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Xplorelab en project Mainport - Greenport
Doel van het Mainport-Greenport project is om een
lange termijn toekomstperspectief te schetsen voor het
Mainport-Greenport complex. Dit perspectief kan dienen als mooi voorbeeld van ‘metropolitane landbouw’
in West-Europa en als mogelijk leidraad voor andere
deltametropolen in de wereld.
In deze delta’s strijden natuur, landbouw en stad om
een plek. Landbouw of agroproductie in een stedelijke
omgeving kan verschillende vormen aannemen. In
dit project gaat het om de uitwerking van duurzame
intensivering van landbouw, door de ‘agro-basis’ van
zowel de Mainport als de Greenport, en met name de
verbinding tussen beide te onderzoeken.
Het gaat hierbij om het verbeteren van relaties tussen
de belangrijke economische clusters Mainport en
Greenport onderling en het leggen van relaties met de
rest van de Randstad. Dit kan resulteren in de optimalisatie van vervoers- en productstromen, verbetering
van de positie van de haven en het tuinbouwcluster
in de deltametropool en het stimuleren van duurzame
ontwikkeling. Het gaat om zowel fysieke ingrepen, als
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om organisatorische aanpassingen in bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden.
Het project Mainport-Greenport vormt samen met
Green & the City en de Configuratiestudie het traject Metropolitane Landbouw in de Deltametropool.
Deze projecten worden door Xplorelab uitgevoerd
in samenwerking met het nationaal programma
voor innovatie in land- en tuinbouw: TransForum.
Xplorelab is de innovatiewerkplaats van de provincie Zuid-Holland. Andere partners in het project zijn
de gemeente Westland en gemeente Rotterdam,
het Havenbedrijf Rotterdam alsmede de TUDelft,
Hogeschool Inholland en de Milieufederatie ZuidHolland.

Inhoudsopgave
Deel 1 Samenvatting
Route in kaart				
Verslag Xcursie		
		

04
05

Deel 2 Input: Inleiding Mainport-Greenport
De sprekers en deelnemers			
Introductie project 				
Rol Transforum				
Rol Havenbedrijf				
Het systeem van de Mainport en Greenport
Facts Mainport				
Facts Greenport				
Vergelijking Mainport-Greenport		
Voorbeelden huidige synergie Mainport-Greenport

10
10
14
18
19
20
21
25
28
31

Deel 3 Outcome: Zoektocht naar de F-ladder
F-ladder: van Fuel tot Facilities		

34
36

Fuel & Fire				
Fodder & Feed				
Fabricated products 			
Fresh products 				
Food 					
Flowers & Fashion				
Fun, Flavours & Fine chemicals 		
Facilities & Value				

38
40
42
44
46
48
50
52

Leeswijzer
In deel 1 vind u een korte samenvattende impressie
van de tweedaagse excursie.
Daarna in deel 2 de input (wie, wat, waarom: welke
mensen en partijen, wat is hun bijdrage en waarom
doen ze mee).
Tenslotte in deel 3, de outcome, aan de hand van de
F-ladder, geprojecteerd op het studiegebied (wat is
de agrobasis van het Mainport-Greenport complex?).

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

3

Deel 1
Samenvatting
Route in kaart
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Verslag
Xcursie

Nieuwe, zeer grootschalige olie opslag op
de Maasvlakte

Vrijdag 18 september 2009 ging met een excursie door de
haven van Rotterdam en de Greenport Westland-Oostland,
het nieuwe Xplorelab project Mainport-Greenport van start, in
opdracht van programma Greenports en TransForum. Doel
van het project is de ontwikkeling van een langetermijnvisie
voor het gebied. Dit door te zoeken naar agro-gerelateerde
duurzaamheidsslagen.
Het Xplorelab is trekker van het project en heeft een dertigtal

genodigden uit overheid, bedrijfsleven, maatschappij en kennispartijen meegenomen op deze
zoektocht naar de agrobasis van het MainportGreenport-Complex. Dit hebben we gedaan aan
de hand van de F-ladder: van Fuel via Fresh en
Food, naar Fun en Farma. In deel 3 van dit boekje vind u per ‘F’ de resultaten van deze zoektocht,
in deel 2 de verhalen die op de boot en in de bus
zijn gepresenteerd en / of verteld.
In de ochtend bezochten we per boot de haven
van Rotterdam. Hier zagen we onder andere, hoe
‘biobased’ een steeds grotere rol gaat spelen in
de industriële processen. Dit houdt in dat steeds
meer procesindustrie, geheel of gedeeltelijk op
plantaardige bronnen (zoals palmzaad en bioProvincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Een nieuwe containerterminal
op de Maasvlakte

(Verouderde) kassen langs de
Maasdijk. Op de achtergrond
de windmolens in de Mainport.

massa) overgaat. Op de boot zijn presentaties gehouden door
de verschillende partners in het project, zoals het Havenbedrijf
Rotterdam, Milieufederatie en de TUDelft en zijn er pittige discussies gevoerd over de relatie tussen de bio-based transitie
en de mondiale voedselvraag. In de middag bezochten we in
de Greenport Westland-Oostland de gesloten kas van Prominent, Flora Holland en het Improvement Centre in Bleiswijk. In
de avond is de excursiedag afgesloten met een bezoek aan
het Rotterdams Oogst festival. De dag erop was de streekmarkt van dit festival.
Het viel de deelnemers op dat in beide economische clusters (Mainport én Greenport) innovatie en duurzaamheid
belangrijke onderwerpen zijn, maar dat er hierop nog weinig

onderlinge kennisuitwisseling plaatsvindt. Er valt
veel te winnen door (rest)stromen, energie en
informatie uit beide clusters beter uit te wisselen
en aan elkaar te koppelen. Interessant bestaand
voorbeeld is het Fresh Corridor-project, waar
producten uit de Greenport, door containerisatie
vervolgens in de Mainport worden overgeslagen.
En natuurlijk de levering van CO2 vanuit de haven
richting de Greenport. Dit laatste kan nog op veel
punten worden verbeterd, zowel op leveringszekerheid, als capaciteit. Nu wordt slecht een klein
percentage van de totale Mainport CO2-emissie
gebruikt voor levering aan de Greenport, en is
slechts een minderheid van de tuinders aangesloten. In termen van CO2 emmissie-reductiedoelen
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Glastuinbouw langs een
van de vaarten in het
Westland

liggen daar kansen, ook in combinatie met afvang en ondergrondse opslag. Maar je kunt ook denken aan mineralenstromen vice versa, dus vanuit het gesloten watersysteem van
de glastuinbouw, richting productieprocessen in de Mainport
van bijvoorbeeld PVC of chloor. De schaal en omvang van
het Mainport-complex heeft velen verbaasd. Dit geeft kansen
voor bijvoorbeeld mogelijke vestiging van de eveneens steeds
industriëler en grootschaliger wordende glastuinbouw. Bij de
bezochte tuinders was hiervoor zeker animo.
Conclusie van de dag was dat een toekomstige samenkomen
van de Mainport en de Greenport, een relevant voorbeeld zal
zijn van intensivering binnen het palet van de TransForumvisie op duurzame landbouw: ‘Metropolitan Agriculture’.

Gerbera Teelt in
proefopstelling bij het
Improvement Centre te
Bleiswijk

Aan de andere kant van het spectrum in dit palet
staan de steekproducten en stadslandbouw, zoals
een kleine delegatie van de totale groep dat ’s
avonds en de volgende dag heeft kunnen zien
en proeven op het Rotterdamse Oogstfestival.
Juist over deze kant van het spectrum is een
complementair Xplorelab /TransForum project
gestart, Green & the City. Ook hiervoor staat een
boeiende excursie door het aanpalende groene
gebied, Hof van Delfland, op het programma.

Rotterdam Oogst Festival
Het eerste Rotterdamse Oogst Festival heeft 18
en 19 september plaats gevonden in Delfshaven,
met een start op vrijdagavond met het presenProvincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Documentaire Made in Detroit:
De documentaire toont een groep tienermoeders
die proberen een nieuw bestaan op te bouwen:
als stadsboer. Ze verruilen fastfood voor verse
producten en steken de handen uit de mouwen.
Op braakliggende terreinen in Detroit verbouwen
de jonge meiden hun eigen groenten en fruit. De
Nederlandse filmmakers volgen de meiden op de
Catherine Ferguson Academy, gedurende drie
maanden en laten zien hoe de tienermoeders
door contact met de landbouw weer grip proberen te krijgen op zichzelf en hun omgeving.

Het Heemraadsplein in
Rotterdam op
19 september 2009

Aanwezigen kijken naar
de documentaire ‘Made in
Detroit’

teren van een documentaire over stadslandbouw in Amerika.
Het geheel is een initiatief van Stichting Van de Boer in
samenwerking met Kosmopolis Rotterdam.
Het Heemraadsplein was decor voor een grootstedelijk
boerenerf met een bonte mix van wat regio en stad elkaar te
bieden hebben. Ambachtelijke en biologische producten van
boeren uit de omgeving, en restaurants uit de stad, met smaken uit de wereldkeuken en verschillende kookworkshops.
Kunstenaars waren aanwezig om een kijkje in de toekomst
van onze voedselvoorziening te geven.
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Markt van boeren en buren:
Boeren, tuinders en producenten uit de omgeving van
Rotterdam namen hun oogst mee de stad in. Zelfs een
schaapskudde was aanwezig. Er werd vol trots vertelt over
de schapenkazen, druiven, appelsappen en vleeswaren.
Ook stonden er kramen van sambalmakers, bierbrouwers,
molenaars, volkstuinders, imkers en koks uit de stad. Zij
lieten zien hoe de oogst wordt verwerkt in smaakmakende
en ambachtelijke producten. Ook voor kinderen werden er
allerlei activiteiten georganiseerd.

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Deel 2
Input: inleiding
Mainport-Greenport
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De sprekers en deelnemers

Programma
Vrijdag 18 sept 2009
Ochtend:
- Start Rotterdam
- Introductie project
- Rondvaart door de Mainport
Middag:
- Bustocht door Greenport
Westland/Oostland
Avond:
- Rotterdamse Oogst Festi
val: film over Urban Agricul
ture, Made in Detroit
Zaterdag 19 sept:
- Streekmarkt Oogst Festival

Jaap Jelle Feenstra
Havenbedrijf Rotterdam
Beoogd rapporteur
Mainport-Greenport
Havenbedrijf:
- grote diversiteit
- concurrentiepositie
- mogelijkheden voor
CO2 reductie en
biobased materialen
- Westland & bioche
mie

Marco van Steekelenburg
Xplorelab, Provincie
Zuid- Holland
Projectleider
Mainport-Greenport
Introductie, aanleiding
en doel project. Waar
liggen de kansen voor
verduurzaming van de
Mainport Greenport
door naar de agrobasis te zoeken?

Rik Eweg
Transforum
Transforum kijkt in
verschillende projecten hoe snelgroeiende
metropolen ook in de
toekomst op een duurzame manier voedsel
kunnen verbouwen.
- Duurzaamheid en
opschaling combineren

Maarten Feberwee
TU Delft
Student Industrial
Ecology
Een vergelijking van
Mainport en Greenport.
Waar liggen de
kansen? In energie,
materiele en informatie
stromen?
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Inbreng van de deelnemers tijdens de boottocht

Jan vd Zande
Havenbedrijf
Rotterdam
- Stimuleren van
biofuels
en biobased raw
materials
- Westland kan zich
meer bewegen rich
ting biochemie

Ellen Verkoelen
Milieufederatie ZHAmbassadeur
Greenports

Rene Kleijntjens
Argos Oil

Feiten over stookolie,
biodiesel
Wij moeten het initiatief
- biobrandstoffen voor
nemen voor innovatie!
de binnenvaart
- waarom zoveel export? - 2de en 3de generatie
- welvaart en welzijn
biobrandstoffen komt
combineren
er niet zonder de
- ipv bulkproductie, kennis 1ste
als exportproduct
-Gestapelde kassen in de
Mainport!

Dirk Wascher
Wageningen
Universiteit
projectleider SusMetro,
TransForum.
- Kombi-approach
- PPP levend houden
door informatie
uitwisseling
- urban agriculture vs
metropolitan agricul
ture

Peter Rooden
Stroom Den Haag
Heeft het boekje
‘Foodprint stadgids
Den Haag’ gepresenteerd. Daarnaast werkt
Stroom aan een tweejarig programma over
voedsel en de stad

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Inbreng van de deelnemers tijdens de boottocht / busrit

Aad Wubben
Aquaterra Nova

Ernst Kleine
Vd Geijn en Partners

Gesloten watersysteem Fresh Corridor:
voor bijv. de Zuidplas
- multi-modaal vervoer
levert als restmateriaal - In de Mainport is 1
nutriënten en zout. Dit
persoon nodig voor
kan weer worden her3000 containers, in
gebruikt in de Greende Greenport 1 voor
port én Mainport
300 containers: het
wordt steeds arbeids
intensiever

Ineke Lemmen
Ministerie BuZa en
Foodculture Group
Duurzame bedrijfsvoering bij het ministerie.
Prive actief met het
herwaarderen van
voedsel productie én
consumptie met de
stichting Foodculture.
O.a. door organiseren
van oogstparades

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

Marga Vintgens
Gemeente Westland
Partner in het Mainport
Greenport traject. “Het is
van groot belang de ontwikkeling van de greenport Westland-Oostland
goed af te stemmen met
die van de Mainport. Met
name op industrieel ecologisch gebied is er veel
winst te behalen”
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Marc de Bruine
Provincie Zuid-Holland
programma Greenports
Vanuit het programma
mede opdrachtgever
van het project Mainport
Greenport. “Deze Xcursie
toont nog duidelijker aan
dat een dergelijk project
echt noodzakelijk is”

Deelnemerslijst

Port of Rotterdam			
Jaap Jelle
Feenstra
Provincie Zuid-Holland		Marco van
Steekelenburg
Delft Inholland			Rainer		
Kretschmann
Idee Team / Innovate Consulting	Alexander van de Beek
Bureau Mentink			Matthijs 		
Beke
Provincie Zuid-Holland		Marc
de
Bruijne
Provincie Zuid-Holland		Tom
de
Bruine
Provincie Zuid-Holland		
Jasper		
Dijkema
TransForum			Rik 		Eweg
TU Delft, Industrial Ecology 		Maarten		
Feberwee
Provincie Zuid-Holland		Ineke
den
Heijer
Telos / WUR			
Frans 		
Hermans
Provincie Zuid-Holland		Andre		
Jellema
Argos Oil				Rene 		
Kleijntjens
Van De Geijn en Partners		Ernst		
Kleine
Min BuZa / Foodculture Group	Ineke		Lemmen
Gem. en stadregio Rotterdam	Lisa		Mattemaker
TU Delft, Industrial Ecology		Marlies		Meijer
Stroom Den Haag			Peter		Rooden
Provincie Zuid-Holland		
Jan		Taks
Provincie Zuid-Holland		Andre		Teunissen
TU Delft, Industrial Ecology		
Jim
van	Ruijven
Milieufederatie			Ellen		
Verkoelen
Gemeente Westland		Marga		
Vintgens
WUR / Alterra			
Dirk		
Wascher
TU Delft, Industrial Ecology		
Katinka		
Wijsman
Aquaterranova.nl			Aad		
Wubben
Havenbedrijf Rotterdam		
Jan
van der Zande
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Introductie project

Marco van Steekelenburg
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de 5 Nederlandse Greenports) zijn belangrijke pijlers
van de Nederlandse en daarmee de Zuid-Hollandse
economie. Daarnaast zijn het ook beeldbepalende
economische clusters op internationaal niveau. De
Mainport verbindt Nederland met de hele wereld, de
Greenport exporteert hoogwaardige landbouwproducten en kennis. De Main- en Greenport zijn nauw
verweven met de rest van de Nederlandse economie,
maar nog te weinig direct met elkaar.

Geografische plaatsbepaling van de
2 projecten ‘Mainport-Greenport’ en
‘Green & the City’ met de onderlinge
relaties

casus

Aanleiding project
De Rotterdamse haven (één van de twee Nederlandse
Mainports) en de Greenport Westland/Oostland (één van

De toepassing van innovatieve producten en processen
in deze clusters blijft voor beide clusters de strategie
om ook in de toekomst concurrerend en vernieuwend te
zijn. Hierin kunnen ze veel van elkaar leren.
Doel
Een langetermijn toekomstperspectief schetsen
voor het Mainport-Greenport-complex, als bijzonder
voorbeeld van verduurzaming van de landbouw in de
Deltametropool, en daarmee als voorbeeld voor andere
deltametropolen wereldwijd. De focus ligt op ruimtelijke
ingrepen die een duurzaam perspectief bieden voor
zowel de clusters zelf, als de Nederlandse en ZuidHollandse economie, die hiermee ook wordt gerelateerd aan milieudoelstellingen, zoals bijvoorbeeld CO2
reductie en lichthinder.

Wereldwijd landgebruik in kaart, met
daarop 180 superregio’s met een
straal van 300 kilometer.
Plus inzoom op Europa. De rode
cirkels zijn metropolitaan.

Metropolitane Landbouw
Metropolitane landbouw is de
naam voor de strategie van
verduurzaming van de landbouw binnen de Deltametropool.
Binnen deze door TransForum ontwikkelde visie kunnen
globaal twee waarde toevoegende strategieën worden
onderscheiden: 1. extensivering, gericht op een nieuwe
markt die aansluit bij sociaal-culturele behoeften van de
stad én 2. de organisatie van voedselproductie door duurzame intensivering en clustering met andere sectoren. Met
beide strategieën heeft TransForum de afgelopen jaren in
haar projecten veel ervaring opgedaan, waarbij vaak de
ondernemers het vertrekpunt waren. In de twee projecten

‘Green & the City’ en ‘Mainport-Greenport’ komen beide
strategieën samen in één regio. In ‘Mainport-Greenport’
gaat een grootschalig glastuinbouw gebied een verbinding aan met een grote wereldhaven. In ‘Green & the
City’ staat de waarde van een metropolitane groene
ruimte voor het stedelijke gebied centraal. De projecten geven de regio de kans de tot nu toe ontwikkelde
TransForum kennis te generaliseren en toe te passen
in een beeldbepalend detail van de Deltametropool: Hof
van Delfland en het Westland-Rotterdamse Haven.
Bij deze projecten is het Xplorelab van de Provincie
Zuid-Holland de trekkende partij, met de ambitie een
innoverende en verbindende rol te spelen.
Deltametropool
Deltametropolen onderscheiden zich, als gevolg van
voorkomen van veel water, in ecologisch potentieel,
voor landbouw en daarmee voor de ontwikkeling van
een hoogstedelijk veld. Wereldwijd kunnen we ca 40
deltaregio’s onderscheiden, waar tot op het schaalniveau van de 300 kilometer, meer dan 50 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 al
de landbouw in dit gebied, metropolitaan. Voor deze
metropolitane landbouw onderscheiden we dus twee
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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nov‘09
- Commitment consortiumpartners
Generiek
maken (relatieDit
G&C en config.)
ruimtelijke strategieën, extensivering
én intensivering.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

sept ‘09: startexcursie

Fase 0
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A. A

ten op peil moet worden gehouden, zonder extra land- Stromen en waardenbouwgrond te creëeren. Deze intensivering is ook
logisch
kaarten
MG
Fase 2: gesitueerd in de Deltametropool, vanwege nabijheid van
Ontwerpfase
zowel input (rest)stromen als afzetgebied. Het complex
-Ideeënbundel
van de Rotterdams-Westlandse Mainport-Greenport
is hier
een prachtig voorbeeld van. De Randstad heeft de potentie
om
groeien tot toplocatie in de wereld, door de
Faseuit
3: te
Rekenfase
- MKBA van kansrijke
samenhang tussen Randstad met de Mainport, Greenport
3 fasen onderscheiden, welke cyclisch en meerdere
ontwerpen
én het groen.
malen tijdens de projectduur worden doorlopen: 1. In- Eindrapportage
terpretatie, effectanalyse (bespreken), 2 het ontwerpen
- Convenant LNV/EZ/VROM
okt. 2010
Methode en organisatie- Aanvraag Pie ken in Delta
(tekenen), 3 het effectenonderzoek (rekenen). Dit wordt
Op basis van transdisciplinaire samenwerking worden
gedaan met partners uit Kenniswereld de Overheid,
Maatschappij en Bedrijfsleven (KOMBi)
PZH Programma

TransForum:
Metropolitan
Agriculture

Greenports

Regiegroep
Mainport-Greenport
Rapporteur:
Dhr Feenstra (HbR)
Kernteam
Mainport Greenport:
-Xplorelab PZH
-Havenbedrijf Rotterdam
-Westland

Fase 1: Analysefase

Aanvullende stakeholders?

HbR, Westland
Fase 2: Ontwerpfase
TU-Delft: Industrial Ecology
Fase 3: Rekenfase
WUR / LEI

Organisatiestructuur
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omdat mondiaal het volume van landbouwproducFase 1:laatste,
Analysefase

Fase 1: kennis ontsluiten over de Mainport en de
Greenport. Xplorelab houdt werksessies met experts
vanuit de provincie en andere partijen, zoals de milieufederatie, kennispartners (Industrial Ecology), gebiedspartners en marktpartijen (bv Havenbedrijf, Greenery,
Flora Holland).
Fase 2: innovatieve ontwerpoplossingen genereren
in een samenwerkingsverband met studenten, (net)
afgestudeerden en mogelijke promovendi van TU Delft,
op het snijvlak van Technische Bestuurskunde, Civiele
Techniek, Bouwkunde en werkveld Industrial Ecology,
(ism Leiden (bioscience) en Rotterdam (business)).

Fase 3: ontwikkelen én beoordelen van enkele economisch onderbouwde scenario’s (voor 2040) met een stappenplan (2020) voor ontwikkeling van de Deltametropool
Randstad. Partners WUR/LEI.
De 3 fasen worden doorlopen voor vier hoofdonderdelen:
A. Afbakening / context: het ecostysteem van de twee
clusters in zijn context
B. Stromen: fysieke verbindingen (logistiek), massastromen (producten, grondstoffen, afval, water) , energiestroMainport - Greenport
sept ‘09: startexcursie

Fase 0

Fase 1: Analysefase

Resultaten
Fase 1. Stromen en waardenkaarten voor de MainportGreenport en een rapportage waarin deze kaarten
worden toegelicht.
Fase 2. Laboratoria met ontwerpers: innovatieve
concepten voor toekomstbestendige inrichting worden
nov‘09
ontwikkeld en verkend. De ideeën worden gevisuali- Commitment consortiumpartners
Generiek maken (relatie G&C en config.) seerd en gebundeld in een rapportage.
Fase 3. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse welke
de economische potenties van verschillende oplos- Stromen en waardensingsrichtingen schetst en onderbouwt. Deze output zal
kaarten MG
in de vorm van een rapportage en wetenschappelijke
publicaties worden vastgelegd.

e
siti
Po
D.
te
uim
C. R
n
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B. S
g
nin
ke
fba
A. A

Fase 2:
Ontwerpfase

men (incl CO2), kennisstromen (onderwijs en arbeid)
C. Ruimtelijk: fysieke interventies, koppeling aan stad
en land.
D. Positie / Imago: positie van Green- en Mainport ten
opzicht van de Randstad, kansen, trots zijn op.

-Ideeënbundel

Fase 3: Rekenfase

- MKBA van kansrijke
ontwerpen
- Convenant LNV/EZ/VROM
- Aanvraag Pie ken in Delta

- Eindrapportage
okt. 2010

De resultaten worden samengevat in een eindrapportage, welke zal worden aangeboden aan Rijks en EUvertegenwoordigers op de betreffende thema’s (LNV,
EZ en VROM), om middelen te genereren met als doel
zicht te krijgen op de verdere uitvoering van de ideeën
(bijv. het nationale programma Pieken in de Delta).
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

TransForum:
Metropolitan
Agriculture

PZH Programma
Greenports
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Rol
TransForum
Schema met TransForum
projecten (niet volledig),
gerangschikt naar schaal
en type

Rik Eweg

TransForum is een nationaal programma, dat projecten initieert en stimuleert die kennis en competenties
genereren welke leiden tot duurzame ontwikkeling in
de agro-sector en groene ruimte.
In het nevenstaande schema staan diverse TransForum projecten benoemd, gerangschikt naar schaalgrootte en type. Samenvattend zijn het allemaal
projecten in een metropolitane omgeving. Uit deze
projecten kristalliseert zich de visie van TransForum,
genaamd: Metropolitane landbouw. Dit is een strategie van verduurzaming van de landbouw binnen de
deltametropool.
In het laatste jaar van de 6 jaar dat het TransForum programma loopt, ondersteunt zij de projecten
Mainport-Greenport en Green & the City van het
Xplorelab van de provincie Zuid-Holland. Dit omdat
de setting echt stedelijk te noemen is, en dat hier de
eerder opgedane kennis over gedeelde waardecreatie verder uitgetest kan worden.

Rol
Havenbedrijf
Rotterdam
Jaap Jelle Feenstra

Het Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant
en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en
industriegebied. Het Havenbedrijf Rotterdam is een
naamloze vennootschap (N.V.) met twee aandeelhouders: de Gemeente Rotterdam en de Staat.
Het Havenbedrijf stimuleert de ontwikkeling, aanleg,
beheer en exploitatie van de Rotterdamse haven. Een
belangrijke missie is het versterken van de concurrentiepositie van de haven en het in partnerschap ontwikkelen van dé Europese haven van wereldklasse.
Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs van het
Havenbedrijf, ziet verschillende mogelijkheden voor
samenwerking tussen Mainport en Greenport, en
steunt daarom het Xplorelab project:
1) verbeteren van de infrastructuur - toenemende druk
2) CO2 en warmte levering vanuit de Mainport naar de
Greenport
3) koppeling agro en chemie voor diverse producten
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Het systeem
van de Mainport
en Greenport
Maarten Feberwee,
TUDelft, Industrial Ecology

Vanuit het vakgebied Industriële Ecologie,
waarbij de natuur als inspiratiebron dient bij het
ontwikkelen van geïntegreerde, efficiënte industriële processen, zijn in opdracht van Xplorelab, de twee ecosystemen nader gedefineerd:
de Mainport en Greenport, met ieder input en
outputvariabelen.
Een systeem wordt gezien als een geheel van
elkaar wederzijds beïnvloedende elementen.

De systeemgrenzen van de
Miainport en Greenport

20

Facts
Mainport

Logistiek: distributie,
Handel/dienstverlening (o.a. scheepsbouw,
agro-industrie, metaalnijverheid)
Areaal Mainport in ha
Oppervlakte haven 10.556 ha
Oppervlakte bedrijfsterreinen 5.257 ha
Droge en natte infrastructuur 5.299 ha
Totale lengte havengebied 40 km
Economie
Nationale economie 7%
Toegevoegde waarde: 7.700 miljoen Euro
Import + Export 421 miljn. ton (2008)

(Bron: www.portofrotterdam.nl)

Activiteiten
de Mainport kent 4 hoofdactiviteiten:
Olie & chemie: waardetoevoeging in de vorm van raffinage, energieopwekking/levering, productie
Containers: Overslag, opslag

Arbeidsgelegenheid
Werkgelegenheid primaire sector 86.531
arbeidsjaren (transport/overslag: 53.920,
industrie: 32.611) Werkgelegenheid cluster
200.000
Energie verbruik & CO 2 uitstoot
Energieverbuik: 477 PJ (2002) en verwachting
758 PJ (2020) en 28,7 Mton CO2 uitstoot
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Facts Fruitport Rotterdam
Het Merwehaven-/Vierhavensgebied in de Rotterdamse haven, Rotterdam Fruitport, is volledig ingericht
voor de behandeling van groenten, fruit en fruitsappen. Fruitport is één van de grootste clusters ter
wereld voor ‘perishables’. De locatie van Rotterdam
Fruitport is centraal gelegen tussen de kassen in het
Westland, de fruitimporteurs in Barendrecht en de
veilingen in Bleiswijk. Omdat de gemeente Rotterdam
een woonwijk wil laten bouwen in het gebied van de
fruitport, zal deze in de nabije toekomst verplaatst
worden naar de zuidkant van de haven.

Activiteiten
opslag, overslag, logistiek, distributie, handel en
kwaliteitskeuringen van fruit, groenten en sappen
Omvang
60 hectare
Aantal bedrijven
55 bedrijven
Aantal werknemers
750 - 1000 werknemers
Goederenstromen
2 miljoen ton per jaar
Voornaamste bedrijven
Seabrex Rotterdam: container verhandeling
HIWA: transport vruchtensappen concentraten
Citronas: logistiek van fruitproducten

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
vindt, maar liefst 200 miljoen ton wordt doorgevoerd
naar het achterland. Elk jaar verhandelt Rotterdam
Mainport ca. 9 miljoen ton droge agribulk (granen en
veevoer) and 7 miljoen ton natte agribulk (olie en vetten).

Bron: Jaarverslag Rotterdam Haven 2008

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Dynamiek Mainport
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(Bron: www.havenplan2020.nl)
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Facts
Greenport

Areaal glastuinbouw in ha (netto teeltareaal
2007)
4.235 ha (40,8% Nederlandse areaal)
- 1.786 ha glasgroenten
- 2.423 ha snijbloemen, pot en perkplanten
Gemiddelde oppervlakte per kas: 2 ha netto
Aantal bedrijven glastuinbouw (2007)
1860 bedrijven (ca. 70% sierteelt georiënteerd)

(Bron: Integrale visie
Greenport Westland-Oostland 2020)

Activiteiten
Productie, toelevering, handel, distributie (export),
verwerking, dienstverlening, kennisuitwisseling (teelt/
toelevering)

Productiewaarde (mln. euro 2006) en
economie

Nationale economie 0,9%
2.300 miln. euro productiewaarde
- 538 miln. glasgroenten
- 1.756 miln. snijbloemen, pot- en perkplanten
Arbeidsgelegenheid
Werkgelegenheid primaire sector 15.925 arbeidsjaren, Toelevering verwerking, distributie: 9335
arbeidsjaren
Totaal: 25.260 arbeidsjaren
Energieverbruik
140 PJ (gehele glastuinbouw Nederland, 2006)
naar schatting 56 PJ voor Westland-Oostland
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Stroomschema (laag schaalniveau)

Het ‘greenportgebouw’ vormt een afspiegeling van de
Greenport en telt 4 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.

Inventaris: input- output analyse kas

Vitaliteit draait om life science en lifestyle en voorziet in
de behoeften van de consument.

De bovenstaande analyse geeft een overzicht van massa- en energiestromen op

De etages worden gedragen door 4 pijlers:

een laag schaalniveau: een kas waar teelt plaatsvindt.

duurzaamheid, innovatieklimaat,

Waarin CO2, nutriënten, water, fossiele brandstoffen en elektriciteit de voornaam-

arbeidsmarkt&onderwijs, ruimte&infra

ste input vormen, zijn restwarmte, O2, biomassa, afvalwater en hoogwaardige

(bron: de kracht van de Greenport Zuid-Holland, PZH)

producten de voornaamste outputproducten.

Dynamiek Greenport

Oostland 476 ha
herstructureren (prioritair)
Westland 565 ha
herstructureren (prioritair)
+280 ha

DE OPG
AVE

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 Pijnacke
r-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

(Bron: Integrale Visie Greenport Westland-Oostland 2020)
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Vergelijking
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Mainport-Greenport

6000

Oppervlakte (ha)

8000

7000
5000

Toegevoegde waarde (mln €)

De vorige paragrafen gaven een overzicht van
feiten omtrent Mainport en Greenport. Door
deze informatie te verwerken in staafdiagrammen kunnen we een interessante vergelijking
opstellen tussen deze twee gebieden.

6000
4000
5000

3000

4000

3000
2000
2000

GREENPORT

1000
1000

MAINPORT
0

0

De vergelijking geeft aan dat de twee gebieden qua oppervlakte vergelijkbaar zijn.
De Greenport zit iets boven de 4000 ha. De
mainport, exclusief wateroppervlakte zit iets
boven de 5000 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.

Vergelijking Mainport-Greenport 2
Werkgelegenheid

Energieverbruik

(Arbeidsjaren)

(GigaJoule: 10^9 Joule)
600

200000

500

150000
400

300

100000

200

50000
100

0

0

Werkgelegenheid
De vergelijking in werkgelegenheid geeft een
vertekend beeld. De Greenport lijkt volgens officiële cijfers een veel lager aantal werknemers te
hebben dan de Mainport. Dit kan inderdaad door
ver doorgevoerde automatisering, maar in acht
moet worden genomen dat de arbeidersplaatsen
voor seizoenskrachten, part-timers en illegale
werknemers mogelijk niet zijn meegenomen. Uit
schattingen blijkt dat in de Randstad ca.17.000
illegale werknemers hun toevlucht zoeken in de
landbouwsector.
Energieverbruik
Opvallend is dat bij het vergelijken van het
energieverbruik, deze van de Mainport bijna
10 maal 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.

Primair (aj) Secundair (aj)
GREENPORT
MAINPORT
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Vergelijking Mainport-Greenport 3

20

Werknemers

Toegevoegde waarde

(Aantal/hectare)

(Miljoenen euro/werknemer)

0,30

Toegevoegde waarde
1,5

(Miljoenen euro/hectare)

0,25
1,2
15
0,20
0,9

10

0,15

0,6
0,10
5
0,3
0,05

GREENPORT
MAINPORT

0

0,00

0,0

Conclusie: Combinaties van de voorgaande staafdiagrammen laat een zeer laag aantal werknemers en zeer hoge toegevoegde waarde zien per hectare voor de greenport. Een goede positie voor de Greenport, in eerste instantie, maar aan het aantal
werknemers kan ernstig getwijfeld worden, zoals al eerder genoemd. In toegevoegde waarde per hectare scoort de Mainport
weer hoger.

3 Voorbeelden van
huidige synergie
Mainport-Greenport
1. CO2 Distributie Netwerk OCAP
- bestaande centrale pijpleiding met aanvullend aangelegd distributienet
- huidige situatie: ca. 500 tuinders aangesloten (1300ha)
- huidige levering: 300.000 ton CO2 per jaar.
- besparing: 95 miljn. m3 aardgas (170.000 ton CO2 uitstoot)
- volle capiciteit: 1 miljn. ton CO2 per jaar aanlevering aan
tuinders, dat is 3,8 % van de totale industriële uitstoot van het HIC
- Haven Industrieel Complex. (Bron: Climate Initiative Rotterdam)

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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2.‘Grand design’ warmtedistributie netwerk
Legenda

Legenda
Bestaand warmtenet

CO2 vraaggebied glastuinbouw

Toekomstig/gepland warmtenet

CO2 leiding OCAP

Emissiepunt warmte

CO2 emissie > 1 Mton per jaar

Emissiepunt warmte

CO2 emissie 0,1-1,0 Mton per jaar

Vraaglocatie warmte

*

Geplande centrale (> 1 Mton per jaar)

Het Warmtebedrijf N.V. heeft de ambitie om om 50.000 woningen
(en kassen) aan te sluiten op overtollige warmte uit het havenen industrieel gebied. De nieuwe warmtetransportinfrastructuur
wordt aangesloten op het bestaande stadsverwarmingnet en de
stadscentrales van E.ON Benelux.
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3. Groene grondstoffen (Agro+Chemie)
1) Itaconzuur (methyleenbarnsteenzuur)
C5H6O4 WUR, Wageningen
(Bron: Kennis Online
WUR, thema Biobased
Economy)

In plaats van fossiele bronnen, kan ook biomassa worden gebruikt voor de productie van plastics. Het bedrijf Solynal maakt op dit moment al biopolymers van
aardappelzetmeel. De WUR heeft recent d.m.v. genetische modificatie een aardappelplant kunnen ontwikkelen die het mogelijk dit op grotere schaal te doen, bijvoorbeeld op de akkers rondom de Mainport. Deze plant heeft de mogelijkheid om
itaconzuur aan te maken, een stof die als basis kan dienen voor tal van producten
(polymeren), oplosmiddelen, coatings en bouwmaterialen. Aan de Deense Universiteit Kopenhagen is men aan het experimenteren met dehydratie van glucose, wat
de mogelijkheid heeft hydroxymethylfurfural (HMF) te winnen, die net als itaconzuur
kan om worden gezet in tal van producten (bulk en platform chemicaliën, oplosmiddelen, bio-fuel, polymeren).

2) 5-hydroxymethylfurfural (HMF)
C6H6O3 - Technische
Universiteit Denemarken (Bron www.
katalyse.kemi.dtu.dk/

projects)

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Deel 3
Outcome: zoektocht
naar de F-Ladder

Fun

Rondvaart door de haven:
Fuel, Fodder en Fabricated Products
(o.a. Biobased, Argos, Cargill,	Mearsk)

Fashion

Vanaf Hoek van Holland, met bus door 		
Greenport Westland/Oostland:
Fresh, Food, Fashion, Facilities
(o.a. Fresh Corridor, gesloten kas, Flora
Holland, Greenport Improvement Centre)

Food &Fresh
fabricated
Fodder
Fuel - Fire

Avondprogramma:
Fun
Rotterdam Oogst Festival

Route in kaart

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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‘F-ladder’:
van Fuel tot
Facilities
Facilities & Value
(financiën, informatie, marketing, ruimtelijke ordening, kunstmest)
Fun, Flavours &
Fine chemicals
Flowers & Fashion
bijv. bloemen en planten
Food - voedselproductie,
incl. intensieve vleesproductie
Fresh products - verse, langhoudbare
producten, zoals fruit en gevangen vis
Fabricated products - gebruiksvoorwerpen,
van kleding tot meubelen (containers)
Fodder & Feed
veevoer en andere bulkproducten
Fuel & Fire
brandstof, energie en grofchemie
Flora & Fauna
Biomassa uit de landbouw dient als grondstof voor veel
producten. Vaak wordt de Engelstalige ‘F-ladder’ gebruik om
de veelzijdige toepassing van de agro-productie te illustreren.

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab

36

De ‘F-ladder’ loopt globaal van veel volume (met dito
ruimtebeslag) met relatief geringe toegevoegde (economische) waarde, tot gering volume met grote toegevoegde waarde. In het kader van dit project is de ladder
uitgebreid tot 8 plus 1. Verderop worden de 8 stuk voor
stuk besproken. De ladder volgt het spoor van de Xcursie, van Fuel in de haven, via Food in de Greenport en
Fun tijdens de Rotterdamse Oogst. Het vermeld tevens
de kansen die de deelnemers zagen.
Flora & Fauna: beslaat al de niet structureel door
landbouw gebruikte ruimte, oftewel de natuur met bijv.
bossen. Wel gebruikt voor producten als hout, wild en
medicijnen. Valt buiten de agro-F-ladder.
Fuel & Fire: brandstof en energie productie, veelal door
gebruik van grofchemie. Tot op heden vooral fossiele
bronnen, maar de vraag naar biomassa neemt toe.
Fodder & Feed: veevoer en andere bulk-producten,
zoals kunstmest. Deze producten worden gebruikt voor
bijv. voedsel- of vleesproductie.
Fabricated Products (Fiber): voor gebruiksvoorwerpen,
van kleding tot meubelen
Fresh products (Fish): verse, langhoudbare producten,
zoals fruit en gevangen vis
Food (Meat): de traditionele en moderne voedselproductie, inclusief vleesproductie

Flowers & Fashion: de niet eetbare tuinbouw, bijv. bloemen en
planten, voor (huis)inrichting en mode.
Fun, Flavours & Fine chemicals: de verbrede landbouw, waarbij thema’s als recreatie, smaak en inhoudstoffen ook van
belang zijn. Hierbij horen ook genotsmiddelen zoals rookwaar
en alcoholhoudende dranken en de geneesmiddelen (Farma)
en bioscience-industrie.
Facilities & Value: deze laatste F complementeert het geheel
als soort van restcategorie. Te denken valt aan de toeleverende en verwerkende industrie voor agroproductie: van zaad
en veredelings bedrijven, bestrijdingsmiddelen, (kunst)mest
tot aan verpakkingsindustrie, financiering, ICT, marketing en
ruimtelijke ordening.
De oranje balken geven schematisch het volume (of grondoppervlak aan wat gebruikt wordt voor de productie) van de
biomassa. Flora & Fauna beslaat een derde van het mondiale landoppervlak. Voor Fuel & Fire is het grondbeslag nog
beperkt (merendeels wordt gebruikt gemaakt van fossiele
bronnen, oftewel ‘historische biomassa’), maar kan flink
toenemen als gevolg van biobrandstof of biomassa bijmenging. Het grootste ruimte beslag (ca. 22% mondiaal) beslaat
graslanden voor vleesproductie. Een klein percentage hiervan
is voor veevoer productie (de rode pijl). Hoe hoger we in de
ladder komen, hoe minder oppervlakte wordt gebruikt. Terwijl
de blauwe onderliggende piramidevorm aangeeft dat de
toegevoegde waarde voor de verschillende F-catagorieën
toeneemt.

De groene balken en zwarte pijlen geven aan dat per
hoger liggende categorie meer biomassa als reststroom naar onderliggende categorieën kan worden
overgedragen, bijvoorbeeld dus als veevoer of biobrandstof. De paarse balken geven de toenemende
hoeveelheid vraag naar facilities aan die nodig is voor
een bepaalde categorie. Ook hierbij vormt ‘Fuel &
Fire’ weer de uitzondering.
De vraag naar landbouwproducten zal nog flink
toenemen. Zeker omdat het gebruik van landbouw
voor voedselproductie maar slechts één van de vele
toepassingen is. Vooral de onderlinge competitie
tussen de F-categorieën of verdringing náár Flora en
Fauna behoeft aandacht, aangezien de ruimte voor
landbouw niet onbeperkt is. Bijvoorbeeld voor de Flowers en de Fun categorieën verwacht men nog een
enorme groei in marktvraag. Maar ook bij de andere
categorieën zal de productievraag toenemen, als gevolg van bevolkingsgroei, welvaartgroei en uitputting
van fossiele brandstoffen en/of klimaatmaatregelen.
Wel overwogen intensivering is daarom noodzakelijk
en zelfs preferabel, bijvoorbeeld in het MainportGreenport complex. Interessant is daarnaast de
zoektocht naar gebruik van reststromen vanuit de ene
categorie, als bron voor andere categorieën, als middel voor de gehele verduurzaming van de landbouw
en industrie.
Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Fuel & Fire
brandstof, energie, grof chemie

Biodiesel opslag van
Argos Oil in Pernis

Met deze categorie wordt gedoeld op de procesindustrie die
voorziet in de energiebehoefte zoals brandstof en elektriciteit.
Diverse stakeholders, gevestigd in de Mainport (bijv. Shell,
Exxon Mobil, Argos Oil, Eon en Nuon) zijn hierbij betrokken.
Deze bedrijven richten zich in de huidige situatie voornamelijk op de raffinage en opslag van aardolie, de winning van
aardgas en productie van elektriciteit. De duurzaamheidslagen die deze bedrijven kunnen maken en waar Argos Oil
haar bedrijfsvisie al op aangepast heeft is de productie en
verwerking van biobrandstoffen en bijmenging van biomassa
om het gebruik van fossiele bronnen te verminderen.
Biobrandstoffen worden gemaakt van biomassa:
De eerste generatie biobrandstoffen is gebaseerd op suikers,
zetmeel, plantaardige olie of dierlijke vetten, die met conventionele chemische processen of vergisting worden omgezet
in brandstoffen. Het gaat hier meestal om voedselgewassen
als brandstof.
De tweede generatie brandstoffen wordt gemaakt uit planten
die hiervoor geteeld worden (energiegewassen) of uit oneetbare of rest gedeelten van (voedsel)gewassen.
De derde generatie bestaat uit biobrandstoffen op basis van
algen, een groot bijkomend voordeel is dat deze biobrandstoffen in het algemeen niet concurreren met voedsel.

In de Rotterdamse haven zullen op korte termijn
drie nieuwe bioplants worden opgeleverd. Argos
Oil heeft een plant op haar terrein gebouwd, die
een combinatie van plantaardige oliën (palmolie)
als grondstof gebruikt. Naar verwachting zal
Rotterdam een belangrijke plaats in nemen voor
de distributie en verwerking van biobrandstoffen
(naast aardgas en waterstof).

Op de Maasvlakte wordt op dit moment een
grote kolencentrale gerealiseerd. E-on en Nuon
investeren nog in de opwekking van energie
d.m.v. kolen. Omdat in 2020 het aandeel van
hernieuwbare energiebronnen van 2% naar 20%
moet zijn gestegen, is er veel aandacht voor de
bijmenging van biomassa zoals houtsnippers.
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Shell is begonnen met het onderzoek om grootschalige CO2
afvang en opslag te laten plaatsvinden in Barendrecht. CO2
afkomstig van waterstofproductie van Shell in Pernis wordt
reeds geleverd aan het glastuinbouwgebied in de Greenport
door private organisatie OCAP.

Kansen Fuel & Fire
- Meer CO2 en restwarmte kan gedistribueerd worden van
haven naar tuinbouw.
- nieuwe koppelingen maken als het gaat om het gebruik van
restwater (proceswater).
- Meer kansen creëren als het gaat om dubbel ruimtegebruik
(tijdelijk) glastuinbouw op glastuinbouw of andere functies.

- Door dubbel ruimtegebruik neemt de
energievraag en de vraag naar brandstoffen voor
transportdoeleinden af.
- Meer energie conceptontwikkelingen en voor-		
beeldprojecten ontwikkelen.
- CO2 opslag én gebruik onder of in de buurt van
het Westland
- Zoek samenwerking met Rotterdam Climate
Initiative (RCI)

OCAP CO2 distributie
in Prominent kas in
het Westland

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Fodder & Feed
veevoeder en andere bulkgoederen

De afvalresten van Sojabonen (sojaschroot) worden

Elk jaar verhandelt Rotterdam Mainport:
- ca. 6 ton droge bulk: ca 3,4 miljoen ton veevoer (o.a sojaschroot) en ca 2,4 miljoen ton granen.
- ca. 7 miljoen ton natte Agribulk (olie en vetten)
- ca. 0,3 ton kunstmest.

in Rotterdam ingevoerd voor
veevoer.

Bedrijven als Cargill en ADM richten zich op de import van
graan, zaden en oliën en veevoeder. Andere bulkgoederen
op agrobasis zijn soja en sappen.
Ook zout, een belangrijke grondstof voor de fabricage van
PVC (door bijvoorbeeld het concern Akzo Nobel) kan als
bulkgoed worden beschouwd.
Zowel dierlijke mest als kunstmest hebben tot doel de bodem
aan te vullen met stoffen die voor de optimale groei van een
gewas nodig zijn. Veel kunstmest komt vanuit mijnen over
de gehele wereld, via de Mainport naar de Greenports en
overige landbouw in Nederland.
De hoofdelementen zijn stikstof, fosfor, kalium, calcium,
zwavel en magnesium. Sporen-elementen zijn de metalen
ijzer, zink, koper, molybdeen, borium en mangaan. Yara, een
internationale onderneming gevestigd in de Mainport (Vlaardingen) is wereld grootste producent van kunstmest.
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Kansen Fodder & Feed
- Er is al wederzijdse afhankelijkheid (CO2 en biomas
sa) maar men weet het niet. Hoe kenbaar te maken?
- Bioraffinage en biovergisting voor restafval uit de
Greenport.
- Nieuwe manieren voor gebruik restproduct voor veevoer (nu veel ‘onduurzaam‘ soja).
- Tuinbouwgebied van agro naar chemie
- Bij duurzame ontwikkeling de gehele keten bekijken
dus ook internationale consumpties.
- Hoogwaardige reststoffen uitwisselen tussen bedrijven, zoals nutrienten en of zout uit de Greenport, als
inputstroom in de Mainport

Biovergister voor
agrarische bedrijf
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Fabricated products
gebruiksvoorwerpen, van kleding tot meubels (containers)

Containeropslag op de
Tweede Maasvlakte

Met circa 9,7 miljoen TEU (TEU is een container van
20-voet lang, 8-voet breed en 8-voet hoog), aan containers per jaar, ultramoderne faciliteiten voor zowel
deepsea- als shortseaverkeer en tientallen bedrijven
die zich richten op de opslag en reparatie van lege
containers, is Rotterdam veruit de belangrijkste containerhaven in Europa. De haven dankt deze positie aan
een ongeëvenaarde positie op gebieden zoals:
- toegankelijkheid, ook voor de nieuwste generaties
containerschepen;
- nautische veiligheid;
- terminalfaciliteiten, aan zowel land- als waterzijde;
- de functie als Europese transporthub;
- achterlandverbindingen, in het bijzonder via binnen
vaartschip, shortsea/feeder en rail;
- uitbreidings- en vestigingsmogelijkheden;
- turnaround tijden; de tijd die nodig is om een schip
na aankomst weer gereed te hebben voor vertrek.
- concurrerende tarieven als bunkerhaven
Veel producten in de containers, zijn agrogerelateerd,
zoals kleding van katoen, en bijv. meubels van hout,

welke niet altijd duurzaam tot stand komen.
Brennels in Flevoland, verkent een nieuwe markt
voor eco-vriendelijke kleding, met brandnetels
als hoofdzakelijke grondstof.
Ook producten van bijv. kunststof kunnen in
de toekomst steeds vaker van agroproducten
gemaakt worden (ipv olie). We noemen dit ook
wel ‘bio-based economy’
Bio-based economy:
In 2007 heeft het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit een rapportage
uitgebracht, genaamd “overheidsvisie op de
bio-based economy in de energietransitie”. De
bio-based economy is een economie waarin
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bedrijven - nationaal en internationaal - non-food toepassingen vervaardigen uit groene grondstoffen, dat wil
zeggen biomassa. De ontwikkeling in toepassingen van
itaconzuur, aangevoerd door Wageningen UR, waarin
aardappels zuur voor polymeren aanmaken, is een interessante ontwikkeling in deze context. Itaconzuur kan als
basis dienen voor een verscheidenheid aan producten:
coatings, kunststoffen, oplosmiddelen, maar ook voor
brandstofdoeleinden.

Kansen Fabricated products
- Betere stakeholders overeenkomsten met meer
publieke interactie in besluitvormingsprocessen.
- Sterke verbetering vervoer- en transportrelaties tussen
de haven en Barendrecht. De Mainport en de Greenport
kunnen qua container logistiek van elkaar leren
- stimuleren biobased products: beginnen met alle
plastics die gebruikt worden (voor teelt) op agrobasis te
produceren.
- Tweede Brennels (kleding op basis van brandnetels) op
de tijdelijke lokatie in de Mainport in werking stellen.

Bioplastics voor tomatenverpakking

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Verwerking van
Fresh products in de
Fruitport Rotterdam
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Fresh products
verse lang houdbare producten, zoals fruit
en gevangen vis

groenten- en fruithandel. Nu al komt er ca 10
miljoen ton temperatuurgecontroleerde lading via
Rotterdam.

Verse producten als groente en fruit uit de gehele
wereld worden in de Rotterdamse haven doorgevoerd en verwerkt (ca 1,1 miljoen ton). Deze producten variëren van diverse tropische vruchten en
fruitsoorten tot exotische sappen, kruiden en vlees.
Deze producten worden opgeslagen en gedistribueerd via de verschillende bedrijven, voornamelijk
gevestigd in de Fruitport (bijv. Seabrex)

De ‘Happy Shrimp Farm’, sinds 2006 gevestigd
op de Maasvlakte, leverde verse gamba’s in heel
Nederland. De Happy Shrimp Farm, weliswaar
onlangs failliet verklaard, probeerde zo duurzaam mogelijk te produceren. Met restwarmte
van een nabijgelegen energiecentrale werden
zeedieren gekweekt, zodat de mangrove bossen
in Azie worden gespaard.

Fruitport is een deel van de Rotterdamse haven dat
ca. 50% van de alle fruitsappen in Europa verhandelt. De Value Adding Logistics oftewel `Waardetoevoegende activiteiten in de bevoorradingsketen`
zijn van groot belang voor de Fruitport. Het gaat hier
om verpakken, palletiseren, douanedocumenten,
logistieke ondersteuning bij marketingactiviteiten en
assemblage.
Het Fresh Corridor project van Frugi Venta, slaat
een belangrijke link tussen de Mainport en de
Greenport, door de invloed van opkomende koelcontainers (Coolboxx). De Coolboxx zal hoogstwaarschijnlijk een grote impact hebben op de

Kansen Fresh products
- Bouw een brug of tunnel, voor directere uitwisseling
van producten, reststromen en mensen.
- Een nieuwe nichemarkt voor bijvoorbeeld zeewier kan
een plaats krijgen in de haven.
- Import van nieuwe en een grotere variariteit aan etenswaren

-Fresh Corridor slaat op dit moment al een belangrijke
brug tussen Mainport en Greenport.

Aquacultuur: duurzame vis
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Food
voedselproductie incl. intensieve vleesproductie

Marco van Noord (Prominent)
vertelt enthousiast over de 6
ha gesloten tomatenteelt in ‘s
Gravenzande

Het Westland is het grootste aaneengesloten glastuinbouw gebied ter wereld. Teelt is nog steeds de
belangrijkste bezigheid van deze sector. Daarnaast
zijn logistiek, technologie en vitaliteit (gericht op
lifestyle) belangrijke aspecten in het Westland.
De glastuinbouw richt zich voornamelijk op het
produceren van groente en in mindere mate 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. Om deze positie te behouden zijn
innovatie op gebied van energie en keten management cruciaal.
Nederland is de thuisbasis voor de beroemdste veilingennetwerk in de wereld. In Barendrecht is The
Greenery gevestigd. Een coöperatie ontstaan uit
de fusie van kleinere veilingen en is nu één van de
grootste internationaal opererende groente-, fruiten paddenstoelen afzetorganisaties in Europa. De
omzet bedraagt ongeveer 1,7 miljard euro.

Naast de productie van groente en fruit, valt
vleesproductie ook onder de categorie ‘food’. Dit
gebeurd vooral in het oosten en zuiden van Nederland. De Mainports vormen wel een belangrijke invoerpunt voor het veevoer.
Rudi Rabbinge, hoogleraar in Wageningen en

internationaal erkende autoriteit op het gebied
van efficiënte en schone landbouw, benadrukt
de grote rol die Nederland kan hebben als het
gaat voedselproductie. ‘Op een proefboerderij in
de Flevopolder haalden we twintig jaar geleden
een opbrengst van negen ton tarwe per hectare.
In de VS ligt dat op vier ton en de rest van de
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wereld haalt gemiddeld 3,3 ton.’ aldus Rudi Rabbinge.
Nieuwe innovaties op het gebied van landbouw en
veeteelt kunnen leiden tot grote productieverhogingen,
zonder daarbij extra land op te eisen. Tijdens de tentoonstelling Foodprint presenteerde MVRDV, het concept
CityPig, als opvolger van PigCity. Zowel Prominent als
het Improvement Centre voert experimenten uit met de
(semi-)gesloten kas waarin warmte en CO2 beter geconserveerd kunnen worden.

- De teeltmentaliteit van kwekers in het Westland
gebruiken voor een andere specialiteit bijv. visteelt
(in haven/Maasvlakte gebied)
- Wijken verwarmen met restwarmte van kassen,
wat op dit moment al gebeurd in Greenport Venlo.
- Multifunctioneel grondgebruik: de tuinbouw is
steeds minder grondgebonden en daardoor wel
licht ook beter te combineren/stapelen met andere
industriële functies.

Kansen Food
- Glastuinbouw introduceren in de haven
- Afval=voedsel stromen van tuinbouw en visteelt
gebruiken.
- Vers vervoer multimodaal en via de ‘controlled
atmosphere’ container.
Bijna de helft van de Nederlandse vleesconsumptie bestaat uit varkensvlees.
PigCity, een ontwerp van MVRDV, kan op industriële, maar tevens duurzame
en diervriendelijke wijze in een groot deel van deze behoefte voorzien.

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Flowers & Fashion
bloemen, planten, mode
Hier wordt onder verstaan de niet eetbare tuinbouw,
voor bijv. bloemen en planten, voor (huis)inrichting
en mode.

Gebera teelt in proefopstelling
bij het Improvement Centre in
Bleiswijk

Vanuit de Greenport worden bloemen in alle
kleuren en vormen geleverd aan de gehele wereld.
Deze bloemen verrijken ons leven. Sommige
bloemen krijgen een hoge toegevoegde waarde
door deze te drogen, te bewerken, schikken of te
kleuren. De bloemen worden veelal geleverd en/
of geëxporteerd via de Mainport Schiphol, maar
wellicht is er in de toekomst door de invloed van
klimaat gecontroleerde containers een impuls te
geven aan de distributie van bloemen via de Rotterdamse haven. Uiteindelijk worden 80% van de
bloemen geëxporteerd.
De Nederlandse cultuur wordt weerspiegeld in haar
kunst en mode. Dit Dutch Design is deels agro-gerelateerd. Naast de mode-industrie, van bijv. Victor
en Rolf, kennen we ook Christien Meindertsma, die
een boek uitbracht over de zeer veelzijdige toepassing van het varken en heeft daarnaast recentelijk
ook het vlas herontdekt. Atelier van Lieshout heeft

recent een werk over de menshouderij vervaardigd, wat impliceert dat mensen op ‘Cradle 2
Cradle’ wijze worden gerecycled.
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Kansen
- Westlandse restproducten ontleden en opwekken, de zo
genoemde inhoudstoffen met hoge toegevoegde waarde
veiligstellen.
- Ook kijken naar de orientatie op Mainport Schiphol.
- Productie van betaalbare kleding in Nederland:
Brand EU brand vs. American brand
- Waterzuivering dmv “living machine” (natuurlijke zuivering)
- Eigen energie opwekken met groen restafval
- Biovergister in samenwerking met veeteeltsector.

Biofashion op de catwalk: een creatie gemaakt
van bladeren en bloemen door de Columbiaanse
ontwerper Hugo Cesar Dorado.

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Fun, Flavours & Fine chemicals
Verbreding, smaken en inhoudstoffen
De verbrede landbouw, waarbij naast de productie ook recreatie, natuur, landschap, smaak en
inhoudstoffen ook van belang is. Hierbij horen ook
genotsmiddelen zoals rookwaar en alcoholhoudende
dranken en de geneesmiddelen en bioscience
industrie.
Marihuana teelt

Fine chemicals: Op dit moment is aardolie de voornaamste grondstof voor farmaceutische artikelen
(fijnchemie). Een klein aandeel van de geneesmiddelen is op agrobasis. Naar verwachting zal dit in de
toekomst hoger worden. Inhoudstoffen zijn bepaalde
stoffen aangemaakt in planten of bloembollen, bijv.
bitterstoffen, slijmstoffen of glycosiden. Deze stoffen
staan bekent om hun geneeskrachtige werking. Een
tomatenplant zou geheel ontleed kunnen worden om
zo de inhoudstoffen te verkrijgen, deze stoffen hebben een zeer hoge toegevoegde waarde. Een plant
bestaat uit maarliefst 30.000 inhoudstoffen. Naast
planten, bevatten ook dierlijke producten (eieren) en
bijvoorbeeld varkens, hoogwaardige inhoudstoffen.
Flavours: Diverse verse en gedroogde kruiden
die de smaak van onze maaltijden op een aange-

50

name manier versterken worden vervoerd via Mainport,
en komen op deze wijze terecht bij culinaire winkels en
bedrijven over de hele wereld. Koppert Cress, een bedrijf
uit Monster is gespecialiseerd in het telen van deze zeer
exclusieve kruiden en specerijen. Volgens Rob Baan,
directeur van Koppert Cress, valt er nog een slag te slaan
voor het Westland als het gaat om de profilering als ‘Apotheek voor Nederland’ en het uitstralen van haar ‘product
fierheid’. We hebben het hier ook over de productie van
genotsmiddelen als Cannabis. Specialiteiten als Tasty
Tom, een extra-fijne trostomaat die qua smaak hoog staat
aangeschreven of Yakult, voorzien van lactobacillen,
zouden in de toekomst nog een belangrijke positie kunnen
veroveren.

Komkommershotje met ingrediënten van Koppert Cress

Fun: De verbrede landbouw en/of stadlandbouw, waarbij
naast de agroproductie ook recreatie, natuur, landschap,
smaak etc. toevoegende waarden zijn. Er wordt minder
geproduceerd per oppervlakte, maar door de nabijheid
van de stad kan het (streek)product toch met winst worden
verkocht.
Op Hodenpijl, een uniek centrum in het groene MiddenDelfland, laat natuur, cultuur, kunst, talent, gezondheid en
welzijn op bijzondere wijze bij elkaar komen. In het restaurant worden biologische en/of streekproducten geserveerd.
Het Rotterdamse Oogst festival past ook in de trend van
herwaardering van lokale producten en het verwaarden
hiervan door ‘fun’ (beleving) toe te voegen.
Ook de Main- en de Greenport kennen een recreatieve
waarde, zeker als beter bekend zou worden wat er precies
gebeurt.

Kansen Fun, Flavours & Fine chemicals
- Het NWO programma ACTS kent een aantal onderzoek programma’s die kunnen leiden tot hoog niveau
industrie (farma) vanuit bio en fossiel. Biochemie en
fine molecules (farmaceutische producten) zouden
dus een hele hoge toegevoegde waarde kunnen
betekenen voor de greenport.
- Investeren in een bio-based economy
- Een saunacomplex met groenrecreatie op Maas
vlakte 2 met hergebruik van warmte en materialisering op agrobasis (forrest/agropolymer).
- Een combinatie van landschapsbeleving met
topkoks in het Westland.

Processing van biofarmaceutische producten

Provincie Zuid-Holland | Xplorelab
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Facilities & value
financiën, informatie, marketing
Deze laatste F complementeert het geheel als soort
van restcategorie. Te denken valt aan de toeleverende
en verwerkende industrie voor agroproductie: van
zaad en veredelingsbedrijven, bestrijdingsmiddelen,
(kunst)mest tot aan verpakkingsindustrie, financiering,
ICT, marketing en ruimtelijke ordening, abeidsmarkt,
kennis en informatie. Al deze onderdelen vindt men
voornamelijk in of nabij grote steden.
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ketenmanagement.
Er is een onuitputtelijke bron van informatie over
maritieme logistiek, productie en de verwerking
van goederen beschikbaar.
Priva is een onderneming gevestigd in De
Lier, gespecialiseerd in proces, klimaat, water,
energie en business oplossingen. Informatieverwerking speelt hierbij een cruciale rol. Priva is
actief in de agrarische sector (bedekte tuinbouw)

Facilities zijn belangrijk om producten te verwerken,
te verhandelen en te transporteren. Informatie speelt
een cruciale rol in dit proces. Zowel de Mainport als
Greenport vormen een bron van logistieke kennis en
productie. Deze kennis kan worden beschouwd als
een belangrijk exportproduct.
De haven vormt een multifunctionele voorziening die
samenwerkt in clusterverband met andere voorzieningen in de hele wereld en Nederland. De gevestigde
bedrijven in de regio omvatten verschillen in activiteiten: zaden, planten, verzekeringsmaatschappijen,
inspectiebedrijven, ICT, financiën, marketing, verpakking industrie, mest, kunst, mode, universiteiten,
onderzoeksinstituten, adviesbureaus en logistiek
Klimaatregelings software voor glastuinbouw ontwikkeld door Priva

én breidt uit in de gebouwde omgeving (building intelligence in commerciële/industriële gebouwen). Het bedrijf heeft het energievraag en aanbod van de gehele
Greenport in kaart gebracht en bezit daarmee een
ongekende schat aan informatie. Het Improvement
Centre is hét praktijkcentrum voor het optimaliseren
van teeltprocessen. Er wordt onderzoek verricht en er
worden proeven genomen, die verband houden met
teeltprocessen en techniek. Ook in deze context wordt
de technologie van Priva gebruikt.
Naast kennisontwikkeling en informatie vormt infrastructuur, bijv. de tweede westelijke oeververbinding
van de A4 een belangrijk aspect.

Kansen Facilities & value
- Beschikbaar stellen van informatie, tussen bedrijven

onderling (in de vorm van databases) ten behoeve van
versterking Industriele ecologische relaties
- Meer educatieprojecten voor het creëren van bewust
wording en draagkracht bijv. groententuinen, infocen
tra, Rotterdamse Oogst: vooral in de stad!
- Het in kaart brengen van de energievraag en aanbod
van de Mainport en linken met de Greenport.
- Het stapelen van diverse functies kan naast de
uitwisseling van restproducten ook diverse sociale
consequenties hebben. Men wordt in staat gesteld
eenvoudiger informatie met elkaar te delen en dit kan
innovatie en interdisciplinaire samenwerkingsverban
den stimuleren.
- de partijen van de Mainport (voornamelijk het Haven
bedrijf) en de partijen van de Greenport moeten ge
woonweg eens wat vaker met elkaar om de tafel gaan.
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Post-its met kansen, van de deelnemers in het Improvement Centre,
Bleiswijk, gesorteerd naar de verschillende F-categorien
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Colofon
Dit xcursieverslag is een uitgave van Xplorelab,
provincie Zuid-Holland, in samenwerking met TUDelft (industrial ecology), het Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Westland
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