienen als brug voor de
toenadering tussen beide clusters. De voorbeeldprojecten en het samenbrengen van partners
uit de beide clusters dragen bij aan de realisatie
van het toekomstperspectief, waardoor in 2040
niet meer wordt gesproken over de Mainport en
Greenport afzonderlijk, maar over de Growport.
Xplorelab, innovatiewerkplaats van de provincie
Zuid-Holland, heeft het project Mainport-Greenport uitgevoerd in opdracht van het nationaal
programma voor innovatie in de agrosector en
groene ruimte: TransForum en het actieprogramma Greenports van de provincie zelf.
Partners hierbij zijn onder andere het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Westland en de
Hogescholen Rotterdam, InHolland Delft, NHTV
Breda en de TU Delft.
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Inleiding
De Zuidvleugel van de Randstad is met 3,5 miljoen
inwoners het dichtsbevolkte gebied van Nederland.
De regio bezit geen échte metropool, maar wel twee
van de vier grootste steden, Rotterdam en Den Haag.
De vier grootste steden plus een ring van middelgrote
plaatsen vormen samen de zogeheten Randstad. Een
belangrijk ander kenmerk van de Randstad is bovendien dat het in een deltagebied ligt. Het wordt dus ook
wel een deltametropool genoemd.
De Rotterdamse haven en de glastuinbouw in
Westland/Oostland, twee grote pieken (van zeer
grote hoogte in economische zin), staan naast elkaar
in de delta zonder noemenswaardige verbinding.
Sterker nog, ze staan met de ruggen naar elkaar toe.
Terwijl bergen altijd deel uitmaken van een massief.

Hoe komt het dat die twee pieken zich hier zo
manifest hebben ontwikkeld? En wat gebeurt er
bij verdere ontwikkeling? Zitten ze elkaar in de
weg, of hebben ze elkaar nodig en kunnen ze
elkaar versterken? Wat hebben ze en vooral: wat
kunnen ze samen in de toekomst nog meer aan
elkaar hebben?
Hoe kunnen we deze toppen en onderliggend
massief richting 2040 beter met elkaar verbinden
waardoor de uniciteit van de deltaregio verder
wordt versterkt? En blijft dat beperkt tot de
interactie tussen de Mainport en de Greenport
of betreft dat ook de agro in bredere zin zoals
akkerbouw, veeteelt en de biobased economy,
waarin Nederland een positie van wereldformaat
heeft? En hoe ziet de verbinding eruit met het
omliggende stedelijke veld? Kan proactief worden
ingezet op een intensievere verbinding tussen
Mainport en Greenport, samen goed voor bijna
10% van het Bruto Nationaal Product, zodat
kansen beter worden benut en het imago in
binnen- en buitenland verbetert?

Figuur 2:
Wereldwijd landgebruik
in kaart, met 180 superregio’s met een straal van
300 kilometer. Ingezoomd
op Europa geven de
rode cirkels dichtbevolkte
regio’s aan. Hier is het
concept van metropolitane
landbouw toepasbaar
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Xplorelab brengt unlikely allies samen
Het project Mainport-Greenport is samen met het
project Green & the City uitgevoerd door Xplorelab,
in samenwerking met het nationaal programma
voor innovatie in de agrosector en groene ruimte:
TransForum. Xplorelab is de innovatiewerkplaats
van de provincie Zuid-Holland. Opdrachtgever
binnen de provincie is het actieprogramma
Greenports. Andere partners in het MainportGreenport- project zijn de gemeente Westland,
het Havenbedrijf Rotterdam, TUDelft, WUR,
Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Breda NHTV,
en Hogeschool Inholland. Daarnaast hebben
diverse maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven meegewerkt.
Het is in dit project nadrukkelijk de bedoeling om
unlikely allies (onwaarschijnlijke of verrassende
bondgenoten), zoals de Mainport en de Greenport,
bijeen en in gesprek met elkaar te brengen. Xplorelab zorgt voor een veilige omgeving waarin deze
partijen hun gebruikelijke ‘pet’ naast zich kunnen
neerleggen en vrijuit kunnen spreken, ook of zelfs
juist over hun eigen vakgrenzen heen, maar ook
te zoeken naar de gemeenschappelijke basis. Dit
betekent dat er gekeken kan worden naar ongewone ideeën en oplossingen. Er is ruimte om te
slagen én om te falen. Op deze manier ontstaan
innovatieve projecten inclusief draagvlak en krijgen
begrippen daadwerkelijk betekenis. De ideeën
in dit boekje zijn bedoeld ter inspiratie en niet als
concrete uitvoeringsplannen. Partijen worden uitgedaagd om met deze ideeën aan de slag te gaan!
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Ruimtelijke opgave: een uitdaging
In de Zuidvleugel strijdt elk beleidsveld om ruimte.
Om aantrekkelijk te kunnen wonen én werken
is het noodzakelijk dat er voldoende natuur- en
recreatief gebied wordt ingericht. En er moeten
goede oplossingen komen voor een optimale
mobiliteit en de hieraan gekoppelde logistieke
knooppunten zoals de Rotterdamse haven. Met
dit intensieve gebruik van de ruimte verbruiken
we veel energie en dat heeft weer gevolgen voor
het klimaat. In dat kader moet ook ruimte worden
ingericht voor de uitgebreide wateropgave in
Nederland die met het veranderende klimaat
gemoeid is. Tot slot staan de land-, tuinbouw en
veehouderij - die van nature veel ruimte nodig
hebben – voor een grote opgave. Door de groeiende wereldbevolking en welvaart blijft de vraag
naar voedsel (inclusief producten van dierlijke
oorsprong) en andere agroproducten groeien.
Tegelijk zullen deze branches hun effect op de
omgeving moeten terugdringen en rekening
houden met de toenemende eisen die de consument stelt aan de manier waarop met landschap
en milieuvervuiling wordt omgegaan en waarop
dieren worden gehouden.
Dit betekent dat, net als in veel andere metropolen, de nog beschikbare grond in Zuid-Holland
steeds schaarser wordt. Het grote verschil met
andere metropolen is wel dat Zuid-Holland wordt
begrensd door de zee en een zogeheten polynucleare verstedelijkingsstructuur kent. Dat wil
zeggen dat zowel industrie als landbouwgebieden
en de steden Rotterdam en Den Haag eigenlijk
niet of nauwelijks nog kunnen groeien.

Ze grenzen aan elkaar of worden begrensd door
andere middelgrote steden, recreatie- of natuurgebieden. Het is dus noodzakelijk om met oplossingen
te komen. Oplossingen over hoe deelgebieden in de
Randstedelijke Zuidvleugel beter met elkaar kunnen
gaan samenwerken, hoe we dit gebied, de productieprocessen en stromen op alle niveaus efficiënter
kunnen inrichten. We moeten meer van elkaar
profiteren door de raakvlakken beter te benutten en
samen te investeren in innovatieve projecten.
Tot slot bevinden we ons in een zogenoemde
transitiefase. Op zich niets nieuws. Beide clusters
kennen fasen waarin ze zich met grote stappen
verder ontwikkelden. In de huidige fase moeten we
gaan omkijken naar andere grond- en brandstoffen

dan uitsluitend fossiele. We bewegen ons steeds
meer van een nagenoeg uitsluitend economisch
gestuurde samenleving (profit), richting een
samenleving waar ook het milieu en klimaat
(planet) een prominentere rol spelen. Volgens de
voorspellingen raken binnen enkele decennia de
voorraden op en/of uit de gratie en moeten we er
klaar voor zijn om te produceren met en ons te
verplaatsen door middel van groene grond- en
brandstoffen. Landbouw, metropolitane landbouw,
en agroproductie in het bijzonder krijgt hierdoor
een steeds belangrijkere rol. Ten slotte wordt de
stem van de maatschappij (people) – terecht –
steeds nadrukkelijker bij deze onderwerpen.

Figuur 3:
Geografische
plaatsbepaling van
de twee Xplorelabprojecten ‘MainportGreenport’ (paars
en grijs) en ‘Green
& the City’ (groen en
rood) met de onderlinge relaties
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Figuur 4:
Schematische
weergave van de
nu nog door de
Nieuwe Waterweg
gescheiden Greenport (boven) en
Mainport (onder)
(Zandbelt & van den
Berg)

“Sterk voor een
duurzame toekomst
door niet alleen
samen plannen te
maken, maar ook
samen te investeren
en te oogsten.” –
TransForum

Focus van dit eindrapport
In dit rapport concentreren we ons op een betere
samenwerking tussen de twee economische clusters Mainport Rotterdam (haven en het omliggende
industriële complex) en de Greenport (glastuinbouw
in Westland en Oostland). Door middel van transdisciplinaire samenwerking (zie begrippenkader verderop)
worden tegenpolen partners, nu en in de toekomst.
Door het verbinden van unlikely allies ontstaan nieuwe
verbindingen die een inspiratiebron voor innovaties
zijn, winstgevend zijn, die het milieu respecteren en het
welzijn van mens en dier verbeteren. Door de interactie
tussen deze partijen ontstaan ideeën voor innovaties
die dan ook leiden tot meer duurzaamheid.
Het zogenoemde Mainport-Greenport-project is in
2009 gestart onder leiding van Xplorelab, de innovatiewerkplaats van de provincie Zuid-Holland. Het project
Mainport-Greenport kreeg hiervoor financiële steun van
TransForum (het nationaal programma voor innovatie
in agrosector en groene ruimte), die de kaders bood
waarbinnen het project uitgevoerd werd. Eén van de

voorwaarden was wel dat de financiering niet
uitsluitend van TransForum afkomstig zou zijn.
Naast de provincie Zuid-Holland hebben het
Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Westland
en meerdere kennisinstellingen daarom samen
meer dan tweederde deel geïnvesteerd. Hetzij in
financiële middelen, hetzij door middel van kennis
en uren.
Doel Mainport-Greenport-project
Het doel van het Mainport-Greenport-project
is om een langetermijntoekomstperspectief te
schetsen voor het Mainport-Greenport-complex.
Het gaat hierbij om de uitwerking van verduurzaming van intensieve land- en tuinbouw en andere
(agro)productie en logistiek. Bovendien onderzoeken we in hoeverre Mainport en Greenport op
deze vlakken nog beter kunnen samenwerken.
De focus ligt hierbij op ruimtelijke oplossingen
die een duurzaam perspectief bieden voor zowel
de clusters zelf als de Nederlandse en ZuidHollandse economie (profit), milieu en klimaat,
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“Door transdisciplinair samen te
werken worden
ogenschijnlijke
tegenpolen ineens
partners. Door
het verbinden
van unlikely allies
ontstaan nieuwe
verbindingen.
Tijdens het proces
gaat het erom om
in het bedenken en
vooral de uitvoering
van projecten niet
direct in de ‘hoe’vraag te denken.
De betrokken
partijen laten de
eigen denkpatronen
en belangen los.
Dat is essentieel
in een project als
Mainport-Greenport
om concreet actie
te ondernemen; van
‘onderaf’. Interessante businesscases
in de toekomst
krijgen zo bestaansrecht en draagvlak.”
– Rik Eweg, projectregisseur regionale
ontwikkeling TransForum

zoals CO2-reductie (planet) én de toenemende wensen
en eisen in de metropolitane maatschappij, zoals
bijvoorbeeld lichthinder (people).
Dit resulteert uiteindelijk in een haven die meer
biobased is, de optimalisatie van vervoers- en productstromen, verbetering van de positie en het imago van
de haven en het tuinbouwcluster in zowel de deltametropool als internationaal. Het feit dat de Mainport en de
Greenport hemelsbreed slechts enkele kilometers van
elkaar verwijderd zijn biedt bovendien unieke kansen
voor het gebruik van elkaars reststromen.
Een klein deel van de grote hoeveelheid CO2 die in het
Rotterdamse havengebied vrijkomt wordt nu al via het
OCAP-netwerk naar de glastuinbouw in het Westland
en Oostland vervoerd. Tuinders hoeven zo minder kostbaar aardgas te verstoken om voor voldoende CO2 in
hun kassen te zorgen. In toekomst zou de hoeveelheid
afgevangen CO2 nog meer moeten worden ingezet voor
dit soort doeleinden.
Dit rapport is een wegwijzer naar de toekomst. We
kijken hier vooral naar de beperkte ruimte en naar nog
efficiënter (her)gebruik van product- en reststromen op
verschillende niveaus en de hierbij behorende kennisinfrastructuur. De wegwijzer is bedoeld om te laten zien
hoe de clusters partners kunnen worden en om geïnteresseerde (markt)partijen te tonen welke kansen zich
in de komende periode aandienen en waar verbetering
mogelijk is.

Samenwerken binnen kaders TransForum
Het blijkt lastig de juiste partijen te vinden en in
beweging te krijgen als het gaat om het vinden
van oplossingen en het uitvoeren van concrete
projecten. Veel trajecten stranden halverwege
vanwege te weinig draagvlak of komen om
dezelfde of andere redenen niet verder dan de
onderzoeksfase. Bovendien staat de metropolitane benadering van agro- en voedselproductie
nog in de kinderschoenen.
TransForum vervult een belangrijke verbindende
rol in het bij elkaar brengen van belangrijke
partijen, de zogenoemde KOMBI. Dat staat voor
Kennisinstellingen, Overheid, Maatschappelijke
organisaties, Bedrijfsleven, en Intermediaire
of Integrerende partijen. In het geval van het
Mainport-Greenport-project partijen op het vlak
van industriële ecologie (zie het begrippenkader
verderop voor een definitie van deze term).
De betrokken partijen en hoe de samenwerking
verloopt worden in de hoofdstukken Organisatie
en Proces besproken. TransForum heeft verbindingen gelegd tussen stad en platteland en het
begrip Metropolitane Landbouw geïntroduceerd:
vrijwel alle (circa vierendertig) projecten die
TransForum de afgelopen zes jaar heeft uitgevoerd, ondersteunen de visie dat de landbouw en
de metropolitane of (groot)stedelijke omgeving
zich (opnieuw) met elkaar moeten verbinden
om tot een meer duurzame landbouw te komen.
Twee van de vierendertig projecten worden
uitgevoerd door Xplorelab: Green & the City en
Mainport-Greenport, waarbij dit eindrapport focust
op het laatstgenoemde project.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Organisatie
en leeswijzer
In het Mainport-Greenport-project worden drie fasen
onderscheiden die transdisciplinair samenwerken
bevorderen. Deze fasen zijn en worden cyclisch en
meerdere keren gedurende het project doorlopen.
Het is daarom een belangrijke leidraad voor de opbouw
van deze Wegwijzer.
In dit hoofdstuk worden de fasen beschreven, evenals
de in dit project tot nu toe behaalde resultaten per
fase. Binnen de drie fasen is een viertal onderdelen te
onderscheiden (afbakening, stromen, ruimte, positie).
Ook deze onderdelen komen in principe steeds per fase
terug, zij het in een verder ontwikkelde vorm.

sept ‘09: startexcursie

Fase 0

jan‘10
- Commitment consortiumpartners
Generiek maken (relatie G&C en config.)

Fase 1: Analysefase
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Figuur 5:
In het project worden
drie fasen en een
viertal onderdelen
onderscheiden

- Stromen en waardenkaarten MG

Fase 2:
Ontwerpfase

-Ideeënbundel

Fase 3: Rekenfase
- MKBA van kansrijke
ontwerpen
- Eindrapportage
- Convenant LNV/EZ/VROM
maart 2011
- Aanvraag Pieken in Delta

Drie fasen
Fase 1 – Analyseren (bespreken)
In deze fase is door alle verschillende betrokken
partijen (KOMBI) kennis over de Mainport en de
Greenport vergaard, besproken en inzichtelijk
gemaakt. Onder andere de regiopartners uit
beide clusters, de TU Delft (werkveld Industrial
Ecology), Hogeschool Rotterdam en Inholland
Delft hebben onderzoek gedaan en werksessies
belegd met experts vanuit de provincie en andere
partijen, zoals de milieufederatie.
Het ging hier om de volgende onderwerpen:
•
NWO (Nieuwe Westelijke Oeververbinding)
•
Brijn
•
Agrostromen
•
MASP
•
Slim Vervoer
•
CO2 en warmte
In het hoofdstuk Analyse worden deze onderwerpen uitgebreid beschreven.
Fase 2 – Ontwerpen (tekenen), fysieke interventies
Tijdens fase 2 genereren de partijen innovatieve
ontwerpoplossingen in een samenwerkingsverband met studenten, (net) afgestudeerden en
professionals. Dit heeft als resultaat: laboratoria
met ontwerpers waarin innovatieve concepten
voor toekomstbestendige inrichting worden
ontwikkeld en verkend. De ideeën zijn gevisualiseerd en opgenomen in het hoofdstuk Ontwerp.
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Belangrijke onderdelen zijn:
•
Farm City
•
Bioraffinage
•
Meervoudig ruimtegebruik, zoals drijvende kassen
in de haven
•
Algenteelt
Fase 3 – Evalueren (rekenen), businesscases
In de derde fase ontwikkelen we binnen het project
enkele scenario’s (2040) met een agenda voor de korte
termijn voor de ontwikkeling van de Deltametropool
Randstad. Met de potentie om uit te groeien tot een
toplocatie in de wereld; door de samenhang tussen
Randstad, Mainport, Greenport en ‘the Green’ (Metropolitan Agriculture). Dit resulteert in een maatschappelijke kosten-batenanalyse die de economische, ecologische en sociale potenties van verschillende oplossingsrichtingen schetst en onderbouwt. Meer hierover in de
hoofdstukken Evaluatie, Symbiose en Agenda.
Belangrijke onderdelen zijn:
•
MASP (Metropolitan Agricultural Symbioses
Programme)
•
Slim Vervoer
•
Farm City
De meest levensvatbare oplossingen worden
beschreven in concrete businesscases. De bovengenoemde onderdelen zouden voldoende fundering
moeten bieden om – na de officiële beëindiging van
het Mainport-Greenport-project van Xplorelab en
TransForum per 1 januari 2011 – gezamenlijk
opgepakt te worden door de KOMBI-partijen.

Vier onderdelen
De vier onderstaande hoofdvragen worden
beantwoord door per vraag de drie fasen te doorlopen. Deze matrixvorm garandeert het integrale
karakter van het project.
A. Wat is de afbakening? Hier gaat het om het
(gezamenlijk) netwerk van Mainport en Greenport
in kaart te brengen en het positioneren van deze
gebieden in het wereldwijde ecosysteem van
mainports en greenports. Dit gebeurde in samenwerking met TransForum en de consortiumpartners. Centrale vragen: Wat doen we wel, en wat
doen we niet?
B. Welke stromen zijn er? Door het koppelen
en verbinden van stromen op verschillende
niveaus tussen Mainport, Greenport en de omgeving (CO2, warmte, biomassa, water, kennis,
et cetera), kan symbiose (samenwerking) worden
gecreëerd.
C. Wat is de invloed op de ruimte? Hier gaat
het om het verbreden en verdiepen van de onderlinge relatie van Mainport en Greenport én de
relaties met de rest van de deltametropool. Door
middel van ruimtelijke analyse en ontwerpen van
fysiek ruimtelijke interventies (mogelijke oplossingsrichtingen). Dit gebeurde in samenwerking
met studenten van de TU Delft (Faculteit Bouwkunde), Wageningen UR, Hogeschool Rotterdam,
Hogeschool Inholland Delft, Hogeschool Breda
NHTV en diverse marktpartijen.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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D. Wat is het imago of de positie van de twee
clusters, individueel én ten opzichte van elkaar?
Door de afbakening van de Mainport en de Greenport,
het verbinden van de (onderlinge) stromen en het zicht
op de fysieke interventies, komen de verhoudingen tot
elkaar en tot de omliggende steden/het stedelijk milieu
in zicht. Hierbij gaat het om de positie of het imago
van de Mainport en de Greenport in dit stedelijk veld,
en om de legitimatie van deze industriële complexen.
Door feitenkennis en verduurzaming van ontwikkeling
bewijzen en creëren we de legitimiteit van het bestaan
ervan. Daarbij wordt gekeken naar kansen voor het
verbreden van de rol c.q. de functie van het werklandschap Mainport/Greenport in de omgeving van deze
clusters, zoals werkgelegenheid, recreatie, kringloopsluiting of voedselzekerheid.
F-ladder
De F-ladder is een schematische voorstelling van de
veelzijdige toepassing van biomassa uit de landbouw
(zie figuur 9). De sporten van de F-ladder lopen globaal
van veel volume (en dito ruimtebeslag) met relatief
geringe toegevoegde economische waarde (commodities), tot gering volume met grote toegevoegde waarde
(specialties).
In het project Mainport-Greenport is voortdurend
gekeken naar de F-ladder bij het bepalen van de
toegevoegde waarde van een intensere samenwerking
tussen de clusters Mainport en Greenport. Maar ook
tussen de Green (verbrede landbouw) en the City
(Rotterdam-Den Haag).
In het kader van het Mainport-Greenport-project is de
ladder uitgebreid tot 9 plus 1:

1. Fuel / Fire: brandhout en olie- en zetmeelhoudende producten voor biodiesel en bio-ethanol.
2. Fabricated products: grondstoffen voor textiel
(katoen, linnen), papier, bouwmaterialen, plastics.
3. Feed / Fodder: veevoer, variërend van vers
gras en kuilvoer tot granen en bonen voor
varkens en kippen.
4. Fresh / Fish: verse, langer houdbare
producten, zoals tropisch fruit en vis.
5. Food: minder lang houdbare producten als
(groenten), vlees en zuivel.
6. Flavours / Fun: genotsmiddelen (wijn, tabak),
maar ook recreatie, biologische landbouw en
stadslandbouw in deze categorie.
7. Flowers / Fashion: bloemen en planten.
8. Fine Chemicals / Pharma: smaak- en geurstoffen en farmaceutica.
9. Facilities: in termen van toegevoegde economische waarde wordt de F-ladder gecompleteerd
met de F van facilities. Hierbij gaat het niet meer
om de primaire productie, maar om toelevering
en verwerking. Voorbeelden zijn de productie van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, maar ook
verpakkingsmateriaal. Daarnaast vallen ook
diensten als financiering, arbeidsbemiddeling en
de levering van kennis in deze categorie.
10. Flora en fauna: de F-ladder staat met zijn
poten op de F van flora en fauna; het biologisch
kapitaal bestaande uit een enorme diversiteit
aan soorten en ecosystemen. De toegevoegde
waarde van de ecosysteemdiensten – de cashflow van het biologisch kapitaal – speelt in de
economie, onze maatschappelijke verlies- en
winstrekening, (nog) geen rol.
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& the City

Greenport

Facilities & Value
(financiën, informatie, marketing, ruimtelijke ordening, kunstmest)
Fine chemicals
& Flagrants - farma
Flowers & Fashion
bijv. bloemen en planten
Flavours & Fun
verbrede landbouw
Food - voedselproductie,
incl. intensieve vleesproductie
Fresh products - verse, langhoudbare
producten, zoals fruit en gevangen vis

Green

Mainport

Fodder & Feed
veevoer en andere bulkproducten
Fabricated products - gebruiksvoorwerpen,
van kleding tot meubelen (containers)
Fuel & Fire
brandstof, energie en grofchemie
Flora & Fauna

Figuur 6: De F-ladder, een schematische voorstelling van de veelzijdige toepassing van biomassa uit de landbouw
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De F-ladder als classificatie van agrarische producten
op basis van hun toegevoegde waarde, staat ook
aan de basis van de zogeheten bioraffinage, waarbij
plantaardig materiaal (net als ruwe olie) uiteen wordt
gerafeld in zijn samenstellende delen, die elk voor zich
waarde hebben. Een simpel voorbeeld is de teelt van
graan, waarbij het zetmeel wordt gebruikt voor pasta
of brood en stro en kaf als veevoer of brandstof. In de
figuur op de vorige pagina is dit zichtbaar door de pijlen
en de groene balken.
F-ladder als kapstok
De F-ladder dient als ‘kapstok’ voor het MainportGreenport-project, om te laten zien dat verduurzaming
van de landbouw zich op meerdere niveaus afspeelt.
Bij alle categorieën kent men zowel extensieve als
intensieve vormen van productie. Bij de categorieën
met geringe toegevoegde waarde zal echter veelal
intensivering centraal staan vanwege de ‘commodity’kenmerken, waarbij veel volume nodig is om voldoende
opbrengsten te kunnen genereren. Bij de categorieën
met veel toegevoegde waarde gaat het vaker om extensieve vormen, omdat niet de volumes centraal staan,
maar de verwaarding (valorisatie) van de producten.
Interessant is dat zowel alle categorieën met hoge
toegevoegde waarde, als de echt intensieve vormen
van de categorieën met lagere toegevoegde waarde
(zoals Food en Flowers in kassen), veel ‘metropolitane’
c.q. stedelijke input nodig hebben. Denk hierbij aan
financiering, kennis, en bijvoorbeeld infrastructuur en
arbeid. Logischerwijs zijn deze categorieën in de nabijheid van steden gesitueerd. In figuur 6 is dit weergegeven door middel van de paarse balken. In Nederland,
met zijn hoge stedelijke druk, komen vooral de categorieën met hogere waarde voor.

Als gevolg van zowel mondiale bevolkingsgroei
als welvaartgroei, zal de vraag naar alle categorieën landbouw flink toenemen. Specifiek
zal de vraag naar vlees enorm toenemen. Dat
heeft weer impact op de categorie Fodder en
Feed. Ook het nemen van maatregelen om
klimaatverandering tegen te gaan zal binnen de
Fuel-categorie een verschuiving naar biobrandstoffen teweeg brengen, wat grote oppervlakte
landbouwgrond kan vragen. Indien dit niet gerealiseerd wordt door een stijging van opbrengst
per oppervlakte (intensivering), zal de stijging
in de agroproductievraag leiden tot een groter
ruimtebeslag van de landbouw. Daarbij moeten
we bedacht zijn op de (ongewenste) toenemende
druk op de ruimte van Flora en Fauna-categorie,
aangezien de ruimte voor landbouw niet onbeperkt is.
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Begrippenkader
In een project dat op zoveel (soms abstracte) niveaus
de Mainport Rotterdam en de Greenport Westland/
Oostland met elkaar verbindt, is een duidelijk begrippenkader op zijn plaats. Dit hoofdstuk beschrijft de
begrippen die in deze Wegwijzer veel gebruikt worden
in alfabetische volgorde.
Agrobasis en Agroproductie = Alle producten die uit
de landbouw en natuur voortkomen en dus biomassa.
De agrobasis duidt op alle producten die uit de kortcyclische (plantaardige), duurzame productie komen;
de ecologische en maatschappelijke benadering van
voedsel- en agroproductie – hoe we kunnen voldoen
aan de toenemende wereldwijde vraag naar voedselen agroproductie zonder dat de druk op het milieu en
de (fysieke) ruimte toeneemt. Dit in tegenstelling tot de
langcyclische (fossiele), niet-duurzame productie.
Biobased economy = Als biomassa in belangrijke
mate wordt ingezet in verschillende sectoren van
de economie, ontstaat een zogenaamde biobased
economy. De biobased economy is een economie
waarin bedrijven – nationaal en internationaal –
non-food toepassingen vervaardigen uit groene grondstoffen, oftewel biomassa. Het gaat om toepassingen
als transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en
warmte), materialen (bioplastic) of de biochemie.

Hoewel de naam anders doet vermoeden gaat
het bij de biobased economy niet uitsluitend over
brandstoffen. De kern van de zaak is het samengaan van agro, chemie, papier en karton, en
logistiek. Waarbij het zwaartepunt bij de groene
chemie ligt. In feite staan niet de brandstoffen
centraal, maar de materialen.
CCS (Carbon Capture & Storage) = CO2-afvang
en -opslag is het afvangen van kooldioxidegas
(capture) dat vrijkomt bij de verbranding van
(fossiele) brandstoffen en opslaan (storage), veelal
onder de grond in oude gasvelden. De CO2 afkomstig van rookgassen uit de tuinbouw wordt nu nog
voornamelijk gebruikt voor (eigen) CO2-bemesting.
Steeds meer tuinders maken gebruik van externe
CO2 uit de haven via het OCAP-leidingnetwerk.
Dit wordt hergebruik genoemd. Een combinatie
van CCS en deels hergebruik van de CO2 uit de
haven heeft voordelen vanwege het vergroten van
het leidingnet en CO2-bronnen, en daarmee het
vergroten van (piek)opslagcapaciteit.
Clean Tech (Delta) = Clean Tech houdt zich
bezig met nieuwe oplossingen voor schone
energie, schoner werken en innovatieve technieken. Met deze oplossingen blijft het mogelijk
om te leven, wonen en werken in verstedelijkte
deltagebieden die te maken hebben met een
stijgend waterpeil. De Randstad Deltametropool
is hiervan een voorbeeld. Clean Tech Delta is de
naam voor een initiatief van diverse bedrijven,
kennisinstellingen en overheden om hierin te
investeren op de as Delft-Rotterdam, met de
stadshavens als basis.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Configuratiestudie en de Deltametropool = Een
onderzoek in samenwerking met TransForum naar
een internationaal vergelijk van deltagebieden en hun
fysieke ruimtebeslag in combinatie met bevolkingsdruk. Hierbinnen speelt het begrip Deltametropool
een centrale rol. In Nederland is dit de term die wordt
gebruikt voor de ambitie om alle agglomeraties in de
Randstad gezamenlijk te laten functioneren als één
metropoolregio, zodat die kan concurreren met de
grootste metropolen in de wereld. In de configuratiestudie wordt een metropolitane deltaregio aangeduid
met een straal van circa 100 km waarbinnen minstens
10 miljoen inwoners wonen. Een deltametropool kent
op het schaalniveau met een straal van 30 km, 3 tot
meer dan 10 miljoen inwoners.
Duurzaamheid = Het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht.
Hierbij staat langetermijndenken en –handelen centraal,
waarbij de triple-P-duurzame indicatoren als leidraad
dienen:
People
•
Arbeidsinzet (in arbeidsjaareenheden)
•
Arbeidsvolume (personen) ten opzichte van de
potentiële beroepsbevolking
•
Opleidingsniveau (ratio hoger/lager kader)
•
Ziekteverzuim
•
Arbeidsproductiviteit (omzet per arbeidsjaareenheid; een afgeleide indicator)
•
Landschapswaarden (recreatie, esthetisch, etc.)
•
Dierenwelzijn
Planet
•
Biodiversiteit (mondiaal verlies aan)
•
CO2-emissie/-balans
•
Kringloopsluiting

Profit
Hier gaat het om:
•
Bruto toegevoegde waarde (wat verdienen
we eraan)
Fresh Corridor = De centrale ader die grootschalige logistieke centra in Westland/Oostland
via de haven van Rotterdam moet verbinden
met belangrijke logistieke centra meer stroomopwaarts, zoals De Betuwe, Venlo, Vlissingen en
Antwerpen.
Greenport = Nederland heeft op het gebied van
de tuinbouw een grote naam. Of het nu gaat
om groenten en fruit, om bloemen en planten,
om bloembollen of om bomen: de Nederlandse
tuinbouwsector telt internationaal mee. De
tuinbouw in ons land is geconcentreerd in een
aantal kernen: de greenports. De greenports zijn
gebieden waar een concentratie is van bedrijven,
die sterk met elkaar verbonden zijn.
In een greenport clusteren teeltbedrijven,
veilingen, handelsbedrijven en tuinbouwtoeleveranciers. Vaak zijn er ook veredelaars en
vermeerderaars van planten en zaden te vinden.
Ook kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw, zitten er dicht bij het vuur. In het MainportGreenport-project kiezen we voor de focus op de
Greenport Westland/Oostland. Recent wordt ook
wel gesproken van de Greenport Westland/Oostland/Barendrecht. Naast deze Greenport, kennen
we nog de Greenports Boskoop, de Bollenstreek,
Aalsmeer en Venlo.
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Figuur 7:
Collage van het
project Green &
the City. Het project
heeft als casusgebied het groene
Hof van Delfland

Green & the City = Een tweede Xplorelab-verkenning
in samenwerking met TransForum over metropolitane
landbouw.
Het gaat hierbij om de relatie tussen stad en land
en daarbinnen specifiek de landbouw. Het heeft een
duidelijke relatie met het Mainport-Greenport-project.
Daar waar het Mainport-Greenport-project vooral gaat
over duurzame intensivering, staat bij Green & the City
extensivering en verbreding van de landbouw centraal.
Vanuit de sterk toenemende vraag naar agroproductie
en de F-ladder geredeneerd, is het pas mondiaal duurzaam als beide strategieën in metropolitane gebieden
worden nagestreefd.
Growport = Tussen de economische clusters Greenport (Westland/Oostland) en de Mainport Rotterdam
bestaat een hechte relatie in termen van handel en
logistiek. Het geheel van kansen die er in dit gebied
gezamenlijk liggen, hebben we de Growport genoemd.
In de toekomst zou het geheel van beide clusters zich
hierin moeten kunnen herkennen.

Industriële ecologie = Focust op de duurzame
combinatie tussen milieu, economie en technologie (interdisciplinair). Tussen de natuur en
socio-technische systemen bestaat een duidelijke
analogie. Door de natuur te zien als leermodel
kunnen ecologische principes worden toegepast
op processen in de industrie. Het begrip ‘industrieel’ refereert hierbij niet alleen aan industriële
complexen, maar ook aan hoe wij natuurlijke
grondstoffen (rijkdommen) gebruiken in de
productie van goederen en diensten. De term
‘ecologie’ verwijst naar het concept dat onze
industriële systemen principes zouden moeten
opnemen die we binnen natuurlijke ecosystemen
zien. Industriële ecologie is tevens de naam
van een nieuw werkveld binnen de TU Delft in
samenwerking met de universiteiten in Leiden en
Rotterdam, om de integratie tussen natuur, techniek en economische kennis alsmede bouwkunde
te stimuleren.
Innovatie = De ontwikkeling en/of implementatie
van nieuwe of aangepaste producten, diensten,
processen, systemen, organisatiestructuren, of
businessmodellen met als doel nieuwe waarde
voor de doelgroepen en verdienmodellen voor
organisaties te creëren.
KOMBI-benadering = Dit staat voor een multistakeholderbenadering tussen Kennisinstellingen
| Overheid | Maatschappelijke organisaties |
Bedrijfsleven | Integratie (soms ook Intermediair).
Door deze benadering worden gedeelde waarden
ontwikkeld, die sociale en ecologische uitdagingen verbind met businessmogelijkheden.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Figuur 8:
Vanuit de traditionele 3 P’s is in de
loop der tijd een
drietal afzonderlijke
landbouwstrategieën
ontstaan. Metropolitane landbouw
biedt een oplossing
waarbij alle strategieën gecombineerd
worden

Profit

Hier wordt gebruik gemaakt van een actie-lerenmethode,
gesteund door reflectie & monitoring, wat leidt tot
cocreatie van nieuwe kennis waarop de 3P-waardeproposities zijn gebaseerd. Bovendien wordt er een
basis gelegd voor investeringen en resultaten (financieel, relaties, (de)regulatie, condities, et cetera).
Mainport = De naam voor een logistieke ‘mainport’
zoals de Rotterdamse haven en Schiphol. Dit zijn de
pijlers van de Nederlandse economie. Kortweg bestaat
de Mainport Rotterdam uit het gehele industrieel
complex van de Rotterdamse haven, vanaf de Kop van
Zuid tot aan de tweede Maasvlakte, inclusief het gehele
netwerk van inlandterminals en achterlandverbindingen.
MASP = Metropolitan Agriculture Symbiose Portal (1)
én Metropolitan Agriculture Symbiose Programme (2).
(1) De Portal is één van de eindproducten van het
Mainport-Greenport-project in de vorm van een website.
Het beslaat het systeem waarin kansen zichtbaar
worden en zijn als het gaat om een betere synergie
tussen de belangrijke economische clusters MainportGreenport (en Green & the City) voor voorbeelden van
agroproductie. Hierbij onderscheiden we de volgende
hoofdvragen: op welke manier kunnen deze clusters
qua ruimtegebruik, menskracht, productstromen (inclusief ‘reststromen’), vervoer, organisatie en imago meer
van elkaar profiteren en op welke manier kunnen onderdelen hiervan worden opgewaardeerd (zie F-ladder)?
(2) De ‘statische’ portal vormt hopelijk (mede) de basis
voor nieuwe projecten en/of programma’s die voortborduren op de kennis en inzichten verworven tijdens het
Mainport-Greenport-project. Zo wordt er hopelijk verder
gewerkt aan symbiose tussen de beide clusters en de
rest van de provincie Zuid-Holland.
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Productielandbouw

Metropolitane
landbouw
Ecologische
landbouw

Planet

Stadslandbouw

People

Metropolitane landbouw = Een term die door
TransForum is ontwikkeld. Een positieve innovatieve reactie op de uitdagingen in ons voedselsysteem. Het is een pragmatische visie voor
een nieuwe, duurzame agrologica. In die logica
staat cocreatie van nieuwe verbindingen tussen
stedelijke en landbouwgebieden centraal. Een
metropolitaan gebied beslaat een gebied tot een
straal van 300 kilometer rondom een grootstedelijke regio. In dit gebied zijn stedelijke druk op
de ruimte (waarde van de grond) factoren, maar
ook stedelijke of maatschappelijke waarden.
Hierdoor is in een dergelijk gebied de legitimiteit
van de landbouw een duurzame landbouw. Dit
betekent een 3P-benadering. Dus naast economische rendabiliteit, gaat het ook over ecologische
duurzaamheid, zoals ruimte voor natuur en kringloopsluiting en ook om sociaal-maatschappelijke
waarden zoals dierenwelzijn en landschapsbeleving. Dit resulteert in een aantal waardetoevoegende strategieën:

1. De organisatie van voedselproductie door duurzame
intensivering en clustering met andere sectoren, waardoor naast profit-, ook planet- en people-doelen worden
nagestreefd. Dit is de focus van Mainport-Greenport.
2. Verbreding, gericht op nieuwe markten die aansluiten
bij sociaal-culturele behoeften van de stad, en daarmee
economisch rendabel wordt, zodat naast people- of
planet-doelen ook profit-doelen worden gediend. Dit is
de focus van Green & the City.
Figuur 9:
De drie fasen van
het project MainportGreenport

OCAP = de joint venture die sinds 2003 de centrale
pijpleiding exploiteert waar circa 500 tuinders op zijn
aangesloten. OCAP levert sinds 2005 circa 300.000 ton
CO2 per jaar die wordt afgevangen bij een raffinaderij
in de haven (Shell). Het is een samenwerking tussen
bouwbedrijf VolkerWessels en gassenleverancier Linde
Gas. De naam komt van Organic Carbondioxide for
Assimilation of Plants. Binnenkort creëert OCAP een
extra CO2-bron via bio-ethanolfabrikant Abengoa. Hierdoor kunnen vanaf medio 2011 ook tuinders in de Zuidplaspolder gebruik maken van OCAP-CO2. Op langere
termijn (2015) komen ook energiecentrales en andere
verwerkingsbronnen in het mainport-gebied als bron
voor CO2 beschikbaar.
Shortsea = Transport per zeeschip binnen Europa
(korte zeeverbindingen, naar onder andere Verenigd
Koninkrijk, Scandinavië, Duitsland).
Symbiose = betekent letterlijk het samenleven van
twee levensvormen. In de ecologie betekent het ‘met
wederzijds belang’. In dit rapport gaat het dus om
het samenwerken van de Mainport Rotterdam en de
Greenport Westland/Oostland. Uiteindelijk zouden
deze clusters op zo’n manier moeten samenleven

dat samenwerking onvermijdelijk, en zelfs heel
vanzelfsprekend is. Alle deelnemers en stakeholders binnen het Mainport-Greenport-project
spreken de hoop uit dat de bedrijfsprocessen in
deze twee clusters zodanig veranderen dat het
duurzaam financiële, sociale of ecologische voordelen oplevert voor allebei.

Bespreken

Rekenen

Tekenen

Transdisciplinaire samenwerking = Vakgebiedoverschrijdend samenwerken. Dit betekent
dat alle experts in een team hun eigen expertise
inbrengen en ook dat de afzonderlijke kennis en
ervaring gecombineerd wordt. Er wordt van de
experts gevraagd over de eigen vakgrenzen, rol
en discipline heen te stappen en te kijken, en
de eigen overtuigingen en kaders los te laten en
daarnaar te handelen. Door een cyclische werkwijze van analyseren, ontwerpen en evalueren te
hanteren en het ‘afzetten van de eigen pet’ in een
veilige omgeving (zoals Xplorelab) mogelijk te
maken, ontstaat een experimenteerruimte waarin
men zowel kan slagen als mag falen.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Proces
Om het project Mainport-Greenport op de juiste manier
te beschrijven is het niet alleen noodzakelijk om de
betrokken partijen (KOMBI) te beschrijven inclusief hun
rol binnen het project, maar ook om het transdisciplinaire proces zelf te beschrijven. Dit hoofdstuk geeft
een beeld van de betrokken partijen en het proces
in chronologische volgorde (zie tijdbalk in zijlijn) en
per onderwerp. Uiteraard volgens de trits analyseren
– ontwerpen (ronde tafels) – evalueren (versnellingskamers) van Xplorelab.
KOMBI-partners Mainport-Greenport
Kennisinstellingen
Hogeschool Rotterdam is trekker geweest van de
agrostromenstudie voor Xplorelab. Door middel van
lectoraten wordt aan docenten en studenten de mogelijkheid geboden zich te verdiepen in vraagstukken die
voor de regio van belang zijn. De lectoraten en onderzoeksvragen richten zich onder andere op ‘Sustainable
Solutions’. Hieronder vallen ook oplossingen voor duurzame bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling. De haven
speelt daarin een belangrijke rol.
Hogeschool Inholland Delft heeft meegewerkt aan de
agrostromenstudie en enkele studenten hebben stage
gelopen bij Xplorelab.
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In de Hogeschool huist de Unit Agriculture waar
onderwijs wordt geboden aan Randstedelijke
jongeren. Veel van deze studenten komen uit de
Greenport, waarvan weer een groot deel binnen
de Greenport een professionele loopbaan start.
De hogeschool participeert in het Fieldlab Glastuinbouw in Honselersdijk. Dit speciale tuinbouwlaboratorium richt zich op de ontwikkeling van
nieuwe technologie in de kas. Inholland participeert tevens in de Greenport Campus.
Hogeschool Breda NHTV participeert met de
academie SLM Stedenbouw, Mobiliteit & Logistiek
in het laatste deel van het Mainport-Greenportproject om mogelijke perspectieven aan te geven
voor de Growport en om de opgedane kennis
en ervaringen vervolgens te delen met haar
studenten. Twee studenten van de NHTV hebben
in 2010 stage gelopen bij Xplorelab, evenals een
docent die vier maanden intensief op het Xplorelab heeft meegewerkt aan het project.
TU Delft Industriële Ecologie (in samenwerking
met de universiteiten in Leiden en Rotterdam)
heeft begin 2010 vijf studenten laten werken aan
het Mainport-Greenport-project als onderdeel van
hun studie. Hieruit zal in 2011 nog een wetenschappelijke publicatie volgen. Daarnaast participeert zij samen met diverse partners in het MASP
(Metropolitan Agriculture Symbiosis Programme).
De Wageningen Universiteit en Research Centre
(WUR) participeert via het Susmetro-project in de
configuratiestudie, en via het agroparkencluster
van de WUR bij het ontwerp voor Farm City. Indi-

rect is er ook nog een link met het Landbouw Economisch Instituut (onderdeel van WUR) via Green & the
City en via TransForum.

De rol van deze gebiedspartners komt pas echt
aan de orde als we met de fysieke interventies/
ontwerpen aan de slag gaan.

Overheid
Provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever van het
Mainport-Greenport-project omdat dit project de doelen
van het actieprogramma Greenport helpt te realiseren.
Specifiek gaat het om het actiepunt ‘Positie en Imago’.
Dat wil zeggen de legitimatie van de Greenport in de
(delta)metropool door verduurzaming en economische
en maatschappelijke (werkgelegenheid en voedselzekerheid) verankering.

Hiernaast hebben een veelheid aan overheid en
semi-overheden meegewerkt of gepraat in de
diverse sessies van het project. Te denken valt
aan RCI, Innovatienetwerk, diverse ministeries en
gemeenten, en regionale verbanden.

Gemeente Westland is al sinds lange tijd in gesprek
met het Havenbedrijf Rotterdam over het transport
van CO2 en warmte tussen de Mainport en de Greenport. Sinds 2009 is de gemeente in overleg met het
Havenbedrijf over een Nieuwe Waterwegverbinding.
Het project Mainport-Greenport was een welkom kader
waarbinnen de overleggen voortgezet konden worden.
Metropoolregio Den Haag-Rotterdam
De Gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben in
2010 voor een aantal verschillende onderwerpen
verkenningen uitgevoerd waarop (betere) samenwerking gewenst is tussen de twee steden en andere
partijen in de regio. Eén van deze verkenningen heeft
betrekking op de relatie met de Greenports, in het
bijzonder de regio Westland/Oostland. Hierbij is ook het
Mainport-Greenport-project benoemd.
Ook bij diverse deelsessies zijn deze steden aanwezig
geweest. Bijvoorbeeld bij de Xcursie en bij de CO2sessie.

Maatschappelijke organisaties
Bij de diverse sessies zijn meerdere maatschappelijke partijen aanwezig geweest, zoals Foodculture Group, Stroom Den Haag, Rotterdamse
Oogst, Groen Goud en Goed en Groen. De Milieufederatie was aanwezig bij de Xcursie en helpt
mee na te denken over het MASP. Met kennisinstelling Drift en overheidsinstelling Syntens
wordt gesproken over de verankering van MASP
en Slim Vervoer.
Bedrijfsleven
Havenbedrijf Rotterdam neemt om verschillende
redenen deel aan het Mainport-Greenport-project.
Om goede achterlandverbindingen te waarborgen, is het voor het havenbedrijf van groot
strategisch belang betrokken te zijn bij initiatieven
die over de inrichting van de ruimte en ontwikkeling van infrastructuur in Zuid-Holland gaan.
Daarnaast werkt het havenbedrijf graag mee aan
de ontwikkeling van een warmte- en CO2-netwerk
om de CO2-uitstoot verminderen door deze af te
vangen en via een uitgebreid leidingennetwerk
aan de glastuinbouw in Westland/Oostland te
leveren.
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Dit is een belangrijke techniek om de Rotterdamse
doelstelling – halvering van de CO2-uitstoot in 2025 –
te realiseren. Mainport Rotterdam kijkt hierbij niet alleen
naar economische motieven. Hergebruik van CO2
draagt ook bij aan een beter imago of positie in binnenen buitenland.
Verder moeten Mainport en Greenport ook samenwerking zoeken voor een betere infrastructuur en zijn er
mogelijkheden voor koppeling op het gebied van agro
en chemie voor uiteenlopende producten.
Hierbij hebben we hulp gekregen van veel bedrijven
in de regio. Van glastuinbouwbedrijven (van der Lans,
Prominent), tot Priva tot bijvoorbeeld AkzoNobel, DSM
en Argosoil in de haven. Kennismakelaars hebben ook
bijgedragen. Voorbeelden zijn VDGP, Tebodin, DHV, en
vele anderen.
Integrerende of Intermediaire partijen
TransForum is een innovatieprogramma (2004-2010)
dat de noodzakelijke duurzame ontwikkeling van
de Nederlandse landbouw stimuleert door deze te
verbinden met zijn verstedelijkte omgeving. Ze zetten
hiervoor hun unieke combinatie van kennis, netwerk
en middelen in. Ze bouwen aan gepassioneerde coalities van kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen ontwikkelen
ze nieuwe bedrijvigheid die winstgevend is, het milieu
respecteert en het welzijn van mens en dier verbetert

Xplorelab is de innovatiewerkplaats van de
Provincie Zuid-Holland en is in 2009 het MainportGreenport-project gestart. Xplorelab heeft als
doel om, door een andere manier van denken
en doen (integraal werken stimuleren via ontwerpend onderzoek; in doorgaans drie fasen: analyseren – ontwerpen – evalueren), vernieuwende
oplossingen aan te dragen voor (provinciaal)
beleid. Xplorelab is een werkplaats waar interdisciplinair én transdisciplinair wordt samengewerkt
met betrokken externe partners en door mensen
vanuit verschillende afdelingen en directies van
de provincie Zuid-Holland.

Samenwerkingsproces
De volgende pagina’s schetsen een beeld van
het proces van het Mainport-Greenport-project.
In het kort wordt beschreven wat de aanleiding
voor en het doel van het project en de bijeenkomsten zijn. De uitkomsten van de bijeenkomsten worden beschreven in het hoofdstuk
Analyse.
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mei
2009
07/05/09 Ketelhuissessie, BK-City Delft

18/09/09 Xcursie ‘Zoektocht Agrobasis’

december
2009
11/12/09 Sessie Deltametropool R’dam-DH

januari
2010

Bijeenkomsten
Algemeen: Consortiumvorming en kernteam Mainport-Greenport-project
•
07/05/09 Ketelhuissessie – BK-City (Ketelhuis), TUDelft
Initiërende bijeenkomst met diverse KOMBi-partijen waar de basis is gelegd voor de
project(voorstellen) Mainport-Greenport, Green & the City en de configuratiestudie.
Hier zijn de hoofdvragen van de verschillende projecten in twee deelsessies benoemd.
•
18/09/09 Xcursie ‘Zoektocht agrobasis Mainport-Greenport-Complex’
Start in een Spido-boot naast Hotel New York, Rotterdam, vervolgens varend langs diverse
‘agro’- en ‘bio’projecten in de haven. Verste punt was het zicht op de verlaten Happy
Shrimp Farm en de nog te graven doorgang naar de tweede Maasvlakte. Vervolgens in
Hoek van Holland overgestapt in een bus. Hier de gesloten kas van Prominent bekeken,
Flora Holland en het Improvement Centre in Bleiswijk. Ten slotte ‘s avonds een bezoek
gebracht aan de Rotterdamse Oogst Parade aan het Heemraadplein te Rotterdam. Tijdens
deze Xcursie stond de F-ladder als kapstok centraal. Per F-categorie zijn interessante
toekomstige interventies benoemd, als agenda voor het gehele Mainport-Greenportproject.
•
21/01/10 Provincie Zuid-Holland, Den Haag
Vanaf deze datum is een kernteam (de Provincie / Xplorelab, Gemeente Westland, het
Havenbedrijf Rotterdam, en Wim van de Geijn) één of meerdere keren per maand samengekomen om de voortgang te bespreken en actief samen te werken. Later zijn de diverse
kennispartners toegevoegd.
•
11/03/11 Afsluitende Eindmanifestatie Mainport-Greenport-project – Drijvend
Paviljoen, Rijnhaven, Rotterdam
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
•
11/12/09 Overleg Deltametropoolregio Rotterdam - Den Haag – Anthuriumkweker
Anthura BV, Bleiswijk
Op basis van een verkenning van Ecorys is besproken wat het wederzijdse belang van de
relatie van de Greenport en de dubbelstad Rotterdam-Den Haag is en hoe deze versterkt
kan worden. Ook de Mainport-relatie is hier besproken. Deze verkenning had betrekking
op de thema’s ‘economie en ruimte’, ‘infrastructuur en innovatie’, ‘arbeidsmarkt’, ‘energie’,
‘duurzaamheid’, en ‘toerisme’. Met name onderwerpen als de nieuwe vaste oeververbinding onder de Waterweg, energie, het belang van de haven voor de Greenport en vice
versa, en de arbeidsmarkt in relatie tot bereikbaarheid kwamen hier aan de orde. Gebiedsaanbevelingen uit deze verkenning hebben nog geen vervolg gekregen.

21/01/10 Eerste kernteamoverleg, Xplorelab
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mei
2010
12/05/10 Ronde Tafel – Drijvende kas

21/05/10 Scenariobijeenkomst Tollensfabriek

8/06/10 Verbindingsteamsessie TransForum

juli
2010
01/07/10 Ronde Tafel Brijn – Oasen, Gouda

Verbindingsteam Mainport-Greenport
•
8/06/10 Verbindingsteamsessie (keuze voor focus) – TransForum, Zoetermeer
•
24/01/11 Agenda Growport 2040 – iGluu, Den Haag
In het kader van de verankering in en verbinding van de clusters is rond de zomer van
2010 aan vertegenwoordigers van de Mainport en Greenport gevraagd een verbindingsteam te vormen. Leden zijn:
- Herman de Boon (trekker logistiek Greenport en voorzitter dagelijks bestuur TransForum)
- Nel van Dijk (voorzitter Greenport Westland/Oostland)
- Jaap Jelle Feenstra (Public Affairs Havenbedrijf Rotterdam en ‘rapporteur’ of voorzitter)
- Guus van Steenbergen (Projectmanager Greenports Provincie Zuid-Holland)
- Wim van de Geijn (secretaris)
In de eerste bijeenkomst in juni 2010 brengt het team focus aan in het project. In de sessie
in januari 2011 is de agenda voor de toekomst (Growport 2040) opgesteld.
Dit informele verbindingsteam is overigens ook opgericht met het oog op een vervolg
in 2011. Denk hierbij aan het MASProgramma, waar de leden van dit team een formele
(bestuurs)rol kunnen nemen bij een eventueel projectvoorstel.
Infrastructuur: Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)
Aanleiding: Samen met de gemeente Westland voerde het Havenbedrijf Rotterdam dit jaar
een onderzoek uit naar de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Mainport Rotterdam en de Greenport Westland/Oostland en invloed hierop van een Nieuwe
Westelijke Oeververbinding (NWO).
•
12/05/10 Ronde Tafel – Drijvende kas, Flora Holland, Naaldwijk (input Buck Consults:
logistiek onderzoek)
Doel: Inzicht te krijgen (analyse en legitimatie) in de hieronder benoemde onderwerpen,
zodat een adequate bijdrage wordt geleverd aan een goed onderbouwde en verantwoorde
keuze voor een tracé dat uiteindelijk op een breed draagvlak kan rekenen bij betrokken
stakeholders.
1. Aard en omvang goederenstromen tussen Greenport en Mainport.
2. Configuratie logistieke Greenport-ketens en de ontwikkelingen hierin, inclusief de
impact op stromen.
3. Positie van de Mainport Rotterdam in Greenport-logistiek en de ontwikkelingen hierin.
4. Effecten en belang NWO voor relatie Greenport – Mainport.
•
21/05/10 Scenariobijeenkomst – Tollensfabriek, Schiedam (i.s.m. Future Consult)
Doel: Op inspirerende en creatieve wijze zoeken naar manieren waarop Mainport en
Greenport gezamenlijk de ‘BV Nederland’ kunnen versterken.
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september
2010
13/09/10 Versnellingskamer Brijn BK-City

22/09/10 Duurzaamheid Loont!? - Farm City

29/09/10 International Summit TransForum

oktober
2010
06/10/10 Ronde Tafel Stromen HRO

Brijn (inspiratie voor zoet-zoutvraagstuk)
Aanleiding: Xplorelab heeft voor de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar innovatieve methoden om de productie van brijn in de glastuinbouw te voorkomen en/of te
verminderen. In de glastuinbouw wordt vaak brak grondwater gebruikt als alternatief voor
regenwater. Dit brakke grondwater is te zout om direct gebruikt te worden als gietwater
en moet eerst gefilterd worden waarbij een meer ingedikte zoutoplossing (= brijn) achterblijft. Dit onderzoek heeft raakvlakken met het vraagstuk van zoet en zout water in de
Mainport en de Greenport. Beide clusters verbruiken meer water dan er regenwater valt.
Vooral in de Greenport, waar de kwaliteit van dit water van groot belang is, dreigen er in de
toekomst problemen te ontstaat voor de beschikbaarheid van voldoende water. Een aantal
van de innovatieve methoden uit dit onderzoek zijn als voorbeelden meegenomen in het
project Mainport-Greenport.
•
01/07/10 Ronde Tafel – Oasen, Gouda
Doel: Gezamenlijk zoveel mogelijk ideeën genereren voor het gebruik van brijn. De bijeenkomst richtte zich daarbij zowel op de enigszins voor de hand liggende ideeën waar nu
vaak al onderzoek naar is, als op de wat meer ‘wilde’ ideeën waar de haalbaarheid vaak
veel minder makkelijk in te schatten is.
•
13/09/10 Versnellingskamer –BK-City (Berlagezaal), TU Delft
Doel: Verder uitwerken van vijf ideeën gekozen op basis van de bijeenkomst van 1 juli 2010.
Stromen: Agrostromen
Aanleiding: Tussen de Greenport en de Mainport Rotterdam bestaat een hechte relatie in
termen van handel en logistiek. De Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland (Delft)
zijn samen met het Xplorelab van de provincie Zuid-Holland het project gestart: ‘De agrostromen van het Mainport-Greenport-complex’. Met dit project wordt gestreefd naar het
ontsluiten van de kennis over agribulk-(rest)stromen door en in het Mainport-Greenportcomplex. Uit de inventarisatie moet blijken of er voldoende geschikt plantaardig materiaal
vrijkomt om in de toekomstige ‘Growport’ tot grootschalige bioraffinage over te gaan.
Het project zal resulteren in innovatieve oplossingen voor knelpunten die een dergelijke
ontwikkeling op termijn mogelijk zullen maken.
•
06/10/10 Ronde Tafel – HRO, Rotterdam
Doel: Het confronteren van experts met de voorlopige resultaten uit het bedrijfsleven.
•
07/12/10 Versnellingskamer – Van Vliet Recycling, Hoek van Holland
Doel: Het presenteren van de resultaten tot nu toe in de zoektocht naar de verschillende
agrostromen in de Mainport en Greenport en tussen deze twee clusters.
provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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november
2010
08/11/10 Xpertsessie Symbiose Portal

12/11/10 Ronde Tafel Slim Vervoer

30/11/10 Versnellingskamer Slim Vervoer

december
2010
01/12/10 Eindfeest TransForum

Daarnaast van gedachten wisselen over de aanpak en de aandachtspunten bij het zoeken
van innovatieve (logistieke) oplossingen om tot (grootschalige) bioraffinage van plantaardige restproducten te komen.
Infonetwerk: Metropolitan Agriculture Symbiosis Programme (MASP)
Aanleiding: Om de onderzochte mogelijkheden en oplossingsrichtingen binnen het project
vanaf 2011 zo concreet mogelijk te verankeren, is het noodzakelijk om de voorwaarden
hiervoor te onderzoeken en te creëren én laten zien waar de kansen liggen. Dit kan door
middel van een Metropolitan Agriculture Symbiosis Programme (MASP).
•
08/11/10 Ronde Tafel – CabFab, Den Haag
Doel: Het ontwikkelen en opzetten van een systeem waarin kansen zichtbaar zijn voor
een betere synergie tussen de belangrijke economische clusters Mainport en Greenport
(en Green & the City) als het gaat om voorbeelden van metropolitane landbouw. Hierbij
onderscheiden we de volgende hoofdvragen: op welke manier kunnen deze clusters qua
ruimtegebruik, menskracht, productstromen (inclusief reststromen), vervoer, organisatie en
imago meer van elkaar profiteren en op welke wijze kunnen onderdelen hiervan worden
opgewaardeerd? Een belangrijke inspiratiebron hiervoor is het NISP (National Industrial
Symbiosis Programme uit het Verenigd Koninkrijk). Dit is een programma om bedrijven
samen te brengen om te onderzoeken of het mogelijk is om kringlopen te sluiten.
•
23/02/11 Versnellingskamer, TU Delft
Doel: Het concretiseren van de ideeën over het vervolg van het MASP.
Logistiek: Slim Vervoer
Aanleiding: Het blijkt dat logistiek voor metropolitane landbouw nog vaak een struikelblok
is bij met name bij de local-to-local-connecties (streekproducten), en ook global-to-localconnecties (waardevolle reststromen). Welke initiatieven kunnen ontplooid worden om een
slim vervoersysteem uit te denken voor het transport van kleine hoeveelheden wisselende
producten van diverse producenten? Welke modaliteiten kunnen worden ingezet, welke
bijdragen kunnen we verwachten van de inzet van intelligent agents, et cetera? Of moet je
juist de afnemer bij het product brengen?
In het kader van de projecten Green & the City en Mainport-Greenport is Hogeschool Breda
NHTV bezig met een onderzoek naar logistiek binnen het agrocomplex in Zuid-Holland.
•
12/11/10 Ronde Tafel – Syntens, Rotterdam
Doel: Het uitwisselen van kennis over een slim vervoersysteem voor transport van kleine
hoeveelheden diverse producten van wisselende producenten.
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december
2010
07/12/10 Versnellingskamer Agrostromen

14/12/10 Ronde Tafel CO2 en Warmte

15/12/10 Versnellingskamer Drijvende kassen
22/12/10 Versnellingskamer CO2 en Warmte

•
30/11/10 Versnellingskamer – Provincie Zuid-Holland (GrandCafé), Den Haag
Doel: Het schrijven van een projectvoorstel, in te dienen bij bijvoorbeeld Dinalog of Pieken
in de Delta.
Infrastructuur: CO2 en warmte
Aanleiding: Eén van de meest relevante en in het oog springende huidige relaties tussen
de Mainport en de Greenport is de bestaande OCAP-leiding. Hoe bestendig is het huidige
netwerk, en hoe kunnen we dit netwerk vergroten? Ook is hierbij zicht op de relatie met het
warmte- en duurzame energienet van belang.
•
14/12/10 Ronde Tafel – Hotel New York, Rotterdam
Doel: Het duiden van de huidige stand van zaken
•
22/12/10 Versnellingskamer – Xplorelab, Provincie Zuid-Holland, Den Haag
Doel: Het verder uittekenen van een stappenplan voor de verduurzaming van het buizenen leidingennetwerk in en tussen Mainport en Greenport.
Meervoudig ruimtegebruik
Aanleiding: Ruimte is schaars in de regio. Oplossingen waarbij ruimte meervoudig gebruikt
wordt zijn geboden. Dit kan door middel van slim stapelen van bedrijfsonderdelen, maar
ook door wateropslag onder kassen, of zelfs drijvende kassen. Ook het verweven van
functies, zoals glas in de haven of agropoductie in de stad zijn hier voorbeelden van.
•
15/12/10 Presentatie stageverslag Glastuinbouw in de Haven – Xplorelab, Provincie
Zuid-Holland, Den Haag
Doel: Een zoektocht naar (tijdelijke) ruimte voor nieuw glas in de regio resulteert in meer
dan 400 hectare glas in de haven van Rotterdam. Niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. Voordelen zijn de directe nabijheid van warmte en CO2 en de mogelijkheden die een
ander bouwregime biedt (hoge kassen zijn mogelijk, gestapeld of andere regelgeving voor
lichthinder).
Farm City
Aanleiding: Stadshavens is aangewezen als testlocatie voor diverse zaken. Zo ook voor
experimenten voor de symbiose Mainport-Greenport. Nieuw Mathenesse in Schiedam is
een interessante plek vanwege de beschikbaarheid van ruimte, reststromen en de kade,
maar ook de directe nabijheid van de stedelijke inwoners als potentiële werknemers van
zowel de Main- als Greenport. Naast Nieuw Mathenesse hebben de ontwerpers, vanwege
het modulair opzetten van hun idee, nog vier andere locaties uitgewerkt.
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januari
2011
20/01/11 Ontwerpsessie Farm City ‘People’

24/01/11 Agenda Growport 2040

•
22/09/10 Bijeenkomst Duurzaamheid Loont!? Nieuw Mathenesse (Schiedam)
Doel: Cradle-to-Cradle-bijeenkomst, om na te denken over een nieuwe inrichting van
het herstructureringsgebied Nieuw Mathenesse. Eén van de ideeën is intensieve
agroproductie op de reststromen van het gebied, zoals warmte, CO2 en destillaat.
•
20/01/11 Ontwerpsessie 1 People, Lunchroom New Fork, Rotterdam
•
01/02/11 Ontwerpsessie 2 Planet, Diergaarde Blijdorp, Rotterdam
Kader: Mainport-Greenport – Verankering TransForum
•
29/09/10 International Summit – Van Nellefabriek, Rotterdam
Doel: Zes wereldsteden/regio’s waren bijeen in Rotterdam om hun ervaringen over
Metropolitane Landbouw te delen. Een twintigtal deelnemers is samen op een MainportGreenport Learning Journey geweest naar de kassen van Westland en naar agrogerelateerde tentoonstelling van Joep van Lieshout in de Onderzeebootloods op het RDMterrein.
•
01/12/10 Slotbijeenkomst TransForum – Priva, De Lier
Doel: Alle dertig praktijkprojecten van TransForum hebben zich gepresenteerd op deze
dag en er is uitgebreid over gediscussieerd. Hiermee is voor het Mainport-Greenportproject een mooi kader geschetst van de aanpak van andere projecten.

01/02/11 Ontwerpsessie Farm City 2 ‘Planet’

maart
2011
11/03/11 Eindmanifestatie Mainport-Greenport

Een ‘biobased
cluster’ in
Zuid-Holland.
Bouwsteen
toekomstscenario
Growport.
(Bron:
Futureconsult,
2010)
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Toekomstscenario Growport
In mei 2010 zijn in de Tollensfabriek in Schiedam diverse kopstukken
uit de Main- en Greenport bijeen geweest om op inspirerende en creatieve wijze op zoek te gaan naar manieren waarop Mainport en Greenport gezamenlijk de ‘BV Nederland’ kunnen versterken. Er zijn vier
uitdagende toekomstscenario’s geschetst op basis van vier thema’s
•
Internationalisering; ‘Steppingstone Kenia’
•
Logistiek; ‘Een sterspeler van wereldformaat’
•
Duurzaamheid; ‘Een biobased cluster’
•
Ruimte; ‘Metropool Growport Delta’
De conclusie van deze bijeenkomst: de relatie tussen Mainport en
Greenport is veelzijdig en heeft veel potentie, vooral op het gebied
van nieuwe koppelingen. In 2030 is het onderscheid tussen Mainport
en Greenport kleiner door ruimtelijke, functionele en economische
integratie. De toenemende complexiteit van logistieke ketens vereist
een hoge mate van coördinatie die alleen mogelijk is bij nauwe samenwerking tussen organisaties binnen de Mainport en de Greenport.
Samengesmolten hernoemen we beide clusters tot: de Growport.
Hierbij spelen de volgende bouwstenen een rol:
•
Mainport-Greenport als mondiale showcase
Op het gebied van hoogwaardige productie en complexe logistieke
processen loopt de Zuidvleugel voorop in de wereld. Met de beperkte
ruimte en de voortdurende druk om te innoveren, is de Zuidvleugel een
interessant laboratorium voor productie en logistiek. Naast goederen
kan dit laboratorium kennis verhandelen en aandelen verwerven in
productie- en logistieke clusters elders in de wereld.
•
Landwinning in de Noordzee
Is het mogelijk de ruimtedruk te verlichten door delen van de Noordzee
in te polderen? Misschien niet op de manier zoals dat vroeger ging,
maar een stelsel van kunstmatige eilanden of ‘drijvende kassen’ is niet
ondenkbaar.

In die toekomst is de Mainport het logistieke
handelscentrum voor zowel mondiale als
lokale stromen, zoals uit de omringende
productievelden Westland, Oostland, Zuidland
en ten slotte het drijvende ‘Noordland’.
•
ICT-gestuurde logistiek
In 2030 zijn het verkeer en de logistieke
stromen in de Zuidvleugel volledig geïntegreerd. Ze worden centraal aangestuurd
door een ‘verkeersleiding’. Zo kunnen zeer
complexe logistieke stromen die het gevolg
zijn van consumentgestuurde productie
succesvol worden gerealiseerd. De logistieke
systemen die op die manier worden ontwikkeld kunnen een belangrijk exportproduct
worden van de Growport.
•
Biobased cluster
Het ontstaan van een biobased economy
in de Randstad biedt de mogelijkheid voor
Mainport en Greenport om van elkaars reststromen te profiteren. CO2 vanuit de haven
in ruil voor biomassa vanuit de kassen. Een
biobased economy biedt ook ruimte voor
nieuwe producten. Zo kan biomassa dienen
als grondstof voor kleding, fun, medijnen en
chemische producten.
De innovatie vindt plaats in de gezamenlijke
Growport Biobased University, als samenwerking tussen de diverse universiteiten
en andere onderwijsinstellingen in de Zuidvleugel, met hubs in binnen- en buitenland.
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In dit hoofdstuk wordt de eerste fase van de
werkwijze van Xplorelab beschreven: de analyse.

Analyse

In deze fase worden diverse onderwerpen,
oplossingsrichtingen en projecten binnen het
Mainport-Greenport-project geanalyseerd.
Hierbinnen is een drietal onderdelen te onderscheiden: afbakening, stromen en ruimte.
Op basis van de uitkomsten van de analyses zijn
partijen binnen het project verder gegaan met
mogelijke ontwerpen en eventuele businesscases.
Hierover in de hoofdstukken Ontwerp en
Evaluatie meer.
De Mainport Rotterdam is een logistiek knooppunt (piek) van wereldniveau. In de Mainport is
in 2010 zo’n 430 miljoen ton goederen overgeslagen. Ook voor de glastuinbouw in Westland/
Oostland is logistiek van levensbelang.
Daarnaast vertegenwoordigt de Greenport
Westland/Oostland meer dan de helft van de
totale Nederlandse tuinbouwsector. Ook de
Mainport kent naast overslag ook diverse grote
productieclusters op het gebied van energie, (bio)
brandstof en chemie. Beiden zijn dus niet alleen
een belangrijk logistiek knooppunt maar ook van
grote waarde voor de Nederlandse economie.

Figuur 10:
Mainport en Greenport in Zuid-Holland

En hoewel de Mainport en Greenport allebei
sterk verbonden zijn met andere sectoren van
de Nederlandse economie, kan hun onderlinge
communicatie, kennis- en zogenoemde stromenuitwisseling en samenwerking beter.
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Een container die op de kade staat, moet zo snel
mogelijk en tegen minimale kosten naar het achterland
worden vervoerd. Hetzelfde geldt voor het fruit en de
planten en bloemen die de kassen in Westland/Oostland verlaten. Goede achterlandverbindingen zijn voor
beide clusters van strategisch groot belang om hun
economische positie te handhaven. Logistiek stoort zich
niet aan historische of bestuurlijke grenzen. Tussen
de Mainport en Greenport gaat het hierbij onder meer
om de uitbreiding, aanleg en uitrol van een warmte- en
CO2-netwerk, de introductie van een biobased economy
en het gebruik van elkaars rest- en afvalstromen
(planet). Betere samenwerking moet van de provincie
Zuid-Holland een duurzame en economisch concurrerende topregio (profit) maken waarin sociale, culturele
en ecologische behoeften van de huidige én toekomstige bewoners zijn meegenomen (people).
Betere contacten tussen de Mainport en Greenport
onderling (én daarbuiten) kunnen verder helpen om
bijvoorbeeld de gezamenlijke belangen in politiek
Den Haag en Brussel beter te verdedigen.
De Greenport kampt op dit gebied met een achterstand
omdat de bestuurlijke macht er over diverse partijen
en gemeenten is verdeeld. De Mainport heeft daarentegen ‘slechts’ met drie grote spelers te maken: het
havenbedrijf, de gemeente en een cluster van grote
bedrijven. Als die partijen akkoord zijn, kunnen innovaties of veranderingen meestal snel worden ingevoerd
en urgente vraagstukken bij de politiek geagendeerd.
Het Mainport-Greenport-complex kent ook al diverse
relaties, vormen van afstemming en samenwerking
met de Greenport. Voorbeelden hiervan zijn:
Fruitport, Stadshavens en de ontwikkeling van het
Waal-Eemhavengebied.

< Minimalisatie

< Kennis
< Stadshavens

Figuur 11: Resultaten verbindingssessie juni 2010

Ook de contacten die voortvloeien uit het periodiek overleg van de Greenport en het Havenbedrijf Rotterdam lenen zich voor onder andere
het bespreken van infrastructurele voorstellen
vanuit Greenport en Mainport (Nieuwe Westelijke Oeververbinding) en voor een gezamenlijke
stem met betrekking tot CCS. De samenwerking
is echter - vanwege grote verschillen in bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en sociale cultuur - kwetsbaar en er bestaat nog veel onbegrip.
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Afbakening
Het Mainport-Greenport-complex is met recht een
complex; enorm groot én soms ingewikkeld. Dat valt te
zien in de paragrafen met facts and figures over zowel
de Mainport als de Greenport. Om grip te krijgen op
de afbakening van het project zijn in een sessie in juni
2010 met het kernteam en het verbindingsteam drie
hoofdthema’s benoemd:
•
•
•

Minimum waste, maximum value (agrostromen,
CO2, water/zoet-zout/brijn, et cetera)
Kennisontsluiting en Kennisontwikkeling
Stadshavens, als experimenteerplek tussen de
haven en de Greenport in, voor bestaande initiatieven als Freshcorridor, Clean Tech Delta en
Greenrail of nieuwe ontwikkelingen zoals Farm City
of drijvende kassen.

Deze drie hoofdthema’s zijn nog aangevuld met zaken
waarbij de partners in het project toch al intensief
betrokken waren, zoals brijn, logistiek en infrastructuur
(zoals de Nieuwe Westelijke Oeververbinding). Deze
thema’s komen verspreid terug in de volgende paragrafen: stromen en ruimte.
Deltametropool
Deltametropolen onderscheiden zich, door de aanwezigheid van veel water, door hun ecologische potentieel
voor landbouw. Wereldwijd kunnen we circa 40 deltaregio’s onderscheiden waar, tot op het schaalniveau van
de 300-kilometerstraal, meer dan 30 miljoen inwoners
wonen. Nederland is ook onderdeel van zo’n regio.
Binnen deze regio’s is al het groene gebied onderhevig
aan druk vanuit de stad. Daarom is alle landbouw in dit
gebied metropolitaan.

Voor deze metropolitane landbouw onderscheiden we twee ruimtelijke strategieën, extensivering én intensivering. Dit laatste, omdat het
volume van landbouwproducten mondiaal op peil
moet worden gehouden zonder extra landbouwgrond te creëren. Deze intensivering is logischerwijze gesitueerd in de Deltametropool vanwege
de nabijheid van zowel input van (rest)stromen
als afzetgebied. Daarnaast heeft ook de extensieve of verbrede landbouw een legitieme plek
in de Deltametropool omdat de bewoners groen
en ruimte nodig hebben en duurzaam verbonden
willen blijven met meer autenthieke vormen van
landbouw, om te begrijpen waar ons voedsel ook
vandaan komt. De Randstad heeft de potentie om
uit te groeien tot een toplocatie in de wereld, door
de samenhang tussen Randstad met de Mainport, Greenport én het groen. Het complex van de
Rotterdams-Westlandse Mainport-Greenport is
hier een prachtig bepalend detail van.
Facts en Figures Mainport
Hoofdactiviteiten Mainport
•
Olie & chemie: waardetoevoeging in de vorm
van raffinage, energieopwekking/ -levering
en -productie
•
Containers: overslag en opslag
•
Logistiek: distributie
•
Handel/dienstverlening: o.a. scheepsbouw,
agribulk-industrie en metaalnijverheid
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Mainport in hectares
Oppervlakte haven: 10.556 ha
Oppervlakte bedrijfsterreinen: 5.257 ha
Droge en natte infrastructuur: 5.299 ha
Totale lengte havengebied: 40 km
Economie Mainport
Deel van de nationale economie: 7%
Toegevoegde waarde: 7.700 miljoen euro
Import en export: 421 miljoen ton (2008)
Werkgelegenheid primaire sector: circa 60.000 arbeidsjaren. Werkgelegenheid cluster algemeen: 150.000 aj.
Energieverbruik en CO2 -uitstoot
Energieverbuik: 477 PJ (2002) en verwachting 758 PJ
(2020) en 28,7 miljoen ton CO2 -uitstoot

De import van Rotterdam Mainport in 2008 komt
neer op 313 miljoen ton aan goederen en 108
miljoen ton export. Maar liefst 200 miljoen ton
wordt doorgevoerd naar het achterland.
Fruitport Rotterdam
Het Merwehaven- en Vierhavensgebied is nu
nog volledig ingericht voor de behandeling van
groenten en fruit (zie cirkel onderstaande kaart).
Deze Fruitport is één van de grootste clusters ter
wereld voor voedingswaren. Met de bouw van
een nieuwe woonwijk op het terrein, zal de Fruitport in de nabije toekomst verplaatst worden naar
de zuidkant van de haven.

Figuur 12: Dynamiek
Mainport (bron:
www.portofrotterdam.nl)
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•
•
•
•
•
•

Figuur 13 (links):
Stroomschema
haven- en industriecomplex
(Bron: jaarverslag
Rotterdamse Haven,
2008)

Figuur 14:
Overslag agribulkhavens Amsterdam
en Rotterdam in
2007 (Bron: Havenbedrijven Rotterdam
en Amsterdam,
2008)

Activiteiten Fruitport: opslag, overslag, logistiek, distributie, handel
en kwaliteitskeuringen van fruit, groenten en sappen
Omvang Fruitport: 60 hectare
Aantal bedrijven: 55 bedrijven
Aantal werknemers: 750 - 1.000 werknemers
Goederenstromen: 2 miljoen ton per jaar
Voornaamste bedrijven: containerverhandeling, HIWA Transport,
vruchtensappenconcentraten en Citronas fruitlogistiek

Stroomschema
De import van Rotterdam
Mainport in 2008 komt neer op
313 miljoen ton aan goederen
en 108 miljoen ton export. Uit
het schema blijkt dat er zeer
veel overslag plaatsvindt;
maar liefst 200 miljoen ton
wordt doorgevoerd naar het
achterland. Elk jaar verhandelt Rotterdam Mainport circa
9 miljoen ton droge agribulk
(granen en veevoer) and
7 miljoen ton natte agribulk
(olie en vetten).
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Facts en Figures Greenport Westland/Oostland
Hoofdactiviteiten
Productie, toelevering, handel, distributie (export),
verwerking, dienstverlening en kennisuitwisseling (teelt/
toelevering)
Aantal bedrijven glastuinbouw (2007)
1.860 Bedrijven (circa 70% is sierteelt georiënteerd)

Areaal glastuinbouw in ha (netto teeltareaal 2007)
4.235 ha (is 40,8% van het nationale areaal)
- 1.786 ha glasgroenten
- 2.423 ha snijbloemen, pot en perkplanten
Gemiddelde oppervlakte per kas: 2 ha netto
Energieverbruik
140 PJ (gehele glastuinbouw Nederland, 2006)
naar schatting 56 PJ voor Westland/Oostland

Figuur 15:
Dynamiek Greenport
(Bron: Integrale visie
Greenport WestlandOostland 2020)

Oostland 476 ha
herstructureren (prioritair)
Westland 565 ha
herstructureren (prioritair)

+280 ha

overig Westland-Oostland
1.809 ha
herstructureren (niet prioritair)

1.000 ha

gemeentegrens
duurzaam glasareaal 2020
(agro gerelateerd) bedrijventerrein
wonen
groen en water
glas dat mogelijk verdwijnt na 2025
afhankelijk van eigen woonbehoefte gemeente Pijnacker-Nootdorp
transformatie tussen 2004 en 2020;
glas dat plaats maakt voor agro gerelateerd bedrijventerrein
glas dat plaats maakt voor wonen
glas dat plaats maakt voor groen en/of water inclusief
sanering verspreid glas
glas dat plaats maakt voor ?

+280 ha

nieuw te realiseren duurzaam glas

2.850 ha

herstructurering glas

0 500 m

2,5 km

N
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Economie Greenport
Aandeel van nationale economie: 0,9%
Productiewaarde (2006): 2.300 miljoen euro
- 538 miloen glasgroenten
- 1.756 miljoen snijbloemen, pot- en perkplanten
Werkgelegenheid primaire sector: circa 30.000
arbeidsjaren (inclusief toelevering, verwerking,
distributie). Verder indirect nog circa 50.000 aj.

Figuur 16:
De pijlers en etages
van het Greenportgebouw als analysemodel. Ontwikkeld
door Van de Geijn
Partners en de
provincie ZuidHolland

CO2 - Waterdamp

Figuur 17:
Stroomschema
(laag schaalniveau)
Inventarisatie inputoutput analyse kas

Restwarmte

Elektricititeit
CO2

O2
Assimilatie verlichting

Nutriënten
Kunstmest

Biomassa
Fotosynthese
Afvalwater

Water
Zaden
Fossiele
brandstoffen

Plantengroei

Producten

Het ‘Greenportgebouw’ (zie figuur 16) vormt een
afspiegeling van de Greenport en telt verschillende etages:
•
Teelt: steeds hoogwaardiger producten en
productieprocessen, drastische schaalvergroting en steeds intensiever ruimtegebruik.
•
Logistiek: distributie en transport van
goederen.
•
Technologie en diensten: het cluster van
technologische bedrijven en verwante
bedrijfstakken en dienstverleners.
•
Vitaliteit: draait om life science en lifestyle en
voorziet in de behoeften van de consument.
De etages worden gedragen door vier pijlers:
duurzaamheid, innovatieklimaat, arbeidsmarkt &
onderwijs, ruimte & infrastructuur.
De analyse links geeft een overzicht van massaen energiestromen op een laag schaalniveau:
een kas waar teelt plaatsvindt.
Waarin CO2, nutriënten, water, fossiele brandstoffen en elektriciteit de voornaamste input
vormen, en restwarmte, O2, biomassa, afvalwater
en hoogwaardige producten de voornaamste
outputproducten zijn.
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Vergelijking Mainport-Greenport
Mainport en Greenport zijn qua oppervlakte vergelijkbaar met respectievelijk 5.000 (exclusief water, (spoor)
wegen en leidingstroken) en 4.000 ha.
De toegevoegde waarde gecreëerd door Rotterdam
Mainport is hoger dan die van de Greenport. Dit heeft
ondere andere te maken met de grote secundaire
sector (waarde toevoegende activiteiten) gevestigd om
de Mainport.

Figuur 18:
Vergelijking Mainport-Greenport.
(Bron werkgelegenheidscijfers
Greenport: Integrale
Visie Greenport
Westland-Oostland
2020 en Vitaal Tuinbouwcluster 2040,
Cie Nijkamp 2010.
Bron werkgelegenheidscijfers
Mainport: Wikipedia,
2011 pa Ratio 66%)

Oppervlakte (ha)

Toegevoegde waarde

De Greenport lijkt volgens officiële cijfers een
lager aantal werknemers te hebben dan de Mainport. In acht moet worden genomen dat seizoensof illegale werknemers mogelijk niet zijn meegenomen. Uit schattingen blijkt dat in de Randstad
circa 17.000 illegale werknemers hun toevlucht
zoeken in de landbouwsector.

Werkgelegenheid

(in mln €)

Energieverbruik

(in arbeidsjaren)
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Opvallend is dat het energieverbruik van de Mainport
bijna tienmaal zo hoog ligt als die van de Greenport.
Terwijl energieproblematiek veelal gelinkt wordt aan de
Westlandse glastuinbouw. De haven met het chemisch
industrieel complex is gemoeid met een zeer hoge
energievraag van bijna 600 GJ.

Figuur 19:
Vergelijking Mainport-Greenport

Conclusie
Combinatie van de voorgaande data laat een
laag aantal werknemers en daarmee een hoge
toegevoegde waarde zien per arbeidsjaar voor de
Greenport. In toegevoegde waarde per hectare
scoort de Mainport hoger.
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Stromen
De missie van het project is de verbinding tussen
Mainport en Greenport structureel te versterken.
Deze verbinding bestaat uit diverse fysieke en meer
abstracte stromen, die beide pieken vaak boven
de grond, maar even vaak ook ondergronds met
elkaar verbinden. Zo onderscheiden we de logistieke
connectie tussen verslogistiek en multimodale transportnetwerken die dankzij het toegenomen gebruik
van koelcontainers commercieel steeds interessanter wordt. Daarnaast is er de verbinding tussen
de biobased economy en clean tech (schone energie
en schoner werken) waarin de Mainport en Greenport elkaar versterken. Door wederzijds hergebruik
van rest- en afvalstromen kan de ‘minimum waste,
maximum value-gedachte’ verder worden ingevuld.
Een voorbeeld hiervan is het (ondergrondse) leidingennetwerk waarmee de Mainport CO2 en warmte richting
de Greenport vervoert. Maar ook C-kwaliteit tomaten
of het groenafval uit de Greenport kunnen gebruikt en
verwerkt worden tijdens diverse productieprocessen.
Water speelt overigens eveneens een belangrijke rol
in de Deltametropool. Landbouw, recreatie, natuur en
wonen zijn allemaal afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende en schoon zoet water en van een
goed peilbeheer. Om dit te waarborgen moet er meer
capaciteit komen om zoet en schoon boezemwater op
te slaan. Dat water is nodig om poldergebieden schoon
te spoelen. Op sommige plekken is bovendien sprake
van een te hoge belasting door meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, door riooloverstorten en
andere verontreinigingen.
De niveaus waarop zich dit afspeelt bevinden zich
zowel boven de grond als onder de grond, in de vorm

van grondwatergebruik en het bijbehorende
brijn-probleem bijvoorbeeld. Maar denk ook aan
warmte-koudeopslag, regenwateropslag onder de
grond of geothermie.
Hieronder worden de diverse thema’s onder
stromen benoemd, van de grote feitelijke stromen
en logistiek, naar de reststromen en de minder
fysieke stromen, zoals zout, water, CO2 of wamte
en ten slotte de virtuele kennis- en informatiestromen.
Transport en Logistiek: Slim Vervoer en ICT
Slimmer vervoeren is voor de verduurzaming
van de Mainport en de Greenport noodzaak.
Enerzijds is intermodaal vervoer nodig om de
bulkstromen blijvend te kunnen accommoderen
(global to global).
Anderzijds zijn de kosten te hoog om voldoende
aandacht (en dus vervoer) te genereren voor de
reststromen (global to local) of om bijvoorbeeld
nicheproducten zoals streekproducten (local to
local) bij de consument te krijgen. Welke initiatieven kunnen ontplooid worden om een slim
vervoersysteem uit te denken voor het transport
van kleine hoeveelheden wisselende producten
van diverse producenten? Welke modaliteiten
kunnen worden ingezet, welke bijdragen kunnen
we verwachten van de inzet van intelligent
agents, et cetera? Of moet je juist de afnemer
bij het product brengen? In het kader van de
projecten Green & the City en Mainport-Greenport schrijft Hogeschool Breda NHTV een voorstel voor een businesscase logistiek binnen het
agrocomplex in Zuid-Holland.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab

39

provincie Zuid-Holland | Xplorelab

In het kader van de studie van de provincie ZuidHolland ‘Greenport Logistiek Streefbeeld’ worden
diverse projecten nader bekeken. Interessante
voorbeelden zijn Tuinbouw Digitaal en Regiefunctie Greenport Logistiek waar de provincie
Zuid-Holland een rol kan spelen.

Figuur 20 (links):
Slim Vervoer
Smart Agents

Figuur 21:
Prognoses groei
en modal split
van het transportvolume Mainport
(bron Havenbedrijf
Rotterdam)

Intermodaal transport werkt alleen als er grote volumes
worden vervoerd en er bundeling van (diverse) ladingstromen is. De Mainport als knooppunt van ladingstromen is van oudsher de aangewezen plek voor
intermodale ontwikkelingen. Versterking van de huidige
doorvoerfunctie van de Mainport blijft essentieel voor
dit gebied. En hoewel het doorvoeren van containers
weliswaar een lage toegevoegde waarde heeft, kunnen
door borging van voldoende kritische massa (volume),
logistieke diensten en goede verbindingen in de regio
en dus ook de Greenport, waardeverhogende logistieke
activiteiten worden georganiseerd.
De verwachting is dat het totale volume van transport
in de Mainport tot 2035 zal verdrievoudigen. Vanwege
de gewenste verandering van modal split naar trein
en water, kunnen deze modaliteiten mogelijk zelfs tot
400% groeien. De groei van transportvolume in de
Greenport is ook fors. Een gezamenlijke strategie met
betrekking tot nieuwe infrastructuur, maar ook innovatie
in intermodaliteit en ICT is dan ook onontbeerlijk om de
regio in beweging te houden.

Agrostromen
Biomassa
De ambitie is dat in 2030 meer dan 30% van
de bestaande energiebehoefte moet komen uit
alternatieve energiebronnen, met een belangrijke
rol voor duurzaam geproduceerde biomassa.
Voor deze doelstelling is volgens het Platform
Groene Grondstoffen tot 80 miljoen ton droge
stof biomassa nodig. Hiervan is in Nederland in
potentie 20 tot 30 miljoen ton uit lokale productie
beschikbaar.

40

Figuur 22:
Totaal jaarlijks
gebruik aardgas
in de provincie
Zuid-Holland
(bron DHV)

Figuur 23:
Overzicht informatie
uit de kansenkaart
biogas

De rest dient dus te worden geïmporteerd. Volgens
studie van DHV is er jaarlijks in de gehele provincie
Zuid-Holland 5,3 miljoen ton vergistbare biomassa
uit reststormen te vinden, zoals uit mest, GFT, rioolslib en industriële restproducten uit de Voedings- en
Genotsmiddelenindustrie (VGI) (zie afbeelding). Deze
stromen bieden goede mogelijkheden om groen gas te
maken. Groen gas is een kansrijke optie voor duurzame
energie en een volwaardige vervanger voor aardgas.
Volgens deze zelfde studie heeft groen gas het potentieel om bijna 2% van het totale gebruik van aardgas in
Zuid-Holland te kunnen vervangen (zie afbeelding).
Daarbij moet worden aangemerkt dat DHV 95% van
de VGI-stromen niet heeft meegenomen in de studie,
omdat deze als veevoer gebruikt worden. Verder heeft
DHV niet gekeken naar het potentieel uit landbouwgewassen (veel gebruikte co-stromen). Tot slot moet
worden aangemerkt dat het gasverbruik in Zuid-Holland
- vanwege onder andere de aanwezige industrie en de
vele inwoners - hoog is. In dunner bevolkte gebieden
in Nederland komen meer vergistbare stromen vrij die
daar in een hoger aandeel gas kunnen voorzien. Veelbelovende te creëren potentiële stromen, zoals algen,
zijn eveneens niet meegenomen in de studie.
Agrostromen in de Main- en Greenport
De Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland
(Delft) hebben samen ‘De agrobasis van het MainportGreenport-complex’ onderzocht. Het onderzoek heeft
plaatsgevonden met de focus op bij- en restproductenstromen, die gerelateerd zijn aan de productie in het
complex: Greenport met tuinbouw en de Mainport met
agrogebaseerde industriële industrie. De aandacht voor
de bij- en restproducten vindt zijn basis in de potentie
opgewaardeerd te kunnen worden naar een hoger

niveau op de F-ladder. Dit opwaarderen wordt in
vakjargon ‘valorisatie’ genoemd.
Er zijn verschillende valorisatietechnieken, zoals
composteren, vergisten en fermenteren. Maar om
het maximale rendement te halen uit de plant is
bioraffinage de basis voor de valorisatie. Bioraffinage staat voor het ontleden van het plantaardig
materiaal in waardevolle componenten (eiwitten,
mineralen, vezels).
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Figuur 23:
Agrostromen
Mainport 2008
en prognose 2013
(in rood)
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0,4 mt CO2 naar Greenport

ca. 2,7 (9,2) mt
Gemiddelde stroom tot en met 2008:
Productgroep

Aanvoer

Afvoer

Totaal

Granen
Zaden
Veevoeders
Plantaardige oliën
Biobrandstoffen*
Mineralen en kunstmest
Forest products
Totaal

1.964
3.570
2.103
4.689
5.600
125
685
18.736

672
67
1.785
1.183
0
228
45
3.980

2.636
3.637
3.888
5.871
5.600
353
729
22.716

Bevroren fruit
Overig fruit
Totaal

469
173
19.378

2
1
3.983

ca. 1 (1,4) mt

1,5 (2,0) miljoen ton
rest-agrostromen
veevoeder
(potentieel valoriseren)

electriciteit (2,7 mt eq)
ca. 3,3 (12,7) miljoen ton
be- en verwerking agrobulk
binnen de haven

471
174
23.361

* Alleen aanvoer 2008 (schatting HbR)

ca. 17,2 (19,7) miljoen ton wordt
doorgezet naar regio/ het binnenland
1,5 (2,0 mt)
ca. 1,0 (5,2) mt

ca. 16,7 (14,5) mt

ca. 19,4 (23,7) miljoen ton

aannames

ca.0,6 (3,5) mt

ca. 4,0 (6,0) miljoen ton

ca.0,8 (2,4) mt
ca. 2,2 (2,2)mt

De basisvraag was of er voldoende geschikt plantaardig
materiaal vrijkomt om in de toekomstige ‘Growport’ tot
grootschalige bioraffinage over te gaan. Uit de ondernomen inventarisatie blijkt dat in de Mainport grootschalige bioraffinage mogelijk is en in de Greenport
niet. De oorzaak dat in de Mainport hoogwaardig
(eiwithoudend) bijproduct wordt geproduceerd, terwijl
in de Greenport sprake is van afval (veel water,
geen eiwitten). Dit heeft geleid tot de aanbeveling om
voor beide gebieden een eigen ontwikeling voor te
stellen (doormiddel van valorisatieparken). Wat locatie
en logistiek betreft is dat een reële optie. Pas in de
verdere toekomst zal er integratie van het Mainport
– Greenportcomplex tot een geïntegreerde Growport
plaatsvinden.
Het onderzoek is opgezet in drie onderdelen: Mainport,
Greenport en Growport.

ca. 2,8 (5,7) mt

soms komen via
de binnenvaart
producten aan
die ook weer
worden verwerkt

Mainport
In de Mainport wordt in de periode tot 2008
gemiddeld per jaar zo’n 19 mln ton agrobulk
aangevoerd over zee (inclusief 650.000 ton/jaar
fruitgerelateerde aanvoer) en 4 mln ton afgevoerd. De aangevoerde bulkstromen worden
deels doorgevoerd, maar een groot deel gaat
naar de verwerkende industrie.
In de Mainport kennen enkele sectoren reeds
lang bestaande processen, zoals de verwerking
van granen, zaden en plantaardige oliën. Nieuwe
processen die uit het duurzaamheidsvraagstuk
zijn ontstaan zijn te vinden de verwerking van
plantaardige oliën tot biobrandstoffen en de
verwerking van biomassa tot electriciteit. Daar
vindt momenteel ook de uitbreiding plaats. In 2013
als alles operationeel is, bedraagt de agro-gebaseerde verwerkingscapaciteit ruim 12 mln ton/jr.

De verwerkende industrie is verspreid over het gehele
havenindustriële complex. Door de opening van nieuwe
bedrijven tussen 2009 en 2012 voor de productie van
zowel biobrandstoffen (biodiesel en bio-ethanol) als
voor de elektriciteitsopwekking is ten opzichte van het
niveau in 2005-2008 een aanzienlijke groei van de
aanvoer van grondstoffen als granen, plantaardige oliën
en forest products te verwachten. Daarna is in principe
geen grote groei in deze goederenstromen meer te
verwachten. Zaden zullen meer en meer in de teeltgebieden verwerkt worden en bovendien zal de stijgende
vraag naar vooral soja ertoe leiden dat de prijzen
voor dit product verder zullen stijgen. Het gebruik van
biobrandstoffen in benzine zal sterk afhankelijk zijn van
het overheidsbeleid. Politiek lijkt de aandacht meer uit
te gaan naar de ontwikkeling van elektrische auto’s,
dan naar een verder gebruik van biobrandstoffen.
Dit mede onder invloed van de food vs fuel discussie.
Voor alle agro-verwerkingsprocessen is bekeken welke
bijproducten c.q. reststromen ontstaan en op welke
wijze deze verder gebruikt kunnen worden (zie tabel 1).
Het is vooral de verwerking van granen en zaden die
voor valorisatie geschikt bijproducten oplevert.

Tabel 1:
Agrobased restproducten in de
Mainport

Product
Perskoek/veevoeders
afkomstig uit granen
en zaden
Ruwe glycerine

Een hoeveelheid van ruim 2 miljoen ton per jaar
is aanzienlijk te noemen. En is afkomstig van
een zeer beperkt aantal stationaire bronnen.
De 2 miljoen ton wordt nu voornamelijk afgezet
in de veevoederindustrie en voor een klein deel
ingezet bij (co)vergisting.
De levensvatbaarheid van een bioraffinageontwikkeling zal sterk afhankelijk zijn van de
terugverdienmogelijkheden van de investeringen.
Bioraffinage in de Mainport Rotterdam lijkt mogelijk in het Europoortgebied, waar een directe
koppeling met de processen van zowel ADM
en Abengoa mogelijk is. Daarmee via ‘co-siting’
gestalte gevend aan een valorisatiepark Europoort.
Greenport
De Greenport is een belangrijk productiegebied
voor groenten, bloemen en sierplanten. Ingeschat
is dat zo’n 8 miljoen ton de Greenport Westland/
Oostland verlaat, waarvan zo´n 6 miljoen ton
lokaal geproduceerd is. Deze productie levert
plantaardig restmateriaal (afval) op.

Volume

Volume voor
vergisting

Volume voor
veevoeders

Volume voor
raffinage

Volume voor
verwerking

2.060.000

50.000

2.010.000

-

-

65.000

-

-

60.000

5.000

Gum

7.500

-

-

-

7.500

Totaal

2.132.500

50.000

2.010.000

40.000

7.500
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Greenport

Figuur 24:
Overzicht jaarlijkse
agrostromen in de
Greenport en de
Mainport

ca. 8 miljoen ton totaalproductie inclusief reststromen
groenten - bloemen - planten
ca. 6 miljoen ton lokale productie
productie levert 0,2 mln ton restproduct = potentieel voor valorisatie
Noordzee

Nieu
we w
ater
weg

Mainport
ca. 300 miljoen ton totaal
aanvoer
ca 10 miljoen ton (agro) stukgoed fruit (0,65 mln ton) - vlees - vis - melkproducten - voedingsmiddelen - import bier - sterke drank
- meubels - papier - etc. N.B. Uitgaande stromen van Heineken bier en Westland product naar UK zitten er niet bij
ca. 20 miljoen ton agro-bulk, waarvan ca 10 mln (industrieel) verwerkt in de Mainport
zaden - granen - oliën - veevoer - forest products - fruit
verwerking levert 2 miljoen ton bijproduct (veevoeder), potentieel geschikt voor valorisatie

Naar verwachting heeft het beschikbaar komend restmateriaal vanuit
de glastuinbouw een omvang van circa 180.000 ton. Ruim 70.000 ton
komt vrij bij de teeltwissel in en rond de maand november. Dat geeft
een piek in de tijd. Van de overige 110.000 ton komt zo’n 15.000 ton –
bijna 15%- van de vijf handel- en distributiecentra in het gebied
(exclusief Barendrecht). De rest komt vrij bij tuinders. In 2009 zijn dat
er nog ruim 1.400; in 2013 is de verwachting dat dat aantal tot circa
1.000 is gedaald.
In 2009 gaat er van de 180.000 ton restmateriaal circa 80.000 ton
naar de composteringsinstallaties in Hoek van Holland (van Vliet
Reclycling). Waarvan circa 55.000 ton teeltwisselmateriaal.
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Door de invoering van tunnelcompostering wordt de capaciteit van
de installatie vergroot en zal in
2013 minimaal 120.000 ton naar
de composteringsinstallatie in
Hoek van Holland gaan. Het is niet
te verwachten dat deze stroom
aan plantaardig restmateriaal nog
toeneemt in de periode tot 2020.
Eerder een lichte afname door
een verwachte verschuiving van
voedingsgewassen naar planten.
De mogelijkheden voor valorisatie
zijn beperkt.
De omvang, de variëteit en de
kwaliteit van het restmateriaal
(veel water, geen eiwitten) maakt
een investering in een grootschalig valorisatieproces niet
rendabel. Gedacht moet dan ook
worden aan de verdere ontwikkeling op de bestaande locatie in
Hoek van Holland.
Een valorisatiepark Greenport,
waar naast tunnelcompostering
met droge vergisting, een natte
(anaërobe) vergister en mogelijk
een kleinschalige bio-ethanolinstallatie een plek kunnen krijgen.
Growport
Op langere termijn is de ontwikkeling van een Growport voorstelbaar, waarbij in de Mainport de

180.000 ton reststroom tuinbouw totaal (huidig)
1500 tuinders
5 handelscentra

70.000 ton teeltwissel (november piek)
95.000 regulier restproduct
15.000 regulier restproduct

70.000 ton uit teeltwissel

100.000 stromen richting Hoek van Holland (huidig)

0

50.000

100.000

150.00

200.000

55.000 ton teeltwissel (novemberpiek)
20.000 ton takken en struikmateriaal, bermafval
25.000 ton regulier (glas)tuinbouw restmateriaal
1500 tuinders

170.000 stromen richting Hoek van Holland (toekomstig)
door de bouw van een tunnelcomposterings installatie heeft van Vliet dadelijk meer capaciteit
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Figuur 25:
Overzicht agro(rest)
stromen in de
Greenport, inclusief
inzicht in huidige en
toekomstige stromen
richting Hoek van
Holland en elders.
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%
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200.000

55.000 ton teeltwissel (novemberpiek)
25.000 ton takken en struikmateriaal, bermafval
60.000 ton regulier (glas)tuinbouw restmateriaal

Nieuwe Waterweg

Hoek van Holland
(van Vliet, composteerinstallatie)

40.000 ton ruimte voor groei
1000 tuinders

ontwikkeling van de bioprocesindustrie zal plaatsvinden
en anderzijds in de Greenport de teelt van tuinbouwproducten zal verschuiven naar de teelt van sierplanten,
bloemen en specialities ten behoeve van de productie
van smaakstoffen, medicinale en cosmetische basisstoffen. Hierbij zal ook de mogelijkheid van kleinschalige bioraffinage meer toegepast gaan worden, zoals
die nu reeds voorkomt in de verwerking van afval van
groenten door de firma Provalor, waarbij groentesappen, voer voor huisdieren en zuren ten behoeve van
voedingsmiddelen geproduceerd kunnen worden. In
Growport kan een derde valorisatiepark toegevoegd
worden als perspectief voor de toekomst en

te realiseren op een nieuw aan de zee onttrokken
gebied dat symbool staat voor Growport: een
nieuwe geïntegreerde visie op een gezamenlijke
toekomst in de Biobased Economy; het valorisatiepark Maasvlakte.
Het is dan niet uit te sluiten dat een deel daarvan
vanuit kassen op de Maasvlakte geproduceerd
wordt, naast grootschalige algenteelt op de niet
bestemde ruimten in de Mainport. Het vizier moet
op deze ontwikkeling gericht blijven om deze
ontwikkeling niet te missen, zodat groeien naar
de Growport mogelijk wordt.
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Figuur 26:
Fasering mogelijkheden bioraffinage
Greenport en
Mainport

Fase 1
Greenport
- composteren (tunnelcomposteren)
- vergisten (droog)

Compost
Biogas
CO2
Warmte

- vergisting (nat)
- ethanol installatie (fermenteren)

bio ethanol

Europoort

“Op dit moment
zijn er ongeveer
50 initiatieven op
het gebied van
algenteelt. Dit toont
aan dat kennis nu
nog te vaak gefragmenteerd is. Door
deze te bundelen
en de universiteiten van Leiden
en Wageningen bij
meer projecten te
betrekken, kunnen
ontwikkelingen
worden versneld.”
– Nel van Dijk,
voorzitter Greenport
Zuid-Holland

- Bioraffinage

Eiwit,
mineralen,
lignocellulose

- ethanol installatie (fermenteren)

bio ethanol

Fase 2 (Growport)
Maasvlakte
secundaire bioraffinage (lignocellulose)
bio ethyleen productie van bio bio thanol

papier en karton grondstof
bio ethyleen (plastic)
Chemicalen (o.a. melkzuur)

fijn chemicalien > specialties telen in Greenport

Zoet-zoutvraagstuk
Zowel de Greenport als de Mainport verbruiken meer
water dan er regenwater valt. Vooral in de Greenport,
waar de kwaliteit van dit water van groot belang is,
dreigen er in de toekomst problemen te ontstaat voor
de beschikbaarheid van voldoende water. Metropolitane
landbouw is bij uitstek afhankelijk van zoet water van
onbesproken kwaliteit en van gesloten watersystemen
(schoon in, schoon uit). Dat geldt voor de waterhuishouding van intensieve productie van planten (Greenport)
maar ook voor de industrie (proces en koelwater)
en mensen (waterleiding en riolering) die behoefte
hebben aan schoon drinkwater. Nu hebben de Main- en
Greenport reeds een gezamenlijk zoetwatervoorziening:
de Brielse Maas.

Xplorelab heeft voor de provincie Zuid-Holland
een onderzoek gedaan naar innovatieve
methoden voor het voorkomen en/of verminderen
van de productie van brijn. Brijn is de ingedikte
zoutoplossing die achterblijft na het filteren van
grondwater voor de productie van gietwater in
de glastuinbouw. Er zijn verschillende methoden
besproken. Een mogelijkheid, die momenteel in
Oostland wordt toegepast is de ondergrondse
opslag van overtollig regenwater dat in de winter
valt. Het water wordt hierbij gefilterd via een
zandbedfilter en vervolgens opgeslagen. Bij een
tekort aan gietwater in de zomer kan de tuinder
water uit de zogenoemde zoetwaterbel pompen.
Er is nog wel een aantal aandachtspunten zoals
het doorboren van scheidende lagen in de ondergrond en de kwaliteit van het water dat in de
ondergrond gepompt wordt. De ontwikkeling van
nieuwe waterzuiveringstechnieken is ook kansrijk,
zowel voor het brijnvraagstuk als voor het zoetzoutvraagstuk in zijn algemeenheid in de Mainport en de Greenport. Hier wordt veel onderzoek
naar gedaan en het is volop in ontwikkeling.
De kosten zijn nog wel een knelpunt.
Een andere mogelijkheid is om het brijn niet te
lozen maar te gebruiken om er zout uit te winnen.
In brijn zit echter relatief weinig zout (minder
dan in zeewater bijvoorbeeld). De productie van
zout uit andere bronnen is dermate goedkoop
dat het niet eenvoudig zal zijn om dit financieel
rendabel te maken. Brijnlozing op de Noordzee
lijkt vooral voor tuinders in het Westland kansrijk.
Aandachtspunt daarbij is vooral de wijze waarop
het brijn verzameld en afgevoerd wordt.
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Figuur 27:
De reststof brijn
van de glastuinbouw samen met
de CO2 -emissie en
de warmte van het
havengebied vormen
de grondstoffen voor
algenteelt

Een ander idee was de kas als ontziltingsmachine. In
dit idee wordt de nog beschikbare ruimte in en rondom
de kas gebruikt voor algenteelt en zoutopnemende
gewassen. De algen zuiveren hierbij het water. De zoutopnemende planten halen vervolgens het zout eruit. En
ten slotte, door gebruik te maken van restwarmte kan
een eventuele reststroom zout water worden verdampt,
Figuur 28:
Potentiële locaties
(groen) voor
algenteelt in de
Rotterdamse haven
(Bron: Atzema ea,
2009)

zodat er alleen een zoutaanslag achterblijft.
De hoeveelheid restwarmte die hiervoor nodig is,
is zo groot dat dit systeem (nog) niet in Nederland uit kan. De algen die geproduceerd worden,
kunnen weer input leveren voor biobrandstof.
Bovendien kan een kassencomplex zo ontworpen
worden (bijvoorbeeld verschillende teelten in één
complex) dat het beschikbare water zo efficënt
mogelijk gebruikt wordt. Een mogelijke plek voor
een pilot is de Zuidplaspolder, vanwege nieuw
te vestigen glastuinbouwlocatie (die ontworpen
kan worden met een zoveel mogelijk gesloten
watersysteem) en aanwezigheid van industriële
restwarmte. Op langere termijn is de Mainport
een interessante locatie voor algenteelt vanwege
de grote hoeveelheden restwarmte die dit cluster
produceert in het industriële complex, en de vele
‘overhoeken’ waar algen geteeld kunnen worden.
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Netwerk voor CO2 en warmte
Mainport en Greenport kunnen elkaar letterlijk voeden
met de levering van CO2 vanuit de haven richting
Greenport. Het mes snijdt hierbij duidelijk aan twee
kanten; de haven kan de uitstoot van CO2 beperken
terwijl tuinders in Westland/Oostland minder kostbaar
aardgas hoeven te stoken (en dus minder CO2 -uitstoot)
om de planten beter en sneller te laten groeien. Hoewel
dit kortcyclisch is en de planten weinig opnemen, is
dit toch een goede manier om extra CO2-uitstoot te
beperken.
“Het onder de grond
stoppen van CO2 is
een zogenoemde
end of pipe solution
en daarom eigenlijk niet wenselijk.
Echter, de kans dat
CO2 via dit systeem
daadwerkelijk aan
de tuinbouw wordt
geleverd, is veel
groter. Afvang en
vervoer is in dat
geval namelijk
gerealiseerd en het
CO2-producerende
bedrijf heeft dan
slechts financiële
compensatie voor
de emissierechten
nodig.” – Marga
Vintges (Strategisch
Adviseur Greenport,
gemeente Westland)

Sinds 2005 levert OCAP de CO2 die vrijkomt bij industriële processen via een ondergronds leidingennetwerk
(een oude oliepijplijn van Rotterdam naar Amsterdam)
naar de kassen van tuinders te leiden. Het gaat daarbij
voornamelijk om CO2 van Shell in Pernis. Inmiddels
levert OCAP ruim 300 kton CO2 aan 550 tuinders. Deze
zorgen er gezamenlijk voor dat er jaarlijks 130 miljoen
kubieke meter aardgas minder wordt gebruikt. Wat een
uitstoot van 230.000 ton CO2 bespaart. Dit is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van een stad als Zoetermeer.
De CO2 van OCAP is onder tuinders zeer gewild. Zo
gewild dat de organisatie al snel niet aan de volledige
vraag kon voldoen. Daarnaast zorgden problemen
bij de grootste bron, de waterstoffabriek van Shell in
Pernis, regelmatig voor leveringsproblemen. De bereidheid van Shell om CO2 aan OCAP te leveren neemt
bovendien af omdat de oliegigant deze niet meer op
de emissiebalans kan zetten. Door CO2 aan OCAP
te leveren hield Shell namelijk aanvankelijk emissierechten over.

Door de aangescherpte regels voor overdracht
van CO2 wordt de levering van CO2 aan de tuinbouw door de Nederlandse Emissieautoriteit
(NEa) voor de periode 2008 – 2012 echter niet
meer als een beperking van de CO2-uitstoot
geaccepteerd. De drijfveer van Shell om in dit
project te blijven investeren komt hiermee grotendeels te vervallen.
Reden genoeg voor OCAP om op zoek te gaan
naar aanvullende bronnen. In 2010 werd bekend
dat bio-ethanolfabrikant Abengoa de tweede
CO2-bron voor OCAP wordt. De aansluiting staat
gepland voor medio 2011. Daarnaast is OCAP
in september 2010 gestart met de aanleg van
een leidingnet in de Zuidplaspolder, om ook de
tuinders in dit gebied van CO2 te voorzien. Naast
Abengoa komen er nieuwe producenten van
waterstof in het Rijnmondgebied met geconcentreerde emissies van CO2. De verwachting is dat
deze bronnen in 2016 beschikbaar komen.
Tot die tijd streeft OCAP daarom naar een
optimale inzet en verdeling van het huidige
CO2-aanbod. De vraag naar CO2 van tuinders
groeit intussen verder. OCAP pleit er dan ook
voor om spoedig aan te vangen met de uitrol van
een groter leidingennetwerk. Op die manier kan
direct met de levering worden gestart zodra er
meer CO2 beschikbaar komt. Een groot leidingwerk biedt bovendien extra opslagcapaciteit.
Hiermee kan een dagbuffer worden gecreëerd
om dagschommelingen op te vangen.
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“De combinatie
duurzaam en
welvaart is er één
die haalbaar is als
we de kringlopen
op verschillende
niveaus kunnen
sluiten.” –
Marga Vintges
(Strategisch
Adviseur Greenport,
gemeente Westland)

Het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 is in
studie. Dit levert, in tegenstelling tot levering aan de
tuinbouw, wel emissierechten en subsidies op. CO2leveranciers zijn daarom eerder bereid tot afvangen
voor opslag dan afvangen voor levering aan de tuinbouw. Als OCAP onderdeel uitmaakt van CCS, kan
het Haven Industrieel Complex (HIC) zich tot CO2-hub
ontwikkelen. Dit biedt kansen voor bedrijvigheid en duurzame ontwikkeling. De grote energiecentrales kunnen
dan ook worden aangesloten met daarmee de mogelijkheid tot hergebruik van CO2 in de glastuinbouw, alvorens
in de permanente ondergrondse opslag te verdwijnen.
Een CO2-netwerk gecombineerd met een netwerk
voor (rest)warmte en duurzame energie maakt het
systeem echt duurzaam. CO2-levering uit de Mainport
concurreert met lokale warmtekracht-koppeling (WKK)
centrales in de glastuinbouw. Deze leveren namelijk
lokaal zowel CO2, warmte als elektriciteit. De warmte uit

Figuur 29:
Synergie CCS en
glastuinbouw. Plus
verschil zomer en
wintersituatie in
de glastuinbouw.
In de zomer is meer
vraag, terwijl het
aanbod constant
blijft.
(Bron: Zandbelt &
van den Berg)

de Mainport wordt echter nog niet of nauwelijks
hergebruikt. Dit is ook een lastig te realiseren
doelstelling, omdat transport van warmte relatief duur is. Er wordt daarom gekozen om een
systeem te creëren waarin geothermie en stadverwarming op kleine schaal geschakeld worden.
Deze kunnen mogelijk op de langere termijn
aaneen geregen worden tot een totaalnetwerk
voor de regio. Als de energiecentrales eveneens
zoveel mogelijk overgaan van fossiel op (deels
lokale) biomassa, ontstaat een duurzaam totaalconcept van intensieve agroproductie op de reststromen van het HIC, en daarmee hopelijk een
innig verbond. Overigens is het ook noodzakelijk
om dit te combineren met verdere ontwikkelingen
van (semi)gesloten kassystemen, zodat de geleverde CO2 en warmte ook optimaal in de kas kan
worden gebruikt zonder dat er grote verliezen
optreden.

SYNERGIE CCS & GLASTUINBOUW

CCS
CO2 in de opslagvelden van de Noordzee

GLASTUINBOUW
CO2 toevoer naar de kassen

CO2

WINTER

ZOMER
CO2 aanbod
industrie

ZUIVERE

CO2
CO2 vraag
tuinders
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Figuur 30:
Mogelijk stappenplan in vier fasen
voor CO2- en
warmtenetwerk
(Bron: Zandbelt &
Van den Berg, 2011)
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Kennisontsluiting en kennisontwikkeling
De diverse kennisstromen in en over beide clusters
moeten beter worden benut of nog ontwikkeld. Individueel houden vertegenwoordigers van de Mainport en
Greenport wel regelmatig bestuurlijke contacten met
vertegenwoordigers van de provincie, het rijk en de
betrokken gemeenten. Het daadwerkelijk gezamenlijk
optrekken van het bedrijfsleven is echter nog nauwelijks aan de orde. Ook regelmatig overleg met de grote
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bedrijven en transporteurs binnen hun gebied
om in de gaten te houden waar zich mogelijk
knelpunten voordoen vindt nog teveel plaats op
individuele basis in plaats van gezamenlijk.
In enkele projecten op het gebied van logistieke
vraagstukken (Fresh Corridor en het toekomstig
programma Handel en Logistiek van de Greenport Campus) wordt al een start gemaakt met
meer gestructureerde samenwerking.
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Door de lokale kennisinfrastructuur en samenwerking
beter te benutten komt innovatie sneller op gang.
Denk hierbij aan de technische kennis van de TU Delft,
de kennis op het gebied van economie en logistiek op
de Erasmus Universiteit Rotterdam en de life-sciencekennis van Leiden en Wageningen UR, hogescholen
en andere onderzoeksinstituten.
Het werkveld Industriële Ecologie vormt hierbij een
interessant voorbeeld; dit werkveld streeft ernaar om
kennis over de natuur toe te passen in de ‘industrie’ en
verbindt hiermee haast ‘automatisch’ meerdere kennisvelden. Ook de Greenport Campus is in dit verband een
interessante ontwikkeling.
Enkele concrete recente ontwikkelingen worden hieronder opgesomd:
Kansenkaart biogas
In de provincie zijn veel mogelijkheden om groen gas
te maken. Producenten en afnemers van groen gas zijn
ook binnen handbereik.
Figuur 31:
Overzicht benoemde
kansen uit de
kansenkaart biogas
(bron presentatie
DHV)

Echter, die mogelijkheden blijven nu grotendeels
onbenut, omdat het voor producenten en afnemers niet duidelijk is hoeveel biogas er nu eigenlijk in Zuid-Holland te produceren is. Bovendien
kunnen producenten en afnemers elkaar niet
altijd vinden. Om mogelijke partijen meer inzicht
te geven in de mogelijkheden heeft de provincie
een overzichtskaart gemaakt.
De provincie streeft door middel van het
programma Stroomversneller initiatieven en
kansen in de markt te signaleren en te ondersteunen door de kennis over biogas zo breed
mogelijk te verspreiden en hulp te bieden bij
concrete projecten. Naast het beschikbaar stellen
van de informatie op internet is het ook mogelijk
per regio, doelgroep of vergistingsinitiatief een
meer gedetailleerde scan te laten maken.
Ook organiseert de provincie verschillende workshops, gericht op regio’s of duidelijke kansen,
om marktpartijen te prikkelen initiatieven op te
starten.
De ‘Kansenkaart Biogas’ biedt per gemeente een
grote hoeveelheid informatie over wat er bijvoorbeeld aan mest, GFT, rioolslib en industriële
restproducten beschikbaar is en wat daar nu mee
gebeurt. Daarnaast geeft de kaart inzicht in het
biogaspotentieel van deze stromen, de productieen verwerkingslocaties, de invoedmogelijkheden
in het regionale aardgasnet en mogelijke vestigingslocaties voor vergistingsinstallaties.
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Kenniscentrum Plantenstoffen
Teelt is nog steeds een zeer belangrijke bezigheid in de
Greenport (Westland/Oostland). De glastuinbouw richt
zich er voornamelijk op het produceren van groente,
fruit en bloemen. De tomaat is nog steeds het belangrijkste export product van het Westland, met meer dan
600 miljoen kg tomaten per jaar. Daarnaast worden er
voornamelijk komkommers en paprika’s geëxporteerd.
Planten en bloemen worden nog steeds belangrijker.
Het economisch belang van logistieke activiteiten
en technologische vernieuwing neemt daarentegen
onverminderd toe. In de Greenport wordt inmiddels net
zoveel of meer verdiend met logistiek en handel als
met de productie van groente, fruit, planten en bomen.
Omdat een uitbreiding van het aantal hectaren glas in
Zuid-Holland moeilijk is, zal de Greenport op bestaand
grondgebied op zoek moeten naar nieuwe commercieel
aantrekkelijke activiteiten. Het Kenniscentrum Plantenstoffen zet zich bijvoorbeeld in voor de ontwikkeling van
commerciële toepassingen op (gekweekte) planten.
Deze valorisatie van werkzame stoffen uit plantaardig
materiaal, reststromen van specifieke teelten, is een
nieuwe duurzame manier om geld te verdienen.
Vaak wordt maar één enkel onderdeel van een plant
zoals de vrucht, de bloem of de bol benut. In planten
zitten veel meer waardevolle stoffen, zoals bijvoorbeeld
het medicijn Galatamine tegen Alzheimer, dat uit narcissenbollen te halen is. Andere concrete voorbeelden van
de valorisatie van werkzame stoffen uit plantaardig restmateriaal uit de Greenport zijn:
•
probiotica op basis van scherpe pepersoorten
(Winclove)
•
valorisatie van reststromen van tomaten en andere
producten (Provalor)

•
•
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kleurstoffen en fungiciden uit uienschillen
Chinese kruiden voor food en (zachte) farmatoepassingen (alternatieve geneeswijzen)
Om deze en andere initiatieven aan te moedigen
wil het Kenniscentrum Plantenstoffen een
verbindende schakel zijn tussen kennisinstituten, private en publieke partijen. Het centrale
uitgangspunt daarbij is dat initiatieven economisch haalbaar moeten zijn zodat het bedrijfsleven ze kan oppakken. Overheidsbemoeienis is
daarom zo beperkt mogelijk. Het Kenniscentrum
is dus een soort tijdelijke netwerkorganisatie om
de markt voor plantenstoffen aan te jagen met
concrete projecten en onderzoek.
Infonetwerk: Metropolitan Agriculture Symbiosis
Programme (MASP)
Om de onderzochte mogelijkheden en oplossingsrichtingen binnen het Mainport-Greenportproject vanaf 2011 zo concreet mogelijk te verankeren, is het noodzakelijk om de voorwaarden
hiervoor te onderzoeken en te creëren én laten
zien waar de kansen liggen. Dit kan door middel
van een Metropolitan Agriculture Symbiosis
Programme (MASP).
Dit houdt in: het ontwikkelen en opzetten van een
systeem waarin kansen zichtbaar zijn voor een
betere synergie tussen de belangrijke economische clusters Mainport en Greenport (en Green &
the City) als het gaat om voorbeelden van metropolitane landbouw. Hierbij onderscheiden we de
volgende hoofdvragen: op welke manier kunnen
deze clusters qua ruimtegebruik, menskracht,
productstromen (inclusief reststromen), vervoer,

organisatie en imago meer van elkaar profiteren en op
welke wijze kunnen onderdelen hiervan worden opgewaardeerd?
Ruimte
Greenport Westland/Oostland is een samensmelting
van glastuinbouwbedrijven waar (individuele) ondernemers risico’s durven nemen en zo bijzondere en
vernieuwende initiatieven tot stand brengen. Winnaars
en verliezers wonen er naast elkaar. Het gebied, dat
een permanente kraamkamer van innovatie mag
worden genoemd, kenmerkt zich verder door een
plattelandscultuur met een grote mate van sociale
cohesie en controle.
De investeringen in de Mainport zijn echter van een
veel grotere omvang dan die in de Greenport en
moeten zich in een veel langere termijn van soms wel
dertig jaar terugverdienen. Het proces van innovatie
en vernieuwing heeft er dan ook een hele andere
dynamiek en tijdspanne dan in de Greenport.

Figuur 32:
Stadshavens Rotterdam,
1.600 hectare aan hoogwaardig woon- en
werkgebied (Bron:
www.stadshavensrotterdam.nl)

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de schaal (met
de bijbehorende investeringstermijnen) waarop
businesscases die voortvloeien uit het MainportGreenport-project uitgevoerd kunnen worden.
Andere belangrijke factoren zijn onder andere de
sociale en zakelijke cultuur in de twee individuele
clusters en de regelgeving in de twee gebieden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er bij de
vertaling van de stromenanalyse naar fysieke
interventies op specifieke ‘plekken’ (ruimte)
meerdere ideeën en oplossingsrichtingen zijn
benoemd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Stadshavens waar met projecten als Farm City en
meervoudig ruimtegebruik, en drijvende kassen.
Stadshavens
Het Stadshavens-gebied is aangemerkt als proefterrein voor clean tech en biobased, een thuismarkt voor de toepassing daarvan.
Een onderdeel daarvan is het verbinden van de
Mainport (petrochemische kennis en bedrijvigheid) en de Greenport (biobased kennis, clean
tech en daarop gebaseerde bedrijvigheid). Dit
biedt een unieke basis voor een clean tech
(biofuel, post-petro) cluster met kennis en
bedrijvigheid, vergelijkbaar met het Greenporten agrocluster en het Mainport-/petrocluster.
Stadshavens kan door de schaalgrootte, looptijd
en diversiteit van de opgaven/uitdagingen een
startlocatie en aanjager van het nieuwe cluster
zijn. Nieuwe concepten worden toegepast in de
praktijk, ontwikkeld en kennis en technologie
tot waarde gebracht en de daarop gebaseerde
bedrijvigheid aangejaagd.
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Meervoudig ruimtegebruik
In het gebied Mainport-Greenport is een continue strijd
om ruimte aan de gang. Ruimte is schaars. Het is
daarom belangrijk te kijken naar oplossingen waarbij
die ruimte meervoudig gebruikt wordt.
Dit kan door middel van een intensiever gebruik van
de ruimte, door het slim stapelen van bedrijfsonderdelen, door functies te combineren, en door anders en
efficiënter met de tijd om te gaan.
In het deelproject ‘Glastuinbouw in de haven’ is gezocht
naar (tijdelijke) ruimte voor nieuw glas in de regio. Of
het nu gaat om wateropslag onder kassen of drijvende
kassen.
Voor dit laatste onderdeel wordt momenteel een zeer
interessant voorbeeld, Floating Roses, uitgewerkt in de
gemeente Lansingerland. Daar zijn twee rozenkwekers,
gesteund door diverse markt- en overheidspartijen,
bezig het met realiseren van een 4,5 ha groot drijvend
glastuinbouwcomplex, midden in een nieuw aan te
leggen waterbuffer en naast een natuurzone.
Figuur 33:
Impressie van
Floating Roses in de
Voorafsche Polder
(Bron: TNO-rapport
Vooronderzoek
Floating Roses,
2011)

Farm City
Farm City is één van de fysieke voorbeeldprojecten waar intensieve vormen van landbouw door
middel van industriele ecologie in een grootstedelijke context worden geplaatst. Door middel van
een modulaire opzet van de agroclusters zijn in
totaal vijf verschillende concepten uitgewerkt op
basis van de F-ladder. De landtong van Rozenburg en Nieuw Mathenesse in Schiedam zijn interessante locaties vanwege de beschikbaarheid
van ruimte, reststromen en diverse soorten infrastructuur en bestaande processen en daaraan
verbonden materiaal en energiestromen.
Daarnaast wordt ook de directe nabijheid van de
stedelijke inwoners als potentiële werknemers
van zowel de Main- als Greenport belangrijk
geacht en zijn de locaties Bijenkorf, Blijdorp en
Katendrecht/Rijnhaven uitgekozen.
Fresh Corridor
Het Fresh Corridor-project onderzoekt en ontwikkelt initiatieven om meer agroproducten uit de
Greenport over te slaan in de Mainport. Het
project is in 2007 van start gegaan en liep in 2010
af. De deeltrajecten zijn opgedeeld in tien afzonderlijke projecten: Fresh Corridor 1 tot en met 10.
De totale investering in Fresh Corridor bedraagt
ruim 3 miljoen euro.
Het project levert de bouwstenen voor internationale multimodale netwerken waarbij vervoer
over de weg, het water en het spoor met elkaar
worden gecombineerd. Daarnaast wordt in het
kader van Fresh Corridor onderzocht hoe de
verschillende digitale informatiesystemen voor
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Figuur 34:
Geschikte locaties
voor meervoudig
ruimtegebruik:
glastuinbouw in de
haven (zwart) en
Farm City (groen)

de planning en controle van het transport aan elkaar
kunnen worden gekoppeld zodat er als het ware een
‘verkeerstoren of controlecentrum’ ontstaat waar alle
informatie samenkomt. Naast het bedrijfsleven en de
overheid zijn onder meer de douane, Plantenziektenkundige Dienst, en het KwaliteitsControle Bureau (KCB)
aan de Fresh Corridor verbonden. Achtergrond van
het project is de toenemende fileproblematiek in het
algemeen en het gereedkomen van Maasvlakte 2 in het
bijzonder. Het belangrijke deelproject Fresh Corridor 2
voorziet daarom in de ontwikkeling van een Coolport
in de Waal-Eemhaven op de zuidoever van de Maas.
Dit betekent dat de huidige Fruitport, in de Merwehaven
op de noordoever zal verhuizen.
Greenrail
Een interessant project over het spoor is de zogeheten
GreenRail. De groene trein, een initiatief van Flora
Holland en de VGB (branchevereniging van de groothandel in bloemen en planten), vervoert planten
(sierteelt) via bestaande spoorverbindingen.

Er rijden inmiddels treinen naar Italië, Hongarije
en Roemenië. In maart 2011 vertrekken de eerste
containers naar Polen en Zwitserland.
Spoorvervoer is voor de sierteeltsector een
steeds aantrekkelijker alternatief omdat de kosten
van wegtransport oplopen. Verder heeft men op
het spoor niet te maken met de beperkingen op
rij- en rusttijden en de toenemende files. Bovendien is de CO2-uitstoot bij railtransport tot 50%
lager. GreenRail focust vooralsnog op planten.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook bloemen
en andere versproducten in koelcontainers per
spoor worden vervoerd. Met GreenRail denken
de transporteurs wel 20% op vervoerskosten te
kunnen besparen. Probleem bij alle initiatieven op
het spoor is de beperkte capaciteit van het spoorwegnet in voornamelijk de Randstad. Zo is het
vanwege de drukte lang niet altijd mogelijk extra
goederentreinen in te zetten.
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Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)
In het kader van de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit
heeft het Rijk in combinatie met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2010 een onderzoek uitgevoerd
naar de toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Mainport Rotterdam en de Greenport
Westland/Oostland. Daaruit bleek de noodzaak van een
Nieuwe Westelijke Oeververbinding voor het op gang
brengen en houden van de Rotterdamse Ruit.
Vervolgens is aan BCI (Buck Consultants International)
gevraagd inzicht te geven in de hieronder benoemde
onderwerpen, zodat een bijdrage wordt geleverd aan
een goed onderbouwde en verantwoorde keuze voor
een tracée inclusief draagvlak bij betrokken stakeholders.
1.
2.
3.
4.

Aard en omvang goederenstromen tussen Greenport en Mainport.
Configuratie logistieke Greenport-ketens en de
ontwikkelingen hierin, inclusief de impact.
Positie van de Mainport Rotterdam in Greenportlogistiek en de ontwikkelingen hierin.
Effecten en belang NWO voor relatie Greenport Mainport.

Figuur 35:
Fresh Corridor

Rotterdam

Fruitpact

Venlo

Vlissingen
Antwerpen

Vervoer van groente en
fruit met de binnenvaart
· Terminals
· Verbindingen
· Besturing

De meerwaarde van de Nieuwe Westelijke
Oeververbinding wordt hieronder beschreven.
•
Het verbindt Westland en Oostland met de
relevante op- en overslagfaciliteiten aan de
zuidkant van de Rotterdamse Mainport.
•
Het zorgt voor verbeterde ontsluiting inclusief
doorgaande verbindingen.
•
Ladingstromen nemen fors toe en daarmee
het belang van de haven. Vervoersbewegingen nemen nog verder toe.
•
In de modal shift naar shortsea, binnenvaart
en spoor is de haven een intermodale hub.
•
Verschuiving Value Added Logistics door
een verschuiving van bewerkings- en opslagactiviteiten uit de haven naar de Greenport.
•
Er is geen overtuigende voorkeur voor een
tunnelvariant gegeven de logistieke effecten.
•
Naar verwachting is in 2020 ruim 10% van
de vrachtbewegingen via NWO MainportGreenport-gerelateerd.
Inmiddels zijn alle betrokken partijen overtuigd
van nut en noodzaak van een tunnel; ontsluiting
van zowel Main- als Greenport is noodzakelijk.
Er zijn vooralsnog twee tunnelvarianten mogelijk:
de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel. Uit
de MIRT-verkenning is gebleken dat de laatste
een bijdrage levert aan de bereikbaarheid door
het ontlasten van de Beneluxtunnel. De inpassing van dit tracé zal, vanwege de recreatieve
en landschappelijke functies in de open ruimte
tussen Maassluis en Vlaardingen, veel aandacht
vergen. De Oranjetunnel zou van het Westland
naar de Maasvlakte lopen en heeft met name een
functie voor de toekomstige ontwikkeling van de
kustzone.
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Ontwerp
Vanuit de voorgaande analyse zijn door de diverse
samenwerkende partijen 24 interventies (fysieke
voorbeelden) ontworpen. Deze voorbeelden zijn
verspreid in de Mainport en de Greenport gesitueerd
en bedoeld ter inspiratie. De interventies zijn vanuit het
lange-termijnscenario ‘terug te redeneren’ en als directe
acties op te pakken.
De voorbeelden zijn ingedeeld in zes thema’s:
Agrostromen (1) Zoet-Zout (2), Infrastructuur (3),
Meervoudig ruimtegebruik: Kassen in de haven (4) en
Farm City (5) en tenslotte Informatienetwerk (6).
1 Agrostromen (bij- en restproducten)
Uit de inventarisatie van Hogeschool Rotterdam en
Inholland blijkt dat er voldoende geschikt plantaardig
materiaal vrijkomt in de toekomstige ‘Growport’ om op
grootschalige bioraffinage over te gaan. Qua schaal en
kwaliteit van het materiaal heeft de Mainport de meeste
potentie. Daarom zullen de twee clusters Mainport en
Greenport zich in eerste instantie separaat ontwikkelen.
Binnen het project Mainport-Greenport zijn aan beide
kanten van de Nieuwe Waterweg één of meerdere interessante locaties aangegeven die geschikt zouden zijn
voor valorisatie, tot en met grootschalige bioraffinage.
Pas op wat langere termijn zal ook een geïntegreerde
biobased industriële ontwikkeling voor het gehele
complex mogelijk worden, bijvoorbeeld op Terrein A

op de Tweede Maasvlakte. Het principe van
valoriseren van reststromen is het realiseren
van een zo hoog mogelijk toegevoegde waarde.
Bioraffinage is een basiselement in de waardeketen in de Mainport. In de Greenport zijn valorisatietechnieken als composteren en vergisten
meer opportuun. De benoemde locaties worden
valorisatieparken genoemd.
1A Valorisatiepark Greenport (Biobased
Westland) Hoek van Holland (co-siting bij van
Vliet Recycling – een tunnelcomposteringsinstallatie) met mogelijkheden tot droge (aërobe)
vergisting en een anaërobe vergistinginstallatie
(beide leveren biogas op), en een kleinschalige
bio-ethanolinstallatie. Producten: compost, mest,
warmte, CO2, bio-ethanol, biogas, fosfor.
1B/C Valorisatiepark Europoort (co-siting
bij Abengoa of ADM) – primaire bioraffinage
(scheiden van eiwit, mineralen en lignocellulose)
en als doorontwikkeling een (tweede-generatie)
bio-ethanolfabriek, met de lignocellulose als
grondstof.
1D Valorisatiepark Maasvlakte Biochemische
procesindustrie, zoals het opwerken van bioethanol tot bio-ethyleen. Dit sluit aan bij de
huidige focus van het platform Groene Grondstoffen en het Havenbedrijf Rotterdam voor
arealen op Maasvlakte 2 die voor biobased-activiteiten in aanmerking komen. Daarnaast productie
van chemicaliën geproduceerd uit plantaardig
materiaal voor specialties en fijn-chemicaliën
gericht op (grondstoffen voor) farmacie,
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Figuur 36:
Gesloten kringloop
van het valorisatiepark inclusief
bioraffinaderij

cosmetische en geur- en smaakstoffenindustrie, eventueel met een
daarop gespecialiseerde kleinschalige
bioraffinage-unit.
En ten slotte een secundaire bioraffinaderij met lignocellulose als grondstof. In de eindfase zullen de valorisatieparken elkaar kunnen versterken.
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Figuur 37:
Fasering mogelijkheden bioraffinage
fase 1:Greenport
en Europoort en
Mainport

fase 1 (Greenport en Europoort)

fase 2 (Growport)
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In het valorisatiepark Greenport
(Biobased Westland) vindt de scheiding plaats van de (rest- en ‘afval’)
stromen; een deel daarvan wordt
verwerkt tot gas en/of bio-ethanol. Bioethanol kan verder verwerkt worden
tot bio-ethyleen op de Maasvlakte.
Eventueel eiwithoudende materialen
kunnen worden voorbewerkt en
getransporteerd naar de bioraffinaderij
in het valorisatiepark Europoort.
Het valorisatiepark Maasvlakte wordt
het visionaire middelpunt van een
hoogwaardige biobased industrie.
Naast geïmporteerde grondstoffen
(internationaal en nationaal), worden
lokaal geproduceerde grondstoffen uit
de bioraffinage en grondstoffen voor
de specialties chemie (gefunctionaliseerde chemicaliën) direct uit de tuinbouwsector aangevoerd. Bij realisatie
van een dergelijk valorisatiepark is
niet uit te sluiten dat een deel van de
grondstoffen vanuit kassen of algenteelt op de Maasvlakte geproduceerd
wordt.
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2 Zoet-zout
Zoals eerder aangegeven, is er in zowel de Mainport als de Greenport een grote behoefte aan
voldoende zoet water, terwijl dit steeds schaarser
wordt. In dit project zijn drie ideeën uitgewerkt
voor het slim omgaan met zout en brak water.

Figuur 38:
Ontwerp voor
geclusterde
algenteelt bij
herontwikkeling
Poelzone (bron
Meulemans)

2A Poelzone Algenteelt
Binnen dit ontwerp vindt er geclusterde algenteelt plaats op basis van brak of zout water dat
als reststroom uit nieuw te bouwen kassen in de
Poelzone komt. Het is één van de varianten voor
meer of minder centraal hergebruik van brakke
en zoute reststromen voor algenproductie. Van
de algen kan (bio)brandstof of fijnchemie worden
gemaakt.

Legenda ontwerp geclusterde algenteelt voor de glastuinbouw Poelzone
kassen
groenstrook
restruimte

Ingrepen ontwerp
geclusterde algenteelt
behouden van de groenverbinding
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Figuur 39:
Schema van
kassencomplex als
ontziltingsmachine
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2B Kas als ontziltingsmachine / de waterproducerende kas
Dit is een kas of kassencomplex waar een brakke
of zoute reststroom wordt gebruikt in onbenutte
ruimte van het complex om algen of zoutopnemende gewassen te produceren. Het eventuele
restant zout of brak water wordt verder ingedikt
tot vast zout door middel van warmte uit de kas
of naburige industrie. Dit kan worden gebruikt
als strooizout of industriezout. De hoeveelheid
restwarmte die hiervoor nodig is, is zo groot
dat dit systeem (nog) niet in Nederland uit kan.
De locatie in de Zuidplas is gekozen vanwege
nieuwe glastuinbouwontwikkelingen (waarbij
zoveel mogelijk een gesloten watersysteem
gerealiseerd kan worden) en de mogelijkheden
om bestaande restwarmte uit de industrie te
gebruiken.
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Een tunnelvariant voor de NWO waar niet
alleen auto’s doorheen kunnen, maar waar ook
ruimte is voor leidingen (CO2, wamte, biogas, et
cetera), transportbanden en eventueel zelfs een
productieruimte.

Figuur 40:
Illustratie van
drijvende algenteelt
in de haven

2C Drijvende algenteelt in de haven
Drijvende algenteelt, gebruikmakend van warmte en
andere reststromen uit de haven (CO2, meststoffen).
Er zal nog naar geschikte locaties gezocht moeten
worden.
3 Infrastructuur
Om de Mainport en de Greenport daadwerkelijk dichter
bij elkaar te brengen zijn investeringen in de fysieke
infrastructuur noodzakelijk. Dit kan gaan om wegen,
maar denk ook aan spoorwegen, of een leidingennetwerk voor CO2, warmte of duurzame energie.
Figuur 41 (rechts):
Mogelijke locaties
en doorsnede multitunnel Growport

3A Nieuwe Westelijke Oeververbinding / Multitunnel
In het kader van dit project voerde de gemeente Westland samen met het Havenbedrijf Rotterdam in 2010
een onderzoek uit naar de toekomstige ruimtelijkeconomische ontwikkeling van de Mainport Rotterdam
en de Greenport Westland/Oostland en invloed hierop
van een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO).
In een ontwerpsessie is de Multitunnel ontstaan.
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3B Coolport
De nieuwe Coolport moet een knooppunt van vervoersstromen worden met mogelijkheden voor shortsea, de
binnenvaart, deepsea, barge, spoor en wegvervoer met
logistieke waardetoevoeging en functies voor douane
en kwaliteitscontrole. De term Coolport maakt duidelijk
dat het hier om op- en overslag van koelcontainers en
gekoelde stukgoedlading. De laatste jaren wordt meer
en meer gebruik gemaakt van koelcontainers (reefercontainers) in plaats van koelschepen (reeferschepen)
voor het transport van onder andere groenten en fruit
vanuit overzeese gebieden naar Rotterdam en andere
Europese havens. Containerlogistiek wordt ook toegepast voor export naar UK, Scandinavië en andere
afzetmarkten. Er worden koelcontainers ontwikkeld voor
rijping van producten onderweg.

Figuur 42:
Coolport Rotterdam

De Coolport is geprojecteerd in de Eemhaven op
de zuidoever van de Maas. Het bedrijvencluster
op de huidige Fruitport aan de Merwehaven
op de noordoever, zal verhuizen en onderdeel
gaan uitmaken van Coolport. Voorzien wordt dat
de eerste fase van Rotterdam Coolport in 2015
operationeel zal zijn, inclusief de verhuizing
van het bedrijvencluster op de huidige Fruitport
(Merwehaven).
3C CO2- en warmtenetwerk
Mainport en Greenport kunnen elkaar letterlijk
voeden met de levering van CO2 vanuit de haven
richting Greenport. De haven kan de uitstoot van
CO2 beperken, terwijl tuinders in Westland/Oostland minder kostbaar aardgas hoeven te stoken
om de planten beter en sneller te laten groeien.
Binnenkort creëert OCAP een extra CO2-bron via
bio-ethanolfabrikant Abengoa. Hierdoor kunnen
vanaf medio 2011 ook tuinders in de Zuidplaspolder gebruik maken van OCAP-CO2.
Op langere termijn (2015) komen ook energiecentrales en andere verwerkingsbronnen in het
Mainport-gebied als bron voor CO2 beschikbaar.
Om de Greenport echt duurzaam maken, moet
er naast CO2 ook warmte en duurzame energie
beschikbaar zijn. Via geothermie en een warmtenetwerk en duurzame energieopwekking kan de
regio een duurzaam netwerk creëren.
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Figuur 43:
Ontwerp CO2- en
warmtenetwerk
(Bron: Zandbelt &
van den Berg)
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4/5 Meervoudig ruimtegebruik
In het gebied Mainport-Greenport is een continue strijd
om ruimte aan de gang. Ruimte is schaars. Het is
daarom belangrijk te kijken naar oplossingen waarbij
die ruimte meervoudig gebruikt wordt. Dit kan door
middel van een intensiever gebruik van de ruimte, door
het slim stapelen van bedrijfsonderdelen, door functies

VENLO
GELEEN

RUHR GEBIED

te combineren, en door anders en efficiënter met
de tijd om te gaan. Het project ‘Glastuinbouw in
de haven’ is een zoektocht naar (tijdelijke) ruimte
voor nieuw glas in de regio. Of het nu gaat om
wateropslag onder kassen of drijvende kassen.
Voor vijf locaties zijn de mogelijkheden uitgetekend. Van dichtbij Rotterdam op relatief kleine
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Figuur 44:
Drijvende kas,
geprojecteerd in
de Rotterdamse
haven bij Heijplaat
(locatie 4A)

oppervlakten tot zeer grootschalig op de tweede Maasvlakte. In totaal is er voor minstens 250 ha glastuinbouwruimte gevonden.
Het project Farm City richt zich op intensiever gebruik
maken van de ruimte, inclusief het gebruik van lokale
(rest)stromen. Naast Nieuw Mathenesse hebben de
ontwerpers, vanwege het modulair opzetten van hun
idee, nog vier andere locaties uitgewerkt.
4A Drijvende kas in haven bij Heijplaat
Hier is ruimte voor circa 8 ha drijvende kassen, dicht bij
de RDM-werf en Heijplaat. Deze locatie biedt mogelijkheden voor (speciale) groenten of bloemen en interessante koppelingen voor CO2 en warmte, evenals directe
verkoop aan de stad.
4B Drijvende kas en meervoudig gestapeld bij
Seinehaven
Op deze locatie is ruimte voor circa 2 ha drijvende
kassen en 10 ha voor gestapelde functies boven
bestaande distributiehallen en 2 ha op nieuwe
distributiehallen.

Figuur 45:
Visual van de
drijvende kas bij
Heijplaat

4C Grootschalige kassen met diffuus licht op de
Kop
Hier is ruimte voor grootschalige, tijdelijke kassen tot
circa 30 ha plus direct in de buurt nog 20 ha, zonder
hoogte- of andere restricties, en met restwarmte en
CO2 in de directe omgeving. Vanwege de nabijheid van
agrobulk is er kans op stuiven. Het glas moet vaker
schoongemaakt worden, maar kan zelfs voordelen
hebben voor teelten die diffuus licht nodig hebben in
combinatie met zeer hoge kassen.
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Figuur 46
(linksboven):
Drijvende en gestapelde kassen,
geprojecteerd in de
Rotterdamse haven
bij Seinehaven
(locatie 4B)
Figuur 47
(rechtsboven):
Een projectie van
grootschalige tijdelijke kassen op de
Kop (locatie 4C)

Figuur 48
(linksonder):
Grootschalige,
tijdelijke kassen op
Terrein A, Tweede
Maasvlakte (locatie
4D)
Figuur 49
(rechtsonder):
Tot circa 100 ha
drijvende tijdelijke
kassen zijn mogelijk
op het binnenmeer,
Tweede Maasvlakte
(locatie 4E)
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4D Grootschalige, tijdelijke kassen op Terrein A,
Tweede Maasvlakte
Deze locatie biedt ruimte voor grootschalige (tijdelijke) kassen tot circa 60 ha, zonder hoogte- of andere
restricties, en met restwarmte en CO2 in de directe
omgeving.
4E Grootschalige, tijdelijk drijvende kassen op
binnenmeer Tweede Maasvlakte
Dit biedt ruimte voor zeer grootschalig drijvende (tijdelijke) kassen tot circa 100 ha. Deze kunnen verplaatst
worden indien de ruimte nodig is voor havenactiviteiten.
Figuur 50:
Visual van de
gestapelde kassen
bij Seinehaven
(locatie 4B)

5A Farm City Nieuw Mathenesse (Fresh
products)
De geprojecteerde locatie voor deze Farm City
ligt aan de Nieuwe Maas. Schiedam heeft goede
verbindingen over land en water waardoor het
hoogwaardige industrie aantrekt. De historische
stad is aantrekkelijk voor bezoekers van buiten
de stad. Veel eigenschappen die deze Farm City
tot een unieke optie maken. Farm City Schiedam
is vanwege de ligging aan het water in eerste
instantie watergebaseerd. In de F-ladder concentreren we ons op ‘Fresh Products’. Hoofdproducten zijn verse schaaldieren; nevenstromen
zijn algen voor diverse doeleinden, zoals veevoer.
Daarnaast kunnen zilte gewassen voor retail
worden geproduceerd. Inputstromen zijn CO2 en
warmte van de naburige glasfabriek. Daarnaast
kunnen reststromen (onder andere warmte) van
de beroemde Ketel1-jeneverfabriek van Nolet
worden gebruikt, en zouden er op kleine schaal
granen kunnen worden verbouwd voor alcoholproductie, als demonstratie van het proces.
Het ontwerp is gebaseerd op containers als
verwijzing naar de havenlocatie. Deze flexibele
en kostenbewuste opzet biedt naast productie
ook ruimte voor educatie, recreatie en zorg. De
ontwikkeling van Nieuw Mathenesse is onderdeel van de Stadshavens met een hoogwaardige
woon- en werkfunctie. Farm City past hier goed
in. Het sterke concept zal naar verwachting niet
alleen de directe omgeving, maar de gehele regio
Rotterdam op een hoger niveau brengen als het
gaat om milieu-, voedsel- en klimaattechnologie.
De koppeling wetenschap, educatie en recreatie
zal op deze locatie optimaal tot zijn recht komen.
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Figuur 51:
Farm City op locatie
Nieuw Mathenesse
(5A)

Figuur 52:
Farm City op locatie
Blijdorp (5B)

Figuur 53:
Farm City locatie
Bijenkorf Rotterdam
(5C)
(Bron: Ingrid
Ackermans)

5B Farm City Blijdorp, Rotterdam Zoo
(Fodder)
Farm City Blijdorp is gesitueerd naast de huidige
dierentuin (Rotterdam Zoo), op de plaats waar
zich nu de parkeerplaats bevindt. Naast de
dierentuin, wordt de locatie omgeven door sportfaciliteiten, volkstuinen en een woonwijk. De
huidige parkeerfaciliteiten gaan ondergronds,
waardoor er zelfs meer parkeerplaatsen kunnen
worden gecreëerd dan er nu zijn. Hierdoor wordt
de omgeving aantrekkelijker voor omwonenden
en bezoekers.
Farm City Blijdorp is groengebaseerd; in de
F-ladder ligt het accent op ‘Fodder & Feed’.
De hoofdproducten zijn voedsel en veevoeder.
Daarnaast wordt er energie geproduceerd uit
biomassa afkomstig van de organische reststromen van de dierentuin en nabijgelegen volkstuincomplexen. Opvallend element in het ontwerp
is de multifunctionele agrarische toren. Gezien
de relatie met de dierentuin, de volkstuinen en de
sportcomplexen zijn er veel mogelijkheden voor
recreatie/horeca en educatie. Ook zorg is in dit
concept mogelijk.
Deze Farm City heeft een bijzonder karakter door
de relatie dierentuin en agricultuur. Recreatie en
educatie gaan hand in hand en zijn toegespitst
op actuele thema’s die dichter bij de consument
staan. Met Farm City Blijdorp kan Rotterdam zich
sterk profileren naar een groot publiek; de dierentuin trekt nu jaarlijks circa 1,5 miljoen bezoekers.
Voor de Zoo biedt Farm City een extra attractie
die veel meerwaarde biedt waardoor het zich ook
in de toekomst van andere publiekstrekkers kan
onderscheiden.

66

5C Farm City Bijenkorf, Rotterdam (Fun/flavour)
Farm City Bijenkorf bevindt zich letterlijk in het hart
van Rotterdam, en wordt voorgesteld als een extensie
bovenop het huidige warenhuis. Er wordt gekozen voor
een lichtgewicht constructie die het thema ‘bijenkorf’
letterlijk neemt.
Het concept baseert zich op de bovenste treden van de
F-ladder, met een nadruk op ‘Fun & Flavours’. Het gaat
daarnaast om fine chemicals, flavours, fashion en food:
educatie en recreatie zijn belangrijke speerpunten,
omdat dit project op consumenten is gericht. Input
(reststoffen en energie) is afkomstig van de Bijenkorf
zelf, het naastgelegen NH-hotel en de woningen. Er
is ruimte voor hoogwaardige agroproductie, een tuin
(kleinschalige fruitproductie, imker) en ontspanning.
Interessant is de ‘groene’ uitstraling dicht bij een
groot publiek. Het voegt waarde toe aan de producten
daarmee ook aan het merk ‘Bijenkorf’. Daarbij is
educatie gekoppeld aan recreatie. Farm City is een
groen rustpunt in een drukke omgeving.
Figuur 54:
Farm City locatie
Katendrecht-Rijnhaven (5D)

5D Farm City Katendrecht-Rijnhaven (Food)
Gelegen in Rotterdam-Zuid, dichtbij de Nieuwe
Maas met aan de overzijde ervan het centrum
van de stad, projecteren we Farm City Katendrecht-Rijnhaven. Het ontwerp is bijzonder:
drijvende bolvormige kassen in de Rijnhaven op
het water van de haven tussen beroemde landmarks als het Nieuwe Luxor Theater, Hotel New
York, de Erasmusbrug enerzijds en Katendrecht
anderzijds, waar het grenst aan het toekomstige
European China Centre.
Het ECC is een speciaal op China georiënteerd
modern zakencentrum met kantoren, appartementen, hotel, restaurants, supermarkt, Chinese
specialiteitenwinkels en congres- en evenementenfaciliteiten. Ook komt er een Chinese tuin van
2.000 m2 meter met uitzicht op de haven.
We leggen een relatie met het European China
Centre en de vele etnische bevolkingsgroepen
die in Rotterdam-Zuid wonen.
In de F-ladder is de nadruk gelegd op ‘Food’.
In Farm City Katendrecht-Rijnhaven produceren
we voornamelijk Chinese/Surinaamse/Turkse/
Antilliaanse groenten en vlees/vis met directe
afzet aan restaurants en supermarkten in de
buurt. De productie vindt plaats in een netwerk
van drijvende kassen verbonden aan een
centraal (distributie-/verwerkings)centrum.
Mogelijke inputs: organische stromen van stedelijk weefsel en ECC, verbinding met warmtenet.
Met een uitstekende bereikbaarheid is deze
locatie ook goed geschikt voor educatie en
recreatie. Het is zelfs mogelijk om in de Maas
een ecologisch zwembad in te richten.
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5E Farm City Rozenburg, landtong (Fun, Food)
De Rozenburgse landtong is een bijzonder stuk
natuurgebied dat tussen het water en midden in het
Rotterdamse havengebied ligt. Met het naastgelegen
Educatief Informatie Centrum van de Port of Rotterdam
(EIC) dat hier al jaren is gevestigd, beschikt deze Farm
City over goede mogelijkheden om diverse agrarische
activiteiten nauw te koppelen aan educatie en recreatie.
Voor het ontwerp wordt een ruimtelijk lintvormig gebouw
met verschillende functionele modules voorgesteld.
Farm City Rozenburg het accent op ‘Fun’ en ‘Food’ en
‘Flora en Fauna’. De mogelijkheden zijn legio, waarbij te
denken valt aan veeteelt met bijzondere runderrassen
en kleinvee. Het onderscheidend vermogen in de
productie kunnen we verder benadrukken door bijvoorbeeld te kiezen voor wijnbouw (‘Chateau Rotterdam’?).
Input: wind- en zonne-energie. De architectuur en de
locatie maken het mogelijk alle treden van de F-ladder
naast elkaar te brengen in een gebouw, zodat bezoekers een totale ervaring ondergaan. In een ‘F-LAB’
vinden demonstraties en presentaties plaats. Daarmee
is deze Farm City een belangrijke aanvulling naast het
EIC, waarmee de relatie met de Greenport verder kan
worden versterkt.
Figuur 55:
Farm City locatie
Rozenburgse landtong (5E)

6 Informatienetwerk
Het Mainport-Greenport-project richt zich naast
de fysieke stromen nadrukkelijk ook op de informatiestromen. Veel kennis wordt wel ontwikkeld,
maar door te weinig interactie of cultuurverschillen wordt deze kennis vaak niet praktisch
toepasbaar gemaakt. Onder dit thema is een
viertal initiatieven geschaard om deze kennis en
informatiestromen wél als netwerk in de Greenport en de Mainport beschikbaar te stellen en toe
te passen. Hoewel ze vaak minder fysiek zijn, zijn
deze kennisstromen uitermate belangrijk voor het
welslagen van de uiteindelijke symbiose tussen
de Mainport en de Greenport.
6A Plantenstoffen Centrum
Het Kenniscentrum Plantenstoffen in oprichting
wil een verbindende schakel zijn tussen kennisinstituten, private en publieke partijen. Het centrale
uitgangspunt daarbij is dat initiatieven economisch haalbaar moeten zijn zodat het bedrijfsleven ze kan oppakken. Het Kenniscentrum is
dus een soort tijdelijke netwerkorganisatie om
de markt voor plantenstoffen aan te jagen met
concrete projecten en onderzoek.
Concrete voorbeelden van de verwaarding
(valorisatie) van werkzame stoffen uit plantaardig
restmateriaal uit de Greenport zijn:
•
Probiotica op basis van scherpe pepersoorten (Winclove);
•
Valorisatie van reststromen van tomaten en
andere producten (Provalor);
•
Kleurstoffen en fungiciden uit uienschillen;
Chinese kruiden voor food en (zachte) farmatoepassingen (alternatieve geneeswijzen).
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Vooralsnog zal het Kenniscentrum een plek krijgen in
Poeldijk en zich vooral richten op de Greenport. Echter,
de interessante stromen in de Mainport zijn mogelijk
groter en in veel gevallen waardevoller. Een gezamenlijke focus op hoe deze stromen te benutten ligt daarom
voor de hand.
6B Kansenkaart Biogas Portal Zuid-Holland
De ‘Kansenkaart Biogas’ is een initiatief van de
provincie Zuid-Holland binnen het Stroomversnellerproject. De kaart biedt per gemeente een grote
hoeveelheid informatie over wat er bijvoorbeeld aan
mest, GFT, rioolslib en industriële restproducten
beschikbaar is en wat daar nu mee gebeurt. Daarnaast
geeft de kaart inzicht in het biogaspotentieel van deze
stromen, de productie- en verwerkingslocaties, de
invoedmogelijkheden in het regionale aardgasnet en
mogelijke vestigingslocaties voor vergistingsinstallaties.
Deze kansenkaart geeft praktische handvatten om de
Biobased Economy te stimuleren.
Figuur 56:
Kansenkaart Biogas

6C Slim Vervoer - Pilot van Kas tot Klant
Het blijkt dat logistiek voor metropolitane landbouw nog vaak een struikelblok is bij met name
de local-to-local-connecties (streekproducten),
en ook global-to-local-connecties (waardevolle
internationale reststromen). Ook worden nu nog
veel overtollige kilometers gereden, zowel mét
producten als leeg. Initiatieven die ontplooid
worden om een slim vervoersysteem uit te
denken voor het transport van kleine hoeveelheden van wisselende producten van diverse
producenten zijn Versvandekweker.nl en de pilot
van Kas tot Klant. Door een internetsysteem
gecombineerd met intelligent agents worden
andere en snellere vervoerstromen bedacht,
waardoor er voor eenzelfde prijs een duurzamer
of gezonder systeem wordt gecreëerd.
Logistic Multi Agents Systems (LMAS) zijn
internetapplicaties die namens de opdrachtgevers digitaal zoeken naar gegevens en die
transacties afsluiten. Dit systeem is behulpzaam
bij het bereiken van een effectieve en efficiënte
Flowers & Food keten, binnen het kader van het
beoogde logistieke systeem in een (small) agro
businessomgeving. De te ontwikkelen technologie (toepasbaar maken) maakt het mogelijk om
aan consumenteisen te voldoen, en tegelijkertijd
verantwoording af te leggen over de effectiviteit
en duurzaamheid.
Er is een begin gemaakt met de website
www.versvandekweker.nl, waar producten uit
Westland rechtstreeks kunnen worden besteld
en/of rechtsteek worden geleverd in de regio,
of opgehaald kunnen worden bij diverse ophaal-

http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=biogas
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stations (waaronder de demokas in Honselersdijk
of de nog te bouwen stadskas op de Marconistrip in
Rotterdam).
In één van de volgende fasen van het project kan dit
Smart Agents-systeem ook worden ingezet voor waardevolle reststromen in de Green- én Mainport sneller
om direct op de plek van verwaarding aan te brengen,
zoals in de valorisatieparken.
Figuur 57:
De MASP-website

6D MASProgramma
Metropolitan Agriculture Symbiosis Programme:
www.masp.pzh.nl. Dit programma is een initiatief
waarbij kennisinstellingen, overheid, maatschappelijke organisaties én vooral ook het bedrijfsleven worden samengebracht om in de regio
symbiose tot stand te brengen. Het eindproduct
van het Mainport-Greenport-project, een website
ten behoeve van een betere synergie tussen
de Mainport-Greenport (en Green & the City),
vormt hiervoor de basis. Dit programma kan gaan
werken als een soort ‘marktplaats’ waarbij menskracht, productstromen (inclusief ‘reststromen’),
vervoer, organisatie en imago bij elkaar gebracht
worden. Zo kunnen we meer van elkaar profiteren
en worden onderdelen opgewaardeerd (langs
de F-ladder). Er kunnen bijvoorbeeld ook speeddates georganiseerd worden. Het NISP (National
Industrial Symbiosis Programme) in Engeland
vormt hierbij een inspiratiebron. De TU Delft,
werkveld Industriële Ecologie en de provincie
Zuid Holland nemen het voortouw in dit project.
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Evaluatie
Vijfenveertig ontwikkelingen geëvalueerd
In totaal worden in dit hoofdstuk 45 entries beoordeeld, welke mogelijk een rol (kunnen) spelen bij het
ontwikkelen van de Mainport-Greenport-relatie richting
metropolitane landbouw. Het gaat om de 24 voorbeeldprojecten uit hoofdstuk 3, aangevuld met nog 21 andere
relevante Mainport-Greenport-initiatieven en recente,
gerelateerde (kranten)berichten. In totaal zijn het 28
fysieke interventies, 9 meer procesmatige initiatieven
(waarvan 4 ook bij de voorbeeldprojecten zitten) en
8 krantenberichten. Al deze initiatieven zijn op deze
lijst gekomen omdat ze stuk voor stuk een positieve
bijdrage kunnen leveren. Na de beoordeling zijn er 8
specifiek geselecteerd om verder ‘in de spotlight’ gezet
te worden, omdat ze potentie hebben, op korte termijn
deze bijdrage te kunnen leveren.
De maatregelen zijn geëvalueerd door middel van
onderstaand invulschema. In eerste instantie is
gegroepeerd op basis van de hoofdcategorie (1) van
de F-ladder. De aanvullende kleuren (0) staan voor de
categorieën die ook relevant zijn voor de maatregel.
Vervolgens is per F-categorie gekeken naar de betekenis van de interventie c.q. maatregel wat betreft de
Mainport, de Greenport of voor de verbinding tussenbeide. Dit betreft het merendeel van de entries.

Daarna zijn de maatregelen geëvalueerd op hun
bijdrage aan ‘metropolitane landbouw’. Dit is
gedaan aan de hand van een 3-P-evaluatie. Is de
maatregel profit, dat wil zeggen, kan het uit, is er
geld mee te verdienen? Vervolgens is bij planet
gekeken of deze bijdraagt aan het sluiten van
kringlopen, vervuiling tegengaat, of meer natuur
creëert. En ten slotte, bij people, of de maatregel
ook sociaal een bijdrage levert. Bijvoorbeeld
vanwege werkgelegenheid, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van het imagoverbetering van
beide clusters. De maatregelen die ook op dit
onderdeel maximaal scoren staan per F-categorie
bovenaan.
Beoordeling
Als een maatregel scoort op de Mainport-Greenport relatie, en op 3-P’s, dan is de maatregel
‘No Regret’, oftewel, het is goed deze maatregel
te implementeren of verder te onderzoeken, want
kan snel een positieve ontwikkeling bewerkstelligen. In totaal zijn 25 entries ‘no reget’. Veel van
deze maatregelen zijn overigens al in studie of
zelfs al in ontwikkeling. Indien dit niet het geval is,
zijn deze verder uitgewerkt als voorbeeldproject.
Ten slotte zijn de meest veelbelovende voorbeelden verder uitgewerkt als businesscase,
om ontwikkeling of implementatie te stimuleren.
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Tabel B1:
Analyseschema van
45 ontwikkelingen
die de MainportGreenport-relatie
kunnen versterken.
Meer informatie over
de ontwikkelingen is
te vinden in diverse
hoofdstukken en
op de website
www.growport.nl
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Tabel B2:
Analyseschema van
45 ontwikkelingen
die de MainportGreenport-relatie
kunnen versterken.
Meer informatie over
de ontwikkelingen is
te vinden in diverse
hoofdstukken en
op de website
www.growport.nl
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Conclusie
Het merendeel (31) van de 45 maatregelen beslaat
de hogere F-categorieën; Food, Fine Chemicals en
vooral Facilities. Dit geldt eveneens als we kijken naar
de mogelijke implementatie (No Regret, in studie of
in ontwikkeling); ook hier vinden we de meeste maatregelen hoog in de ladder. Echter niet direct bij Food;
hier ontbreekt voor de interventies vooralsnog het zicht
op het profit- en people-aspect. Juist daarom zijn hier
vijf projecten als voorbeeld uitgewerkt, zodat deze
aspecten op deze manier verder kunnen worden vorm
gegeven.
Van de vier entries die niet direct Mainport-Greenportgerelateerd zijn, zijn er drie krantenberichten. De krantenkoppen zijn op de lijst gezet omdat ze wel exemplarisch zijn voor de huidige ‘tijdgeest’. Voor de Mainport
zijn twee berichten ogenschijnlijk negatief (Nidera en
Neste) en twee positief (Unilever en zeecontainers).
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Voor de Greenport zijn er twee positief (Priva en
Koppert Cress) en ten slotte twee in positieve zin
voor zowel de Main- als Greenport (bioraffinage
container en Brabant Biobased). Deze berichten
geven inzicht in (de noodzaak van) mogelijke
innovaties: productinnovatie en procesinnovatie,
maar geven ook aan dat het in de toekomst ook
moet gaan over systeeminnovatie, namelijk dat
er niet alleen een verantwoordelijkheid is in het
hier en nu, maar ook in in de toekomst en wereldwijd (Nidera, Neste en Unilever). Metropolitane
landbouw heeft zijn impact op de landbouw in
de metropool, maar moet het verder weg ook
hebben. Pas dan kan ook de consument (people)
echt gaan vertrouwen in een transitie naar
duurzame toekomst. Hoe dit in zijn werk gaat,
wordt vervolgens in de onderstaande acht cases
beschreven.
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Acht mogelijke businesscases
TransForum onderscheidt in hun praktijkboek drie strategieën voor 3-P-businessmodellen in de agrarische sector:
• Duurzaam Verbeteren: samenwerking om draagvlak
te creëren voor nieuwe intensieve productiewijzen;
• Duurzaam Verwaarden: samenwerken met nieuwe
ketenpartners voor de ontsluiting van bestaande
markten;
• Duurzaam Vernieuwen: samenwerken voor nieuwe
producten en markten.
Van de 45 beoordeelde maatregelen, is de verhouding
over de strategieën redelijk gelijk, al ligt de nadruk op
Verbeteren. Hieronder worden 8 voorbeelden in de richting van verduurzaming iets meer in detail besproken
inclusief de (mogelijk) te voeren verwaardingsstrategie.
MASProgramme
Het MASProgramma is bij uitstek geschikt voor de
ontwikkeling naar een meer duurzame toekomst.
Het kan fungeren als een marktplaats voor rest- en
bijstromen uit alle F-categorieën en is daarmee in staat
de twee clusters te verbinden. Eigenlijk zijn alle drie
de verwaardingsstrategieën van toepassing. Het gaat
om Verbeteren door kringlopen te sluiten, Verwaarden
doordat er nieuwe markten worden gevonden voor
bestaande stromen, en ten slotte ook Vernieuwen,
aangezien de twee eerste strategieën ook de legitimiteit
van de twee clusters in de regio versterken en daarmee
feitelijk een nieuwe markt creëren, namelijk de regio en
de bewoners zelf. In principe is er met dit programma
feitelijk geld te verdienen, omdat reststromen hoofdstromen worden en de investeringen relatief laag zijn.
Partners die verder willen met dit programma zijn, naast
de provincie Zuid-Holland, de TU Delft, de Milieufederatie en enkele marktpartijen.

CO2 en warmtenetwerk 2020
Het bouwen aan een CO2- en warmtenetwerk
is de meest letterlijke verbinding tussen de
Main- en Greenport. Het betreft hier de strategie
Verbeteren, maar ook het Verwaarden. Verbeteren omdat hergebruik van CO2 en warmte
efficiëntere productie in de Greenport mogelijk
maakt. Verwaarden, omdat beide stromen nu nog
nauwelijks waarde hebben, maar door hergebruik
en het toekennen van emissierechten, er een
duurzame markt voor wordt gevonden.
De investeringen in het netwerk zijn hoog, echter
door fasering en verkorten fysieke afstanden is
verduurzaming goed mogelijk.
Slim vervoer
Het initiatief Slim Vervoer voorziet in het creëren
van slimme logistieke oplossingen, zodat
bestaande en nieuwe markten bediend kunnen
worden (verwaarden of vernieuwen). Te denken
valt aan het bereiken van bestaande vergistingsen valorisatieparken, maar ook aan regionale
klanten die nu niet bereikt worden vanwege de
te hoge logistiek kosten. ‘Vers van de kweker’
is daarmee een nieuw concept. Hiermee wordt
vooral het people-aspect bediend. Het initiatief
wordt getrokken door NHTV en kan worden ingediend bij programma’s als Dinalog, het Onderwijsfonds of het ministerie van E.L.&I of I&M.
Meervoudig ruimtegebruik: Kassen bij
Heijplaat
Drijvende kassen bij Heijplaat maken ook echt
de fysieke verbinding tussen Greenport, Mainport
én stad.
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De locatie voorziet in relatief veel ruimte (8 ha) en
directe koppelingen aan warmte en CO2. Het is het wel
een dure locatie, dus zal de productie gericht moeten
zijn op specialties, zoals bloemen of functional foods.
De afzet kan rechtstreeks naar de regionale bewoners
en bedrijven. Het is ook een mooie toevoeging aan de
RDM-campusomgeving, en kan dus ook educatieve
doeleinden dienen. De strategieën zijn derhalve gericht
op zowel Verbeteren als Vernieuwen.
Meervoudig ruimtegebruik: Farm City Bijenkorf
Het Farm City-concept voor de Bijenkort is interessant,
omdat het de kans biedt veel mensen kennis te laten
maken met de agro- en de havensector. Dit adresseert dus met name het people-aspect. De strategieën
zijn Verwaarden en Vernieuwen omdat het bestaande
markten ontsluit (biofabricage) en nieuwe markten
ontdekt, zoals functional foods. Door het restaurantdeel
te verplaatsen naar het dak, kan het ook financieel een
interessante businesscase opleveren.
Kas als ontziltingsmachine
Dit concept adresseert het probleem van een tekort aan
zoet water in de Delta. Door interessante koppelingen
aan nieuwe productstromen zoals zoutopnemende
gewassen en algen, en koppeling aan restwarmtebronnen gaat het hier om de strategie van Verbeteren en Vernieuwen. Het planet- en profit-aspect is
aanwezig, het people-aspect alleen indirect.
Meervoudig ruimtegebruik: Rozenburg Landtong
Farm City Rozenburg heeft veel potentie. Door de
centrale ligging tussen de Main- en Greenport kan het
fungeren als brug tussenbeide. Op het people-aspect,
met nu al ca 50.000 bezoekende scholieren per jaar

bij het EIC zijn er goede kansen. Wel moet nog
verder onderzocht worden of het ook ecologisch
en economisch kan. Alledrie de strategieën
kunnen worden toegepast, al dient het vooral als
experimentplek. De feitelijke verwaarding kan
elders plaatsvinden.
Biobased-park Westland
Parallel aan het agrostromenonderzoek, inclusief
de suggestie voor een valorisatiepark Greenport,
is de Gemeente Westland, vanuit hun Agenda
Westland, aan de slag gegaan met een soortgelijk initiatief. Het ging om een onderzoek naar
een vergistingslocatie in de regio, op basis van
de gegevens uit de kansenkaart biogas. De
uitkomst is, dat er goede mogelijkheden zijn voor
een vergistinginstallatie, inclusief de mogelijkheid tot valorisatie van inhoudstoffen. Naast de
Oranjebuitenpolder (Hoek van Holland), zijn er
nog diverse andere interessante locaties te vinden
in regio Haaglanden. De uitgaande stromen zijn
compost, biogas, CO2 en warmte en bevinden zich
daarmee in de lagere F-categorieën. Volgens het
onderzoek is een positieve businesscase mogelijk.
Het gaat hier voornamelijk om de strategie van
Verbeteren en in het kader van valorisatie ook om
Verwaarden. Wel moet worden aangemerkt dat het
hier om een primaire Greenport-aangelegenheid
gaat. Er wordt niet of nauwelijks gekeken naar de
mogelijke biomassa-reststromen in de Mainport.
Qua duurzaamheid wordt er nadrukkelijk benoemd
dat het niet alleen gaat om een commerciële en
ecologische afweging, maar dat het hiervandaan
ook juist gaat om de legitimiteit van het tuinbouwareaal in de regio (people).
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Figuur 58:
(Bron: Volkskrant
2010 en 2011)

Smaakvol

tekst MARJAN IPPEL − 13/10/07, 00:00

‘n dit?’ Rob Baan (51) trekt een minuscuul grillig gevormd plantje uit een blauw
kweekbakje. Zodra het de tong raakt, komt er een explosieve smaak vrij: verdomd,
erwten!...
Rob Baan is directeur van waarschijnlijk het meest onorthodoxe bedrijf in het Westland.
Tussen de kilometers glazen kassen in het Westland vol tomaten en komkommers teelt
Koppert Cress 27 verschillende soorten cressen. Ook wel: micro vegetables, kiemgroenten of,
in Baans eigen woorden, architecture aromatique.
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Symbiose
Het project Mainport-Greenport is nog niet klaar na
het uitbrengen van dit eindrapport. Dit rapport dient
als inspiratie voor alle partijen en stakeholders in de
clusters Mainport en Greenport om het initiatief verder
op te pakken. Dit hoofdstuk schets het scenario ‘Growport, 2040’ (zie kader scenario in hoofdstuk Proces),
geeft bedreigingen en kansen om symbiose te creëren
tussen deze twee belangrijke clusters en komt met
een stappenplan waarin MASP een belangrijke rol
kan spelen.
Inleiding
De positie van de Zuidvleugel staat onder druk.
De groei van zowel de steden als de economische
clusters leidt echter tot steeds meer problemen op het
gebied van vervoer en transport (congestie) en druk
op de ruimte. Door ontwikkelingen als de Europese
Figuur 59:
Kansen voor
vernieuwen door
inzetten op bundeling van sectoren
in de Zuidbvleugel
(bron Roland
Berger)

eenwording en globalisering speelt de internationale concurrentie zich steeds meer af tussen
metropolitane gebieden. De Zuidvleugel van de
Randstad moet zich daarom transformeren naar
een regio die op de lange termijn geen negatieve
impact op de omgeving heeft en aantrekkelijk is
om te wonen en te werken. Aantrekkelijke leefmilieus, voldoende groen, hoogwaardige onderwijs- en kennisinstellingen en vitale economische
centra maken hierbij het verschil.
De in ontwikkeling zijnde nieuwe economische
agenda 2010-2020 voor de Zuidvleugel van de
provincie Zuid-Holland geeft aan dat op de kruispunten tussen ‘traditionele’ en ’nieuwe’ sectoren,
typisch voor de Zuidvleugel, veel kansen
ontstaan. Met name in de chemie & energie,
transport & logistiek en de Greenports zijn kansen
voor bundeling met ‘nieuwe’ sectoren. Als deze
kansen worden benut kan in 2020 naar schatting in totaal 8 miljard euro worden bijgedragen
aan de regionale economie. Om de positie van
de Mainport en de Greenport in het omliggende
gebied te versterken is meer economische kruisbestuiving nodig en kunnen deze sectoren hierdoor tevens blijvend ‘vergroenen’
Naar de Growport 2040
De eerder in deze Wegwijzer beschreven
F-ladder en de 3P’s blijven belangrijke factoren
in de groei naar de Growport. Het zijn als het
ware handvatten naar dit toekomstbeeld waar
logistiek, chemie en agro worden verbonden.
In de 3P-duurzaamheidsbenadering gaat het
om economische rendabiliteit, ecologische
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duurzaamheid, zoals ruimte voor natuur en kringloopsluiting, en ook om sociaal maatschappelijke waarden
zoals verantwoordelijk gedrag en landschapsbeleving.
Hierbij kunnen de twee sectoren de volgende strategie
te inzetten, eerst afzonderlijk, en dan geleidelijk ook
samen: het organiseren van een duurzame energie- en
voedselproductiesysteem door duurzame te intensiveren en te clusteren met andere sectoren, waardoor
profit- en planet- en daarmee ook people-doelen
worden nagestreefd.

“De Haven van
Rotterdam heeft
direct ingangen
in Den Haag en
Brussel. De Greenport zal haar lobby
daarom beter
moeten organiseren
en met een stem
moeten spreken
zoals de commissie
Nijkamp ook aanbeveelt. Dat is goed
voor belangenbehartiging van deze voor
Nederland belangrijke sector.” –
Nel van Dijk
(voorzitter Greenport
Westland/Oostland)

Duurzame Greenport
De eerste stap in de verduurzaming van de Greenports
is de productiviteit en kwaliteit van producten en
productieomgevingen in de glastuinbouw naar een
nieuw niveau tillen. Door duurzaamheid als aanjager
van innovatie in de Greenports in te zetten worden
kansen geboden voor bedrijven en kennisinstellingen
in de sectoren (bio)chemie, cleantech, life sciences
& health, ICT & telecom en transport & logistiek. Veel
van deze sectoren zijn al in de Mainport aanwezig. De
Mainport is hierin een verrassende partner, waar veel
van te leren valt.
In de symbiose tussen Main- en Greenport staat dan de
hogere verwaarding zoals beschreven in de F-ladder
centraal. Zo wordt er enerzijds in de Greenport meer

Figuur 60:
Schematische opzet
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geld verdiend met speciale producten, anderzijds
komt er veel (rest)materiaal vrij om in de Mainport
te verwerken als deze zich ontwikkelt tot een
biobased Mainport.
Jarenlang heeft de provincie Zuid-Holland naar
twee nieuwe locaties van ongeveer 400 hectare
voor een uitbreiding van de glastuinbouw
gezocht. Grootschalig geteelde groenten vragen
grote complexen van tientallen hectaren. Gezien
een toenemend ruimtegebrek is uitbreiding van
het glastuinbouwareaal dan ook niet haalbaar
gebleken. Bloemen, planten en kiemgewassen
daarentegen vragen minder ruimte en leveren
meer op. Daarom is een verschuiving naar
specialties en sierteelt (hoger in de F-ladder) te
verwachten.
Meerdere redenen dus om de bestaande glastuinbouwgebieden te moderniseren. Niet alleen
in ruimtelijk opzicht, maar het tuinbouwcluster
zal zich ook als geheel (intern) moeten reorganiseren, waar de commissie Nijkamp ook voor pleit.
Dit biedt kansen om een verduurzaming door
te voeren. Dat is mogelijk door te investeren in
nieuwe technieken, de logistieke samenwerking
met de Mainport te verbeteren, elkaars afval- en
reststromen te gebruiken en agro met chemie te
verbinden.
Biobased Mainport
Voor de Mainport geldt in eerste instantie een
vergelijkbare strategie als in de Greenport,
namelijk het verduurzamen van zijn energie- en
productiesysteem. De biobased economy staat
hierbij centraal. Dit omvat het op grote schaal
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“De afzonderlijke
belangen en urgenties van Mainport
en Greenport
maken het denken
over lange termijn
gemeenschappelijk
perspectief niet
eenvoudig. Wil dat
echt op de agenda
komen dan zal daar
veel bestuurlijke
energie voor nodig
zijn. De kansen zijn
er wel.” – Wim van
de Geijn (secretaris
verbindingsteam
Mainport-Greenport)

toepassen van hernieuwbare, groene grondstoffen voor
de vervaardiging van chemicaliën en materialen. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen
agrosector, chemische industrie en logistiek. Een uitgelezen kans dus om de Haven van Rotterdam (Mainport)
met de glastuinbouw in Westland/Oostland (Greenport)
te verbinden.
In zo’n biobased economy vervangt biomassa een deel
van de aardolie in de productie van specifieke grondstoffen en worden planten ingezet voor de productie
van hoogwaardige (chemische) producten. Hierbij
kunnen unieke biomassacomponenten via chemische
of enzymatische behandeling van de biomassa geëxploiteerd worden voor toepassingen zoals voeding,
medicijnen en (fijn)chemie. Petrochemische reacties gebruiken veel energie en vinden vaak plaats
onder hoge temperatuur en druk. Het produceren
van complexe stoffen in groene chemie is een lager
energiegebruik mogelijk. Bovendien kan het gebruik
van lastige oplosmiddelen of de productie van chemisch
afval worden vermeden.
De Mainport Rotterdam is koploper binnen Europa om
de biobased industrie te faciliteren en gebruik te laten
maken van de voordelen van het bestaande (petro-)
chemische complex. Naast ‘traditionele’ vloeibare bulkstromen is het Rotterdamse olie- en chemiecomplex
dus ook aantrekkelijk voor het opzetten van nieuwe
activiteiten op basis van plantenstoffen en reststromen
uit de regionale landbouw of specifieke productie uit de
Greenport.

Om het gebruik van reststromen te bevorderen
moet er nog wel de nodige wet- en regelgeving
worden aangepast. Zo loopt het gebruik van
reststromen vaak nog op tegen regels van afvalverwerking. Afval moet nu nog volgens strikte
regels worden afgevoerd, maar in de toekomst
zullen veel reststromen grondstof zijn voor een
andere sector. De Crisis- en herstelwet die sinds
half 2010 van kracht is, zou hierbij een mogelijk
hulpmiddel kunnen zijn.
Duurzame landbouw
Een mogelijke bedreiging voor de biobased
economy is het vraagstuk van de zogenoemde
competing claims. Hoe gaan c.q. blijven food
en fuel zich ten opzichte van elkaar gedragen?
Door groei van de wereldbevolking en welvaart
zal de vraag naar alle F-categorieën en daarmee
biomassa substantieel stijgen. Hoe verhoudt
voedsel zich tot andere claims zoals biobrandstof?
Hiermee krijgt de concurrentie om groene grondstoffen een geopolitiek karakter. Het gaat in de
toekomst om de daadwerkelijke beschikbaarheid
van grote hoeveelheden van groene grondstoffen
(inclusief de verwerkingscapaciteit ervan). En
hoewel Nederland op logistiek vlak een sterke
positie heeft met onder andere de Mainport, is
het op fossiele brandstoffen gebaseerde haven
industrieel complex nog (lang) niet ingericht om
groene grondstoffen op grote schaal te ver- en
bewerken. Slim samenwerken is dus het devies.
Dit geldt uiteraard ook voor en met de Greenport, als expert als het gaat om hoge (biomassa)
productieopbrengst per oppervlakte.

provincie Zuid-Holland | Xplorelab

79

provincie Zuid-Holland | Xplorelab

Advies: creëer een symbioseprogramma
Het Metropolitan Agriculture Symbiosis Programme
is een symbioseprogramma in oprichting. De TU
Delft is één van de trekkers. Binnen dit programma
wordt gekeken naar de ervaringen met een dergelijk
programma in Groot-Brittannië. Daar is het NISP
(National Industrial Symbiosis Programme) opgestart. Dat programma helpt bedrijven opnieuw en op
een andere manier te kijken naar de te gebruiken
grondstoffen en (afval- en rest)stromen. Het NISP
is voorloper op het gebied van denken en doen
met betrekking tot industriële symbiose. In GrootBrittannië spelen regionale overheden een actieve
rol in dit soort programma’s. In het kader van deze
programma’s nodigen ze het bedrijfsleven uit om
samen te praten en te werken. De provincie ZuidHolland zou een dergelijke rol kunnen oppakken
voor de Growport.

Figuur 61:
Logo NISP
(National Symbiosis
Programme) uit
Groot Brittannië

De TU Delft is al jarenlang actief in het vakgebied
Industriële Ecologie en ziet veel mogelijkheden en
kansen om de industrie in Nederland ecologisch
vorm te geven. Voordelen hiervan zijn gesloten
kringlopen en een betere aansluiting van de industrie bij de omgeving. Op nog langere termijn zou de
industrie in de natuur moeten kunnen fungeren als
(zelfstandig) ecosysteem dat in die natuur opgaat
c.q. past. De onderlinge symbiose tussen bedrijven
is daarbij uiteraard essentieel.
Daarbij is juíst ook niet-industriële samenwerking
nodig. In de Growport 2040 delen alle partijen

kennis en informatie, doen ze onderzoek naar
verbetering en innovatie. Hierbij kan geen
enkel bedrijf buitengesloten worden.
Het MASP is bedoeld als een positief
stimuleringsprogramma. Daarbij heeft het
voldoende kaders en faciliterend beleid van
de overheid nodig op het gebied van ruimte,
milieu en duurzaamheid. Naast een ‘marktplaats’ en ‘virtuele’ ontmoetingsplek heeft het
programma de ambitie om uiteindelijk uit te
groeien tot een financieringsprogramma voor
innovatie en samenwerking. In dit programma
werken de KOMBI-partijen risicodragend
samen. Inclusief de maatschappelijke partijen,
die worden uitgedaagd om hun eisen om te
zetten in ontwerpcriteria. Voor het programma
wordt er door de partners gezamenlijk een
afrekenmechanisme ontwikkeld, zodat er
daadwerkelijk ruimte gecreëerd wordt voor
vrije ontwikkeling en daarmee innovatie.
Binnen de Growport kunnen de betrokken
partijen afspreken na drie of meer jaar te
worden afgerekend op de implementatie van
minstens tien innovatieve én winstgevende
maatregelen.
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De ruimtelijke concurrentie geeft een druk op de uitbreiding van het landbouwareaal wereldwijd, inclusief een
achteruitgang van de biodiversiteit. Om dit te vermijden
is de duurzame productiekennis van de greenports
onontbeerlijk, aangevuld met nationaal én internationaal beleid om deze effecten tegen te gaan, waarbij
óók commitment en medewerking gevraagd moet
worden van grote bedrijven als Unilever, Nestlé, Neste
en Danone. Overigens wordt geschat dat 30% van de
huidige wereldvoedselproductie verloren door vraat,
verkeerde opslag en bederf. Daar valt dus ook het
nodige te winnen.
Overeenkomsten Mainport en Greenport
In de Greenport wordt inmiddels net zoveel of meer
verdiend met logistiek en handel als met de productie
van fruit, planten en bomen. In de Mainport Rotterdam
wordt een enorme hoeveelheid goederen en producten
van over hele wereld overgeslagen. Om deze logistieke
functie te handhaven moeten logistieke centra de
ruimte krijgen en goed worden ontsloten.
Hiertoe is een tunneltracé onvermijdelijk. Of het de
Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel, of zelfs nog
een andere variant (zoals de Multitunnel) wordt, is op
dit moment nog van minder belang.
In ieder geval zullen Rijk, provincie en gemeenten
hiervoor de juiste randvoorwaarden moeten creëren.
Daarnaast moet de overheid ook grenzen stellen om
de negatieve effecten van groei zoveel mogelijk te
beperken. Dit betekent meer aandacht voor duurzaamheid, voldoende ruimte voor natuur en groen, minder
waterverontreiniging en een zuiniger gebruik van
energie.

Zonder kenniswerkers geen kenniseconomie
Het concurrentievermogen van een regio of
onderneming wordt grotendeels bepaald door
de opleiding, productiviteit en innovativiteit van
burgers of personeel, in het bijzonder van de
kenniswerkers. Het vermogen de beste kenniswerkers te kunnen aantrekken en vast te kunnen
houden is dus een wezenlijke voorwaarde om de
positie van de Zuidvleugel te versterken.
De beschikbaarheid van kenniswerkers vormt
een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Buitenlandse bedrijven zullen hun research and
development-activiteiten niet naar de Zuidvleugel
verplaatsen als er geen personeel voorhanden is.
Kenniswerkers en bedrijven vestigen zich daarnaast het liefst in een goed bereikbaar gebied
waar het prettig, schoon en veilig wonen, werken
en recreëren is.
De begrippen duurzaam, schoon en groen zijn in
dit verband thema’s die zowel op de concurrentiepositie als het imago van de Zuidvleugel slaan.
Want door kennis en bedrijvigheid rondom deze
thema’s te clusteren, kunnen nieuwe initiatieven
worden ontwikkeld die de eigen regio en daarmee
het imago ten goede komen.
Dragers voor het imago
Om zo’n kenniscluster van de grond te krijgen
en een duidelijk internationaal imago of gezicht
te geven zijn zogeheten dragers nodig. Zo’n
drager fungeert als voortrekker, aanjager en
centraal aanspreekpunt voor andere partijen in
binnen- en buitenland. Het havenbedrijf is bijvoorbeeld de drager van de Mainport in Rotterdam.
Flora Holland heeft het in zich om de drager
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van de Greenport te worden. Deze aangevuld met
de hogescholen in de regio en het expertisecentrum
glastuinbouw van Wageningen UR in Bleiswijk vormen
een mooi kenniscluster op het gebied van innovatieve
glastuinbouw. Door dit kenniscentrum een duidelijker
gezicht te geven kan de Zuidvleugel niet alleen kenniswerkers en bedrijven aantrekken maar ook duurzame
initiatieven voor de directe omgeving ontwikkelen.
Verschillen Mainport en Greenport
Een mogelijke bedreiging van de samenwerking tussen
de Mainport en de Greenport is het enorme verschil
in schaalgrootte. Greenport Westland/Oostland is
een samensmelting van glastuinbouwbedrijven waar
(individuele) ondernemers risico’s durven nemen en
zo bijzondere en vernieuwende initiatieven tot stand
brengen. Winnaars en verliezers wonen er naast elkaar.
Het gebied dat een permanente kraamkamer van innovatie mag worden genoemd, kenmerkt zich verder door
een plattelandscultuur met een grote mate van sociale
cohesie en controle.
Daarom zal de tuinbouwsector de krachten moeten
bundelen, net zoals de Mainport.
Door de gelederen te sluiten en met één stem te
spreken, kan een effectieve overlegstructuur bij de
overheid afgedwongen worden. Het Rijk is het vervolgens aan de sector verplicht om een consistent en
coherent beleid te formuleren voor de hele bedrijfskolom. De commissie Nijkamp pleit dan ook niet voor
niets voor voor een goed aanspreekpunt voor de
Greenport Holland.

Ook moeten we er rekening mee houden dat het
verminderen van afval waarschijnlijk geen drijfveer is voor tuinders. In dit cluster gaat het om
de kwaliteit van het product, de efficiency van de
teelt, en om wat de consument wil. Afval is voor
de tuinders een relatief kleine kostenpost.
De investeringen aan de andere kant van de
Nieuwe Waterweg zijn echter van een veel
grotere omvang dan die in de Greenport en
moeten zich in een veel langere termijn van soms
wel dertig jaar terugverdienen.
Ook is er vaak de afhankelijkheid van multinationale moederbedrijven. Het proces van innovatie
en vernieuwing heeft er dan ook een hele andere
dynamiek en tijdspanne dan in de Greenport.
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Eindconclusie

Figuur 62:
Toekomstig logo
Growport?

MAINPORT
GROWPORT

Agenda Growport
Maar hoe komt nu die concrete samenwerking tussen
Mainport en Greenport daadwerkelijk tot stand? De
verbinding tussen Mainport Rotterdam en Greenport
Westland/Oostland bestaat al uit diverse fysieke en
meer abstracte stromen. Om het Growport-scenario (zie
kader blz. 29) voor 2040 werkelijk te realiseren moeten
we eerst kijken waar we naar toe willen en hiervoor
een route bepalen. De 45 benoemde maatregelen uit
Hoofdstuk Evaluatie spelen hierin hun eigen rol en
zijn allemaal belangrijk voor daadwerkelijke symbiose.
De acht benoemde businesscases spelen daarin een
specifieke rol, omdat ze relatief eenvoudig te realiseren
zijn en/of de de symbiose daadwerkelijk tot stand
kunnen brengen. Bovendien dienen ze ter inspiratie
voor nieuwe initiatieven. Hierbij blijft vooral het benutten
en verbinden van kennisstromen (kennisinstellingen en
bedrijfsleven) van essentieel belang om innovaties te
stimuleren.
In eerste instantie starten de twee sectoren meer
afzonderlijk, de Greenport met verduurzaming, en de
Mainport met biobased. Hierin kunnen ze de ander
gaan zien als inspiratie; liever zelfs als partner.
In de Greenport gaat het dus onder andere om de
ontwikkeling van het valorisatiepark, tackelen van het
brijnprobleem, waarbij algen mogelijk een rol kunnen

spelen en het laten drijven van een kas. In de
Mainport gaat het om het verder ontwikkelen van
een CO2-strategie, en mogelijk ruimte zoeken
voor (drijvende) agroproductie.
Hetzij als intensieve productie (Schiedam),
hetzij als experimenteer- en educatievoorziening
(Bijenkorf, Rozenburg). Het MASProgramma kan
vervolgens dienen als brug voor de toenadering
tussen beide clusters, onder het motto ‘Beter
een goeie buur dan een verre vriend’. Diverse
projectpartners gaan de komende tijd verder aan
de slag, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek.
Uiteraard is hierbij hulp geboden, nieuwe partners
of initiatieven zijn daarbij wenselijk en zelfs noodzakelijk.
In de toekomst zullen alle lagen van samenwerking tussen Mainport en Greenport moeten open
gaan. Ondernemerschap betekent het omzetten
van bedreigingen in kansen. Om symbiose tot
stand te laten komen moeten de huidige spelers,
stromen en mogelijkheden van Mainport en
Greenport inzichtelijk worden. Dit inzicht zou
moeten leiden tot nieuwe initiatieven die we nu
nog niet kennen. Het is dus belangrijk om als
(regionale) overheid dat ondernemerschap te
stimuleren, wellicht zelfs tegen de stroom van
grotere spelers in de markt in. Ten slotte moet de
overheid ook zijn rol nemen in het terugdringen
van belemmerende regelgeving.
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Van Mainport-Greenport naar Growport
De Rotterdamse haven (Mainport) en de glastuinbouw in
Westland/Oostland (Greenport) vormen twee grote pieken
in economische zin, maar staan naast elkaar zonder echte
verbinding. Wat gebeurt er bij verdere ontwikkeling? Zitten
ze elkaar in de weg, of hebben ze elkaar nodig en kunnen
ze elkaar versterken? Wat hebben ze samen en vooral: wat
kunnen ze in de toekomst nog meer aan elkaar hebben?
Dit boekje is een verslag van een verkenning van toekomstige
ontwikkelingen, mogelijkheden en interacties tussen de
Mainport en de Greenport. Hoe kunnen deze pieken richting
2040 beter met elkaar worden verbonden en de positie van
de deltaregio verder worden versterkt? Is een intensievere
verbinding mogelijk tussen Mainport en Greenport, zodat de
twee clusters uitgroeien tot één Growport?
Xplorelab, innovatiewerkplaats van de provincie ZuidHolland, heeft het project Mainport-Greenport uitgevoerd
in opdracht van het nationaal programma voor innovatie
in de agrosector en groene ruimte: TransForum en het
actieprogramma Greenports van de provincie zelf. Partners
hierbij zijn onder andere het Havenbedrijf Rotterdam,
gemeente Westland en de Hogescholen Rotterdam,
Inholland Delft en de NHTV Breda.
Voor meer informatie: www.xplorelab.nl en www.growport.nl
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