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Voorwoord 
  
We leven in een verandering van tijdperk, stelt transitieprofessor Jan Rotmans. Oude oplossingen en 
denkrichtingen werken niet meer; we moeten op zoek naar nieuwe denkrichtingen en verdienmodellen. Die 
nieuwe economie tekent zich vooral op regionale schaal af. 
 
Dat geldt ook voor Greenport West-Holland. De afgelopen decennia is de Greenport uitgegroeid tot een van de 
meest innovatieve sectoren van Nederland, tot economische pijler en tot internationaal koploper op het 
gebied van duurzaamheid, voeding en geluk. Maar in de nabije toekomst is geen enkele positie onbedreigd. En 
voor wat betreft de tuinbouw is dat al voor een deel zichtbaar: internationale concurrentie, smalle marges, 
een verzadigde markt en toenemende versnippering. 
 
Alle reden dus voor de Greenport - het tuinbouwcluster van Nederland - om zich opnieuw uit te vinden. Om 
zich om te vormen tot een hoogwaardige, multifunctionele, duurzame Greenport met nieuwe oplossingen en 
nieuw ondernemerschap. 
 
“De grootste opgave zit tussen onze oren. Want de toekomst vraagt om een nieuw soort ondernemerschap, 
en een andere manier van samenwerken.” (Jan Rotmans, transitieprofessor) 
 
Jezelf opnieuw uitvinden is een flinke opgave. Maar die opgave is met daadkracht opgepakt met de Roadmap 
Next Economy Greenport. Deze Roadmap is een logisch vervolg op de Roadmap Next Economy van de regio 
Rotterdam-Den Haag, en bouwt voort op lopende initiatieven in de tuinbouw en de regio. 
 
Onder leiding van Jan Rotmans en zijn collega’s van DRIFT is gedurende een aantal Arenasessies, met 
frisdenkers en dwarsdenkers van binnen en vooral buiten het cluster, gewerkt aan een nieuwe visie 2050 voor 
de Greenport. Vanuit die visie zijn transitiepaden en worden nieuwe consortia en vervolgens concrete business 
cases geformuleerd. Deze vindt u in de Roadmap Next Economy Greenport. Geen blauwdruk maar een 
richtingwijzer.  
 
We wensen u als lezer van de Roadmap Next Economy Greenport veel kennis, inspiratie en 
aanknopingspunten om samen met alle betrokkenen en het gehele regionale ecosysteem te werken aan de 
nieuwe Greenport als icoon van de nieuwe, circulaire, digitale economie.  
 
Adri Bom-Lemstra, Theo Duijvestijn, Ruud van der Vliet en Jolanda Heistek 
Stuurgroep Roadmap Next Economy Greenport West-Holland 
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1. Roadmap Next Economy Greenport West-

Holland 2050 

 
 

 
1.1 Aanleiding: Greenport als icoon van de nieuwe, circulaire, digitale economie 

Greenport West-Holland is volop in beweging. Economische draaischijf van de Greenport is de glastuinbouw, 
één van de innovatiefste sectoren in Nederland. Maar ook één die onder druk staat. Groeiende internationale 
concurrentie, prijzen onder druk, smalle marges, een verzadigde markt en toenemende versnippering. 
Bovendien is er weinig aanwas van innovatieve ondernemers. 
 
De Greenport moet zich dus opnieuw uitvinden. Dat vraagt om een transitie naar een hoogwaardige, 
multifunctionele, duurzame Greenport; om een heroriëntatie: een cultuuromslag, een nieuw soort 
ondernemerschap, en een nieuwe vorm van samenwerken. Dat doen we met een transitie-arena aanpak: met 
een groep voorlopers, friskijkers, en dwarsdenkers verkennen we de toekomst van de Greenport en zoeken we 
naar strategische acties voor het heden. 
 
We bouwen voort op lopende initiatieven (zoals Bedrijfslevenvisie Greenport Westland-Oostland 2030, Coalitie 
HOT, Strategisch Handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland en MRDH Roadmap Next Economy) maar 
we gaan een stap verder, samen met de arenadeelnemers, naar een toekomstvisie van de Greenport als icoon 
van de nieuwe, circulaire, digitale economie. Met een uitwerking in de vorm van innovatie- en 
doorbraakprojecten en een investeringsstrategie voor de korte en de lange termijn.  
 

 
1.2 Transitie-arena aanpak 

Tijdens een transitie-arena proces worden de deelnemers zorgvuldig geselecteerd waarbij vooral gelet wordt op 
de expertise die zij kunnen inbrengen als vernieuwende en betrokken ondernemers, deskundigen en frisse 
buitenstaanders (zowel vanuit de sector als van daarbuiten). Deelname aan het proces geschiedt op persoonlijke 
titel waarbij men niet het bedrijf vertegenwoordigt, maar uitgedaagd wordt om na te denken over de toekomst 
van de  
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Greenport op basis van eigen kennis en ervaring. Ter voorbereiding is een tiental interviews afgenomen met 
potentiële deelnemers en is er een documentenanalyse uitgevoerd om lopende initiatieven in kaart te brengen 
en aan te vullen met ervaringen, observaties en perspectieven op de uitdagingen in de sector (de problemen 
van het heden en de historische wortels) en de visies op de toekomst van het Greenport-gebied, ofwel 
‘Greenport West-Holland’.  
 
In totaal hebben we vijf arenasessies georganiseerd. In de eerste en de tweede arena-sessie is de 
probleemanalyse besproken met de deelnemers en hebben we gewerkt aan streefbeelden voor de toekomst 
van de Greenport West-Holland in 2050. Tijdens de tweede en derde sessies is de toekomstvisie uitgewerkt in 
“transitiepaden” (backcasting). Dat zijn verhalen die ons helpen om ons voor te stellen hoe een toekomstbeeld 
zich vanuit het heden heeft ontwikkeld. In de twee laatste sessies hebben we ons geconcentreerd op een 
transitie-agenda met korte- en middellangetermijnacties en projecten (zie Figuur 1). 
 
De uitkomsten van de transitiearena worden gepresenteerd in een “Roadmap” waarin de transitie-paden 
worden gekoppeld aan quick wins, enabling projecten, dragende projecten, doorbraakprojecten. Ten tijde van 
dit schrijven zijn we bezig met voorbereiding van de vierde arenabijeenkomst. 
 

 
Figuur 1: Transitiemanagement aanpak 

 
Spelregels arena: 
De spelregels in een arenasessie zijn als volgt: 
 

1. Denk voorbij het eigen belang. Durf over de grenzen van je eigen achtergrond heen te kijken. Je spreekt 
op persoonlijke titel, je verkondigt niet de wensen en mening van je organisatie.  
 

2. Denk buiten bestaande kaders. Denk out-of-the-box en voorbij de waan van de dag. “Ja, maar” is 
verboden.  
 

3. Wees het oneens. Het doel van de arena is om de verschillende opvattingen over het probleem en de 
mogelijke oplossingsrichtingen bewust met elkaar te confronteren. Wees het dus met elkaar oneens, 
maar doe dat op een respectvolle manier.  
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4. Luister naar elkaar. Door van en met elkaar (als individuen en als groep) te leren, creëren jullie een 
nieuw, gezamenlijk verhaal over de toekomst. 

 

 
1.3 Dit document 

Dit document is een werkdocument. We documenteren de opbrengst van de verschillende arenabijeenkomsten. 
Dat heeft als gevolg dat het geen rond verhaal is, want het arenaproces volgt ook geen rechte lijn. Het is juist 
grillig, met hier en daar rafelrandjes en losse eindjes. Maar wel met veel inspiratie. Die hebben we in dit 
document zo veel mogelijk behouden. Soms staan er bijna letterlijk losse eindjes, soms zijn er zaken niet 
helemaal compleet. Maar het document heeft wel een duidelijke richting. Veel leesplezier! 
 
In Hoofdstuk 2 positioneren we ons Roadmap Next Economy project. Het is namelijk niet het enige initiatief tot 
innovatie in de Greenport. We trekken een vergelijking met drie andere initiatieven – Visie Greenport Westland-
Oostland 2030, Coalitie HOT, en Strategisch Handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland. 
 
In Hoofdstuk 3 introduceren we drie streefbeelden voor de Greenport West-Holland in 2050, en een aantal 
bijbehorende puzzelstukjes. Achterliggende gedachte, ten tijde van dit schrijven, is dat de verschillende beelden 
elkaar goed aanvullen en ook samen naast elkaar kunnen bestaan in de toekomst.  
 
In Hoofdstuk 4 noemen we een zestal mogelijke “transitiepaden”, die tezamen het transitieverhaal naar de 
toekomst van 2050 kunnen vormen – hoe zijn we in 2050 gekomen? Vier van de zes paden hebben we ook wat 
nader uitgewerkt.  
 
In Hoofdstuk 5 komen we terug richting het heden, want uiteindelijk is het de bedoeling dat we ontdekken hoe 
we vandaag de eerste stappen richting de toekomst kunnen zetten, en welke dat zijn. Daarom beschrijven we 
een vijftal projectideeën, waarvan het de bedoeling is dat die steeds concreter worden uitgewerkt door steeds 
effectievere coalities, en dat die perspectief bieden op de ontwikkeling van nieuwe business in de toekomst. 
Uiteindelijk moet dit tot een reeks transitiegerichte projecten leiden die de weg bereiden naar Greenport West-
Holland 2050. 
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2. Positionering Roadmap Next Economy 

 
 
Greenport Westland-Oostland is rijk aan innovatie-initiatieven / -programma’s. Wat is onderscheidend aan de 
“Roadmap Next Economy voor Greenport West-Holland”? Om de roadmap te positioneren karakteriseren we 
op hoofdpunten een selectie van huidige programma’s: 

• Visie 2030 Greenport Westland-Oostland 
• Coalitie HOT 
• Strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland 

 
Voor elk van deze programma’ stippen we aan wat het doel is, wat het ter discussie stelt, hoe fundamenteel de 
problemen worden gezien en hoe radicaal men oplossingen voorstelt. Daarna geven we de belangrijkste 
overeenkomsten en verschillen met de Roadmap Next Economy voor Greenport West-Holland aan. 
 

 
2.1 Visie Greenport Westland-Oostland 2030 

De visie “Greenport Westland-Oostland 2030” is een basisdocument voor de Greenport. De visie is opgesteld 
vanuit het perspectief van “het bedrijfsleven” en geeft een gedegen overzicht van een aantal economische 
uitdagingen en kansen voor behoud en versterking van de huidige sector. Kernwoorden zijn internationaal, 
rendement, efficiëntie, cross-overs, en kennis. 
 
Doel  
Volgens de visie is het doel van Greenport Westland-Oostland is om een “kern te zijn in het mondiale 
tuinbouwnetwerk voor voedselvoorziening, gezondheid en welbevinden”, op een duurzame manier. 
 
Wat staat ter discussie 
Aan de sector wordt breed zowel een maatschappelijk als een economisch belang toegekend. In de visie 
Greenport Westland-Oostland 2030 staat de sector zelf in de huidige vorm, noch in de toekomst ter discussie. 
 
Hoe fundamenteel wordt het probleem van de sector gezien en hoe radicaal de oplossing 
De toekomst van de sector heeft een goede basis in termen van naam en kwaliteit. Ze staat in aanzien door 
hightech-oplossingen en hoge opbrengsten per vierkante meter. De internationale markten zijn goed bereikbaar 
via de mainports. Volgens die visie is het toekomstperspectief van de sector in gevaar doordat de huidige 
financieringsvormen en kennisontwikkeling steeds minder voldoen, en doordat duurzaamheid onvoldoende 
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focus heeft. Oplossingen worden gezocht in nieuwe markten en nieuwe producten, en beloftevolle cross-overs 
met andere sectoren. Denk hierbij ook aan het opzetten van productie in het buitenland, of “telen op afstand” 
met behulp van digitalisering, waarbij Nederland de control room is. 
 

 
2.2 Coalitie HOT 

Coalitie HOT (“Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector”) is een samenwerkingsverband van 
Rabobank, telersverenigingen (Van Nature, Harvest House, Best of Four, DOOR, the Greenery en ZON, verzameld 
in de Federatie VruchtgroenteOrganisaties), Royal FloraHolland, en gemeentelijke, provinciale en landelijke 
overheden (Provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, het ministerie van Economische Zaken). 
 
Doel 
Het doel van Coalitie HOT is het verzekeren van een toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse 
glastuinbouw. 
 
Wat staat er ter discussie 
De coalitie ziet als probleem dat de Nederlandse producenten weliswaar zeer innovatief zijn, maar niet in staat 
zijn om goed de consument / markt te bereiken. Daarnaast wordt aangestipt dat er een herstructurering nodig 
is, met name in het Westland, van verouderd areaal. De structuur van de sector zelf staat niet ter discussie. 
 
Hoe fundamenteel wordt het probleem van de sector gezien en hoe radicaal de oplossing 
Problemen van de sector zijn onder meer de afzetstructuur, instituties zoals GMO (Gemeenschappelijke 
MarktOrdening) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Daarnaast gaat het om herstructurering 
(vernieuwing verouderd materieel, schaalvergroting) en een weerbare sector die meer buiten de bulk gaat 
verdienen. 
 
Coalitie HOT wijst een aantal oplossingsrichtingen aan, maar geen concrete oplossingen: 

• Meer horizontale samenwerking tussen telers om een sterkere marktpositie te verwerven (horizontale 
bundeling). 

• Vernieuwen van oud areaal in combinatie met grotere kavels (herstructurering). Hier hoort ook bij 
bedrijven zonder perspectief op continuïteit, dus zonder duidelijke marktoriëntatie zullen ophouden. 
De website van coalitie HOT heeft een reactieformulier voor telers met een herstructureringsvraag. 

• Energievoorziening en waterberging duurzaam. 
• In het onderdeel Ondernemer2026 wordt aandacht besteedt aan veranderend ondernemerschap. 

 
 

2.3 Strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland 

Greenport West-Holland, Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland hebben gezamenlijk onderzocht welke 
strategische ontwikkelingsrichtingen voor de Greenport van belang zijn. Het resulterende stuk gaat gedetailleerd 
in op kansen en bedreigingen voor de Greenport. Anders dan bij Coalitie HOT en de Visie Greenport Westland-
Oostland 2030 zijn voor dit onderzoek individuele ondernemers en experts geconsulteerd. 
 
Doel 
Ontwikkelen van duurzaam (economisch en klimaat / milieu) toekomstperspectief voor de tuinbouw in 
Nederland. 
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Wat staat ter discussie 
Het dominante businessmodel kan worden gekarakteriseerd als opereren op een bulkmarkt. De afzetproblemen 
worden gezien als één van de ernstigste problemen die de sector ooit heeft gehad. Men verwacht niet dat het 
aantrekken van de markt een structurele oplossing kan zijn voor de problemen van het dominante 
businessmodel. Dat staat dus ter discussie.  
 
Hoe fundamenteel wordt het probleem van de sector gezien en hoe radicaal de oplossing 

• Financiële druk: Marktverzadiging, opkomende concurrentie (Spanje, Polen), beperkte 
investeringsruimte om areaal te vernieuwen. Tot wel 40% van de ondernemers zit in financieel zwaar 
weer, aldus dit handelingsperspectief.  

• Logistieke druk: Andere mainports nemen deels de Nederlandse functie over.  
 
De kansen liggen dan ook niet bij het uitbreiden van het areaal. Er moet juist gezocht worden naar nieuwe 
product-marktcombinaties en cross-overs die als alternatief kunnen werken voor het opereren in een bulk 
markt. Toch lijkt een aantal genoemde oplossingen vooral van het bestaande uit te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het verder ineen schuiven van handel / transport en productie en voor verdergaande ontwikkeling naar 
één samenhangend cluster van greenports. Op energiegebied denkt men aan decentrale grids voor warmte, 
verbindingen met bestaande warmtebronnen (warmterotonde, aansluiten op AVR Rijnmond en lokale 
kolencentrales) en CO2, met daarin een belangrijke rol voor de WKK’s.  
 
Als toekomstbeeld wordt “Greenport 3.0” gehanteerd. Dat beeld is radicaler dan bovenstaande 
oplossingsrichtingen, want het gaat uit van de Greenport als energieneutraal gebied en van het ontstaan van 
nieuwe, alternatieve “verdiencapaciteiten” (businessmodellen), met name geënt op technologische 
ontwikkeling (cross-overs, robotisering, …): 

• Bedienen van de grootstedelijke vraag (nieuwe voedingsconcepten, local-for-local, verbinding burger 
en voedsel) 

• Internationaal vermarkten van kennis en kunde 
• Nieuwe businessmodellen gericht op voeding, gezondheid en welbevinden 
• Behoud van de internationale hub op het gebied van productie, verwerking en handel 

 
Ook wordt een aantal ontwikkelpaden geïdentificeerd, verwant aan wat wij transitiepaden zouden noemen. 
Deze gaan echter hoofdzakelijk uit van de bestaande situatie: 

1. Modernisering / herstructurering plus verduurzaming energie en water. Dit pad gaat eigenlijk uit van 
het verbeteren van het bestaande, maar schept ook voorwaarden voor de andere paden. 

2. Bereikbaar, prettig wonen en werken. Dit pad is gericht op het ontwikkelen van toegankelijkheid en 
aantrekkelijkheid voor zowel laag- als hooggeschoold personeel. 

3. Complementaire agribusinessterreinen in multimodaal knopennetwerk. Hiermee wordt met name het 
verbeteren van logistieke verbindingen bedoeld, het aan elkaar knopen van verschillende 
vervoersmodaliteiten en het verhogen van “coolport”-functies. 

4. Versterken kennis- en innovatieagenda. Dit is een recursief doel, immers, de ontwikkelpaden vormen 
zelf een kennis- en innovatieagenda. 

5. Aantrekkelijk en mogelijk maken van doorontwikkeling pioniers, op gebieden zoals biobased, 
inhoudstoffen, etc. 
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2.4 Vergelijking met Roadmap Next Economy Greenport West-Holland 

De verschillende bestaande initiatieven gaan allemaal in op de huidige problematiek van de sector. Daarin wordt 
met name de rol van de primaire producenten benadrukt, maar ook komt meer algemeen het dominante 
businessmodel naar voren, inclusief betrokken ketenpartijen en logistieke partners. De initiatieven verschillen 
in opvatting over hoe diepgaand de problemen zijn, maar allemaal geven ze aan dat er herstructurering nodig 
is, en dat vernieuwing niet meer van hetzelfde kan zijn. Daarin is de verkenning van strategisch 
handelingsperspectief het stelligst, die concludeert dat de op bulk gerichte sector hoe dan ook problematisch 
zal blijven, ook als de financiële malaise onder producenten afneemt. Er is dus structurele verandering nodig in 
de dominante structuur, cultuur en praktijk van het systeem.  
 
Tegelijkertijd gaat het zoeken naar vernieuwingsmogelijkheden nog grotendeels langs de lijnen van het 
bestaande systeem – vasthouden aan en uitbouwen van wat vandaag goed gaat. Versterking van logistiek, 
handel en productie beter op elkaar aan laten sluiten. Naarmate oplossingen innovatiever worden, worden ze 
ook vager. Radicalere vernieuwing wordt gezocht in cross-overs en nieuwe product-marktcombinaties, en 
nieuwe verbindingen tussen stad en tuinder. Maar niet vanuit een coherente toekomstvisie. Het perspectief op 
verduurzaming lijkt daarbij relatief bescheiden, en het valt ook op dat er veel verschillende doelen genoemd 
worden op gebied van bijvoorbeeld reductie van CO2-uitstoot.  
 
 
Verder valt op dat de veranderende maatschappelijke context bescheiden aan bod komt, behoudens 
duurzaamheid (lees: klimaat en energie) en water. De rol van zowel maatschappelijke medestanders als 
tegenstrevers wordt nog niet geduid en ook niet vertaald naar kansen en belemmeringen voor Greenport West-
Holland. Verdere internationalisering en logistieke ontwikkeling staan niet ter discussie – de dominante 
aanname is dat de internationale markt goed toegankelijk is en blijft. Ontwikkelingen in het buitenland zelf – 
opkomende concurrerende markten – zijn beperkt onderdeel van de overwegingen in de visie. 
 
Samengevat – de probleemsituatie heeft al veel aandacht gekregen en lijkt ook behoorlijk goed in kaart 
gebracht. Het is ook steeds duidelijker dat er structurele verandering nodig is, dat de toekomst van de Greenport 
onvoldoende geborgd is bij het oplossen van problemen binnen het bestaande regime. Transitie dus. Winst valt 
te behalen met het zoeken naar visie die richting geeft aan vernieuwing. Waarbij de veranderende 
maatschappelijke context niet bijzaak is maar sturing aan de toekomst geeft. Daar besteedt de Roadmap Next 
Economy Greenport West-Holland dan ook veel aandacht aan. Daarmee verschilt onze uitdaging van de visie 
2030 van de Greenport zelf, omdat we niet uitgaan van zoeken vanuit het heden, maar juist een radicaal andere 
toekomst verkennen, die als basis kan dienen voor transitie. 
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3. Streefbeelden Greenport 2050 

 
 
Tijdens de eerste twee transitiearena’s hebben we samengewerkt aan drie streefbeelden voor 2050. In de 
uitwerking heeft DRIFT deze beelden verrijkt met inzichten vanuit de transitieliteratuur, documentenanalyse en 
reflecties van experts uit de sector.  
 
De lezer vraagt zich misschien af: Waarom drie beelden? En niet twee? Of Vier? In een transitiearena is het altijd 
zoeken naar wat een hanteerbaar aantal beelden is, en natuurlijk naar welke diversiteit er onder de deelnemers 
leeft. Het aantal beelden dat ontstaat is dan ook niet van tevoren te voorspellen. Nu hebben we er drie: 
 

• Gezondheidscentrum 
• Greenpark in DeltastadNL 
• Chlorophyl Valley 

 
In dit hoofdstuk geven we van elk beeld een impressie. Daarnaast gaan we nog in op de rollen van water, energie 
en circulariteit. Die zijn namelijk niet expliciet meegenomen in de drie streefbeelden, maar het zijn wel 
belangrijke thema’s die zeker door zullen werken in Greenport West-Holland 2050. 
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3.1 Streefbeeld ‘Gezondheidscentrum’ 

Paprika’s in plaats van pillen 
Het is 2050 en sinds de eeuwwisseling heeft er in 
Nederland een paradigmaverschuiving 
plaatsgevonden: een maatschappelijke omslag in 
gezondheidsdenken. Greenport West-Holland heeft 
zich omgevormd tot ‘Gezondheidscentrum’. We 
richten ons veel minder op herstel en veel meer op 
het voorkomen van ziekten: gezond blijven in plaats 
van gezond worden. Wij eten niet langer op grote 
schaal ongezond voedsel en de leefkwaliteit in 
steden is sterk verbeterd. Het aantal klachten en 
ziekten (denk aan hart- en vaatziekten, diabetes, 

kanker) is dan ook flink gereduceerd en medicijnen en medische ingrepen zijn minder relevant geworden. De 
apotheek heeft plaatsgemaakt voor de groentezaak: paprika’s in plaats van pillen. 
 
Verregaande automatisering heeft geleid tot verkorte werktijden en de invoering van het basisinkomen. 
Hierdoor besteden mensen veel meer tijd aan hun fysieke en mentale gezondheid. Het gezonde lichaam, en 
daarbij de gezonde geest, zijn veel maakbaarder geworden dan vroeger. Waar vroeger de promotie van gezonde 
levensmiddelen als groenten en fruit in het niet viel bij reclamebudgetten van snoepfabrikanten, is deze 
ongelijkheid nu omgekeerd. En waar vroeger groen werd verdrongen door grijs in de steden, is vegetatie in de 
openbare ruimte nu juist vanzelfsprekend.  
 
Het gezondheidsdata-coöperatief 
Gezondheid is een taak van iedereen geworden. Burgers vervullen een veel actievere rol, in samenwerking met 
arts en farmaceut, in plaats van onder leiding van. We monitoren en beheren zelf onze eigen gezondheid. Dat 
doen we dagelijks, door zelfmetingen. Wij meten bijvoorbeeld hoeveel bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt op 
onze tomaten of wat de hoeveelheid fijnstof is in de lucht. Maar we meten ook aan ons eigen lichaam.  
 
De data die zo geproduceerd worden zijn eigen bezit, beheerd in een eigen digitale kluis (met behulp van 
blockchain). Die gebruiken we bijvoorbeeld om benodigde voedings- en gezondheidsstoffen te bepalen: men 
voorziet zichzelf met voeding op maat, iedereen heeft geïndividualiseerd voedingsadvies. Als gevolg hiervan 
eten we veel meer planten en/of plantinhoudstoffen (voor het overgrote deel vegetarisch). Dit voedsel 
produceren we bovendien veel meer zelf: thuis of in een kas die wij van een afstand kunnen monitoren en 
aansturen. De voedselteelt is daarmee veel fijnmaziger. Voor de producten die consumenten nog wel afnemen 
bestaat een ratingsysteem om de kwaliteit direct te beoordelen. 
 
Deze ontwikkelingen hebben geleid tot allerlei nieuwe combinaties tussen burgers, beleidsmedewerkers, 
voedselproducenten, gezondheidsspecialisten, verzekeraars en ICT’ers. Burgers verenigen zich bijvoorbeeld in 
gezondheidsdata-coöperatieven die geaggregeerde data gebruiken om een (nieuw te ontwikkelen) product met 
specifieke voedingsstoffen te bestellen bij een tuinder of veredelaar. Verzekeraars en werkgevers bieden 
gezamenlijk op grote schaal gratis groente en fruit aan om mensen gezond te houden. Dit is ook op basis van 
financiële doorrekeningen een bewezen effectieve maatregel omdat de kosten voor ziekteverzuim en zorg hoger 
zijn dan de kosten voor gezond eten.  
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De gezonde stad 
In de binnensteden is veel meer groen te zien, zowel op daken en gevels als op straat. Groene daken en gevels 
bestrijden het hitte-eiland-effect en speciale tegels geven ruimte aan (spontane) vegetatie om 
regenwateroverlast tegen te gaan. Daktuinen en verticale tuinen zorgen niet alleen voor een aangename 
leefomgeving, maar helpen ook om fijnstofgehaltes te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren. De 
zelfgemeten luchtkwaliteitsdata van inwoners ondersteunen dit. Ook de luchtkwaliteit in binnenruimten wordt 
gemonitord en ook daar zorgen planten voor een prettig binnenklimaat. Deze planten hebben daarnaast een 
functie als sierplant en/of landbouwgewas (en regelmatig beide).  
 
De kas als gezondheidscentrum 
De Greenport-regio heeft meebewogen in deze dynamiek. De Greenport heeft de tijd van bulkproductie achter 
zich gelaten en is in 2050 hét kenniscentrum voor voeding en gezondheid: de kas als gezondheidscentrum. Dit 
stamt af van het beeld van de kas als apotheek. Maar dat toekomstbeeld bleek al snel achterhaald. De tuinbouw 
produceert geen medicijnen om beter van te worden, maar voedings- en inhoudstoffen om gezond mee te 
blijven. Deze zijn afkomstig van planten, algen en schimmels. In de sierteelt is de Greenport actief betrokken bij 
het ontwikkelen van organische alternatieven voor ongezonde of toxische stoffen (denk aan bindingen in verf). 
Daarnaast produceert zij allerlei luchtzuiverende planten die tevens dienstdoen als sierplant of gewas in binnen- 
en buitenruimte. De Greenport richt zich bij haar productie op de persoonlijke wensen van de afnemer.  
 
De Greenport is hierdoor een toonaangevend gezondheidscentrum op mondiaal niveau en de Zuid-Hollandse 
steden behoren tot de gezondste steden ter wereld (met Rotterdam voorop). Er bevindt zich een campus waar 
veredelaars, arts-onderzoekers, laboranten, diëtisten, koks, concept-ontwikkelaars en data-analisten samen 
werken aan oplossingen voor gezondheid. Op deze campus worden allerlei nieuwe opleidingen aangeboden 
zoals de opleiding “Science Cuisine” (kok als wetenschapper), maar ook “Plant Design” (rekening houden met 
horizontaal en verticaal groen in ontwerp van gebouwen). De Greenport werkt dus nadrukkelijk samen met zijn 
nabije omgeving, maar de samenwerking gaat verder. De Greenport werkt aan kruisbestuiving op mondiaal 
niveau, bijvoorbeeld door het verkennen van kennis van inheemse volken. Op de tweede Maasvlakte produceert 
men hoogwaardige producten en gezondheidsstoffen voor de gehele wereld, die worden geëxporteerd via 
micro-pakketjes.  
 
 
De weg naar het gezondheidsdata-coöperatief 
Wat voor ontwikkelingen dragen bij aan de verwezenlijking van dit beeld? We veronderstellen dat de 
gezondheidstrend een vlucht zal nemen en dat de diversiteit en kwaliteit van voedsel het allerbelangrijkste voor 
de consument wordt. De aanname is dat we aan de vooravond van een voedsel- of eiwittransitie staan: we gaan 
veel minder dierlijk voedsel eten en meer plantaardig voedsel. Gezondheid en gezonde voeding komen centraal 
te staan en de consument heeft straks alle mogelijkheden om deze zelf te meten en beoordelen. Bovendien 
zullen onder invloed van klimaatverandering en urbanisatie stedelijke problemen als luchtverontreiniging, 
regenwateroverlast en het hitte-eiland-effect verergeren. Dit biedt kansen voor stadsvergroening. De vraag is 
hoe de Greenport hier nu op in gaat spelen. In het vervolg worden enkele mogelijke manieren beschreven, 
telkens gevolgd door enkele vragen die zullen helpen om het pad in een later stadium verder in te vullen.  
 
Het grote verhaal 
Om te beginnen moet de Greenport zoeken naar een manier om de boodschap van gezondheid / gezond eten 
als sector uit te dragen. Dit gezamenlijke verhaal kan de Greenport mobiliseren tot innovatie en samenwerking.  
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> Hoe ga je gezamenlijk een verhaal neerzetten? 
> Is er misschien een boegbeeld nodig? 
> Welke partijen neem je mee? 
> Wie is je doelgroep? 

 
Technologische vernieuwing & nieuwe verdienmodellen 
Tegelijkertijd moet de sector gaan experimenteren met nieuwe producten en het produceren van hoogwaardige 
voedings- en inhoudstoffen uit planten, algen en schimmels.  

> Aan welke hoogwaardige voedings- en inhoudstoffen is behoefte? 
> Welke (niche)markten zijn kansrijk? 
> Welke technologische innovatie is noodzakelijk? 
> Welke kennis ontbreekt er nog? 
> Welke (andere) obstakels moeten overwonnen worden?  
> Welke nieuwe samenwerkingsverbanden hebben potentie? Er lijken bijvoorbeeld grote kansen om 

scholieren, studenten en werknemers gezonder te maken door gezonde voeding en luchtzuiverende 
planten op de werkvloer en in de klas. Zouden tuinders dus contact moeten leggen met verzekeraars, 
schoolbesturen en werkgevers- en werknemersorganisaties om dit op te pakken?  

> Welke nieuwe verdienmodellen ontstaan er door een connectie te maken met stedelijk gebied? Denk 
aan Living Tiles, Vertical Gardening / Farming of 3D Foodprinting. 

 
Sociale innovatie 
Het gaat dus niet alleen om technologische innovatie. Kansrijk is het idee van lokale gezondheidsdata-
coöperatieven: burgers houden gezamenlijk in een app een gezondheids- en eetdagboek bij en monitoren ook 
het binnenklimaat van hun woning. Met gerichte interventies proberen zij hun gezondheid te verbeteren 
(bijvoorbeeld voedingsadvies op maat of het neerzetten van een luchtzuiverende plant). Deze interventies 
worden betaald door een externe partij. Dit kan een gemeente of verzekeraar zijn, maar mogelijk ook een 
commerciële partij in ruil voor toegang tot de data van het coöperatief. De Greenport kan samen met het 
Voedingscentrum, gemeenten en verzekeraars optrekken om een experiment hiervoor op te zetten.  

> Welke wijken zouden hiervoor geschikt zijn? 
> Hoe zorg je dat de burgers eigenaarschap voelen?  
> Is de Greenport hier al klaar voor? Wat is er nodig? 

 
Opschalen, verbreden en verdiepen 
Uiteindelijk is de bedoeling dat het pad leidt tot het hierboven geformuleerde streefbeeld. Dit betekent 
allereerst op lokaal niveau experimenteren met nieuwe producten en verdienmodellen. Daarom is als één van 
de eerste ambities geformuleerd om van Rotterdam de gezondste stad ter wereld te maken. De ervaringen die 
de Greenport in Rotterdam opdoet kunnen worden gebruikt om de nieuw ontwikkelde concepten en producten 
aan steden over de hele wereld aan te bieden.  

> Tellen bovenstaande interventies op tot een pad richting de Greenport als mondiaal 
gezondheidscentrum? 

> Welke cruciale stappen ontbreken nog?  
> Hoe gaat ze haar activiteiten opschalen?  
> Welke cultuurverandering moet er plaatsvinden in de Greenport? 
> Wat betekent dit voor de (infra)structuur in de Greenport? 
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3.2 Streefbeeld ‘Greenpark in DeltastadNL’ 

 
 
Het is 2050 en er is veel veranderd sinds 2017. Vervuilende, lineaire en fossiele praktijken hebben plaatsgemaakt 
voor duurzame processen die zichzelf volledig circulair en op schone energie draaiende houden. Dit geldt ook 
voor de voedselproductie. Als je terugkijkt, is het ondenkbaar dat er vroeger groente vernietigd werd. Maar wat 
nog het meest is veranderd: het landschap. Het onderscheid tussen stad en achterland is volledig verdwenen. 
Nederland staat internationaal bekend als één grote DeltastadNL waarin wonen, werken, clean-tech industrie 
en voedselproductie is opgenomen. Het gebied van de voormalige Greenport en de omliggende stedelijke 
agglomeraties is getransformeerd tot één groot, aantrekkelijk woon- werk- en productiegebied: “Greenpark”.  
 
Greenpark 
De grootschalige industriële en onaantrekkelijke horizontale kassen in het vroegere Westland-Oostland hebben 
plaatsgemaakt voor een gemengd parklandschap waarin de mens centraal staat: het is er groen, divers en 
mensen kunnen er comfortabel, prettig en gezond wonen, werken en verblijven. Ondernemers en bewoners 
werken samen en hebben een deel van de kassen die leeg zijn komen te staan getransformeerd tot creatieve 
werk- en ontmoetingsplekken of belevingscentra, op dezelfde manier als vroeger leegstaande scheepswerven 
en textielfabrieken werden ingezet als cultureel en industrieel erfgoed. De kassen worden gebruikt voor 
exposities, evenementen en festivals en dragen bij aan het uitdragen van een sterke identiteit van het gebied. 
Ook zijn er experience-kassen ontstaan waar de beleving centraal staat. Hier kun je spelenderwijs kennismaken 
met verschillende tropische dieren- en plantensoorten, gecombineerd met sportactiviteiten zoals in het 
zwemparadijs waar je je met de hele familie op Curaçao waant wanneer je er snorkelt met de zeeschildpadden. 
Ook zijn er nog referenties naar de kassen in gevels van de woningen waar groentes groeien en energie en 
warmte worden opgewekt.  
 
Greenparkhubs  
De voormalige centra van Rotterdam, Delft en Den Haag zijn volledig opgenomen in het parklandschap. 
Hoogbouw is daar multifunctioneel geworden: in één en hetzelfde gebouw bevinden zich woningen, 
conferentiecentra, data- en meeting-centra. En natuurlijk voedselcentra, waarin volledig zelfgestuurd gewassen 
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worden verbouwd. Alle gebouwen in het Greenpark zijn gesloten ecosystemen: de binnenruimtes zijn, net als 
vroeger de kassen, gevuld met groen. Planten zorgen voor een goede luchtkwaliteit en prettige werkomgeving, 
wat ertoe heeft geleid dat de gezondheid en effectiviteit van werknemers flink is verbeterd. Het karakteristieke 
DNA van de voormalige glastuinbouwsector ziet men terug in het de nieuwe vorm van ondernemerschap in het 
Greenpark. De kennis van de tuinders over voeding en gezondheid is gekoppeld via sociale netwerken in 
Greenparkhubs. Hier komt het expertise uit de regio samen om ‘van onder af’ kringlopen te sluiten op basis van 
de menselijke en ecologische maat. In de Greenparkhubs staat de expertise voorop, zo vind je er 
gezondheidsgroeiers, high-tech makers, belevingsbrengers, ruimtecreators, mensenkenners, 
(eco)systeemduiders en kennisverbinders.  
 
Circulaire groeisystemen gepersonaliseerd per plant per klant 
Productie en consumptie van tuinbouwproducten is opgenomen in het Greenpark door middel van vertical 
farming en stadslandbouw. Het onderscheid tussen de stad en het buitengebied is verleden tijd en de gesloten 
kringloop is de kern van het groeisysteem voor voedsel en sierteelt. Productie is in, van en voor de bewoners 
van Greenpark. Imports en exports zijn tot een minimum geslonken, want die vormden een bedreiging voor 
circulariteit. 
 
Door snelle technologische ontwikkelingen weten we de vraag van dag tot dag volledig in kaart te brengen en 
de lokale productie hierop aan te laten sluiten. De experimenten en projecten die ontstonden tussen 2015 en 
2020 richtten zich nog sterk op circulariteit en verticale en hoogwaardige inhoudstoffenproductie en op 
voedselboxen die je op locatie kon ophalen of thuis afgeleverd kreeg via bezorgdiensten. Maar met de 
ontwikkelingen rond open, big-data en zelflerende algoritmen heeft kennisontwikkeling een enorme vlucht 
genomen. Verschillende start-ups hebben hier gretig gebruik van gemaakt waardoor zelfsturende 
ecosysteemnetwerken als paddenstoelen uit de grond kwamen. Dit ook letterlijk, want de activiteiten van 
BlueCity010 om op koffiedik-afval zwammen te laten groeien zijn nu flink opgeschaald.  
 
De consument is in veel gevallen zelfs producent geworden van het eigen voedsel en planten die de binnenlucht 
zuiveren. De voedselproductie is hierdoor veel meer op maat: op basis van health sensoren in apps, in smart 
watches, en in smart homes weet men wanneer het lichaam specifieke groentes en fruitsoorten nodig heeft op 
basis van het aantal uren slaap, beweging, verblijf binnen/buiten, etc. Na een testperiode van een aantal jaar 
kan iedereen op het juiste moment over deze producten beschikken. De voedsel en sierteelt productie zijn 
opgenomen in groeisystemen die tezamen een gepersonaliseerd aanbod leveren per plant en per klant. 
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Een nieuwe logistiek 
Overal in Greenpark levert het benutten van de (verticale) dimensie in samenwerking en fysieke teelt korte 
ketens op tussen producent en consument. De logistieke sector en de mainportfunctie, waar het gebied 
jarenlang zo bekend om was, zijn overbodig geworden. Transportafstanden van de productie zijn kleiner maar 
vooral veel specialistischer ingericht door het gepersonaliseerde aanbod, via duurzame elektronische 
vervoersmiddelen zoals drones. De schaalgrootte in productie doet er niet meer toe: belangrijk is nu het vinden 
van een systeem dat in een ecologische balans is met de omgeving door nieuwe sociale netwerken op basis van 
kennis en expertise uitwisseling.  
 
Hightech Dashbord DeltastadNL 
Nederland heeft zichzelf weten te positioneren als wereldleider op het gebied van kennis over de zelf-
organiserende, gecontroleerde en geautomatiseerde productie. Met het unieke concept van zelflerende kassen 
en een hightech dashboard worden groeiomstandigheden geperfectioneerd en steeds weer nieuwe benchmarks 
neergezet. Deze informatie en kennis worden geëxporteerd en toegepast in landen als de Verenigde Staten, 
Brazilië en China, waar zij worden gebruikt om de voedselproductie te verbeteren en aan te sturen. De lokale 
groeisystemen (verticale productie-eenheden geïntegreerd in de parkomgeving) regelen zich grotendeels zelf, 
alsmede de logistiek. Zo ontstaat er een lokaal geautomatiseerd voedings- en gezondheidsstoffen-netwerk dat 
op mondiaal niveau kennis en informatie verspreidt. Net zoals vroeger met de watersector, worden Nederlandse 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden betrokken in het opzetten van Greenparkhubs over de gehele wereld 
door het overbrengen van kennis en ervaring uit de deltastad Nederland (DeltastadNL). 
 
De weg naar het Greenpark 
Het Greenpark in DeltastadNL is ontstaan door een samenloop van verschillende trends en ontwikkelingen aan 
het begin van de 21ste eeuw. Internationalisering leidde in eerste instantie tot een mondiale markt waarin 
producten en grondstoffen over de hele wereld verscheept werden. Hierin kwam verandering door 
digitalisering en automatisering waardoor verticaal telen de dichtbevolkte gebieden van voedsel kon voorzien. 
Hierdoor konden lokale kringlopen gesloten worden en werden de grondstoffen- en nutriëntencycli steeds 
kleinschaliger. De internationale erkenning van klimaatverandering maakte dat de energietransitie versnelde 
en de nieuwe telerstechnologie volledig geklimatiseerd, carbon positief (korte en lange CO2-cirkel neutraal en 
meer productie van zuurstof en carbon als grondstof) en op de zon kon draaien. Door de druk van de urbanisatie 
heeft er een omslag in het denken over de inrichting van de stedelijke omgeving plaatsgevonden. Het 
voedselsysteem en met name de logistiek is dan ook herzien om de groei van 7 miljard stedelingen mogelijk te 
maken. In plaats van vast voedsel is water nu het belangrijkste onderdeel in de circulaire keten als drager van 
mineralen en voedingstoffen. Hierdoor is de voedselketen opgenomen in de infrastructuur van de gebouwde 
omgeving.  

> Wanneer brak de techniek door (niches)? 
> Wanneer werd dit overgenomen door de meerderheid in NL, EU, Internationaal (regimes)? 
> Wanneer konden lokale kringlopen gesloten worden en op welke schaal (meerdere schaal/tijd 

combinaties mogelijk)? 
> Wanneer volledig op hernieuwbare bronnen? 
> Kan er nog een koppeling worden gemaakt met planten en de positieve invloed op luchtkwaliteit en 

esthetiek ter bevordering levens levenskwaliteit en de geluksindex in grootstedelijke gebieden? 
> Hoe zit de nieuwe logistiek eruit en welke stappen moeten er gezet worden?  

 
Nederland heeft een koploperspositie gekregen in de planning van grootstedelijke omgeving op basis van de 
circulaire, energie positieve en watergebaseerde uitgangspunten. In het streefbeeld (zie 3.1 Streefbeeld 
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‘Gezondheidscentrum’) is de grootstedelijke omgeving aangeduid met DeltastadNL en de uitgangspunten 
opgenomen in het Circulaire groeisystemen ontwikkeld in de Greenparkhubs. Afhankelijk van de context kan dit 
planningsprincipe worden ingezet in gebieden waar mensen uit de stad naar de buitengebieden trekken 
(bottom-up/organisch) of in de grootschalige (top-down) ontwikkeling van nieuwe steden. Het 
planningsprincipe kan worden afgestemd op de lokale resources en bestaande leisure-behoeftes door deze 
ofwel circulair aan elkaar te koppelen, of op basis van de context een voorstel voor een nieuw op te zetten 
Deltastad te genereren.  
 
In de Greenport beschikt men over een combinatie van kennis over het produceren, leveren en vermarkten van 
producten. In het Greenpark is deze huidige kennis omgezet in een planningsprincipe als ‘ruimtelijk 
visitekaartje’. Hiermee is de regio internationaal bekend geworden, het is als het ware een showcase 
(praktijkvoorbeeld). Nadat het voormalige Westland-Oostland zelf succesvol is getransformeerd tot het 
Greenpark zijn de ruimtelijke en sociaal-technologische en organisatorische principes doorontwikkeld tot een 
aanpak die internationaal te contextualiseren is. Het Greenpark-concept gaat uit van een Deltastad van 10 
miljoen inwoners. Op dit moment voorziet Greenport West-Holland reeds de regio bestaande uit 10 miljoen 
inwoners en een oppervlakte van 650 km2, van Amsterdam tot Parijs en van Rotterdam tot Hamburg.  
 
Het toekomstbeeld Greenpark gaat ervan uit dat Nederland zich weet te positioneren als kenniseconomie door 
de huidige topsectoren te transformeren naar een matrixeconomie. Om de huidige sectoren te doorbreken zijn 
er expertise-coalities nodig (ook wel ‘eco-lities’ genoemd) waarin de kennis uit verschillende disciplines wordt 
gecombineerd. Met het Greenpark-concept verkoop je als het ware een ecosysteem. Dit vraagt om een adaptief 
vermogen, een ontwikkelstrategie op basis van technologische, sociale, ecologische, ruimtelijke en economische 
kennis voor de ontwikkeling van een verdienmodel rondom het verlenen van de service: voedsel en gezondheid. 
Rondom de uitgangspunten geluk, productie, water, logistiek, energie wordt een clusterbenadering voorgesteld 
om Deltasteden te kunnen bouwen die niet alleen ‘van gas los’ maar ook ‘van water los’ centraal zelfvoorzienend 
kunnen functioneren. In eerste instantie komt deze kennis uit de huidige sectoren haven, glastuinbouw en 
distributie. Maar wanneer de huidige topsectoren worden getransformeerd naar een matrixeconomie gaat het 
om het samenbrengen van actoren uit de haven, waterbouw, voedsel, stedenbouw, etc.  

> Wat waren concrete (meetbare) tussendoelen? 
> Welke disrupties (bijvoorbeeld uit de wildcardoefening) hebben deze transitie versneld?  
> Welke actoren waren cruciaal in dit tijdspad? Wie moet je wanneer betrekken? 
> Zijn er interventies te benoemen die nodig zijn op dit transitiepad (bijvoorbeeld wet- en regelgeving, 

subsidies die moeten stoppen etc.)? 
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3.3 Streefbeeld ‘Chlorophyl Valley’ - “Ik ben een Chlorofiel!” 

In 2050 is de Greenport veranderd in Chlorophyl Valley 
(in 2017 werd Chlorophyl nog als Chlorophyll 
geschreven). De traditionele sector van het begin van 
deze eeuw heeft plaatsgemaakt voor een bonte, 
dynamische verzameling van bedrijven in allerlei 
soorten en maten. Er wordt smaak gemaakt, textuur en 
vorm. Er wordt geëxperimenteerd. Er wordt 
uitgewisseld. Financiers zijn er als de kippen bij 
wanneer een nieuwe beloftevolle start-up zich meldt, 
want Chlorophyl Valley is van de makers. 
 

Nutramoleculaire voedselproductie 
De opkomst van de nutramoleculaire wetenschap is een belangrijke voorwaarde geweest voor de opkomst van 
Chorophyl Valley. Dat begon vanuit het belang van inhoudstoffen, maar ontwikkelde zich gaandeweg tot een 
bloeiende praktijk van de ontleding van landbouwproducten en de synthese van voedingsmiddelen. 
Langzamerhand ontstond door landbouwraffinage een palet aan nutramoleculen en -mengsels die op bijna 
oneindig verschillende manieren gecombineerd konden worden. Zoals schilders met een palet, zoals kinderen 
met lego. Waar men in het begin nog bezig was met het nabootsen van bestaande smaken (denk aan wat we 
begin 21ste eeuw deden met plantaardige vleesproducten) daar ontstonden gaandeweg allerlei nutra-
gemeenschappen – de ene gericht op nieuwe smaken, de ander op gezondheidsboosts voor een extra vitale dag, 
de derde op levensverlengend voedsel, en ga zo maar door - in allerlei combinaties van functionaliteit en 
creatieve expressie. 
 
De nutramoleculaire ‘grow your own food’-technologie behelst ook modulaire voedselunits die gebruik maken 
van hightech licht- en substraattechnologie, ‘foodrefinery’, foodcomputing en 3D-printing om allerlei soorten 
voeding te generen. Dit gebeurt niet langer in de vorm van afzonderlijke producten, maar er worden volledige 
maaltijden mee samengesteld. De units zijn licht van gewicht, gebruiken weinig zonne-energie en water en zijn 
eenvoudig op het balkon, dak of in de tuin te plaatsen. Voor dichtbevolkte gebieden zijn er ook deelbare units 
waar men door in te loggen onmiddellijk het eigen menu op elke plek ter wereld ‘uit de muur’ kan halen. 
 
Open food source code 
Openheid staat centraal. Er heeft in de afgelopen decennia een verschuiving plaatsgevonden van het produceren 
van voedsel naar het produceren van kennis, in de vorm van ‘food source code’ om voedsel te maken. 
Grondstoffen voor voedingsproducten worden via pijpleidingen vervoerd naar food-computers, die met de 
source code in opdracht van de consument gerechten bereiden. Productie, handel en logistiek zijn volledig 
gedigitaliseerd. Dat heeft ertoe geleid dat productie en consumptie nagenoeg gesynchroniseerd zijn. Waar men 
in 2015 nog een bedreiging zag in de opkomende markten in Zuid- en Oost-Europa zijn dit nu de grootste 
afnemers van deze nieuwe technologische concepten.  
 
Groenten zijn gratis 
In Chlorophyl Valley heeft er een economische waardeverschuiving plaatsgevonden. Vroeger kreeg de tuinder 
betaald voor het landbouwproduct – de komkommer, de tomaat, de paprika, de aubergine – nu verdienen de 
primaire producenten aan de nutramoleculaire stoffen en mengsels, op basis van een veel breder scala aan 
primaire producent (planten, algen, schimmels). In plaats van voedsel te kopen, betaalt de consument voor 
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toegang tot diverse, uitdagende smaken, voor kennis, en vooral voor gezondheid en welzijn. De productie van 
groente is dan ook geen doel op zich meer, maar een middel om verder te innoveren, nieuwe concepten uit te 
testen en betere en gezondere stoffen te ontwikkelen. Met als prettige bijkomstigheid: groenten zijn gratis – 
analoog aan het basisinkomen: basisvoedsel. Zo is Chlorophyl Valley onderdeel van een gezondere samenleving. 
Nederland staat internationaal bekend als het gezondste land ter wereld.  
 
Zingeving, creativiteit en inclusiviteit 
Zingeving, creativiteit en inclusiviteit zijn de belangrijkste drijvende krachten van Chlorophyl Valley. Met het 
ontwikkelen en delen van voedsel en gezondheid werkt Chlorophyl Valley aan zijn identiteit. De Valley is er dan 
ook voor iedereen. Natuurlijk voor de producent-makers, de food hackers. Voor hen is Chlorophyl Valley een 
creatief Mekka waar vreemde nieuwe smaken en texturen tot nieuwe kunstvorm zijn verheven. Maar ook voor 
de mensen uit Rotterdam en omstreken die in Chlorophyl Valley werken in de productie. Bezig zijn met voedsel 
is een vorm van zingeving geworden, als je werkt in Chlorophyl Valley dan lever je een belangrijke bijdrage aan 
de maatschappij. Zeker met de komst van het basisvoedsel hebben ook de armere stadsbewoners een stevigere 
basis om hun bestaan zinvoller in te richten. Samen maken we ons voedsel, en dat maakt wie wij zijn. 
 
Voor de onderwijsinstellingen, die in Chlorophyl Valley helpen bij het ontwikkelen van nieuwe kennis, en voor 
wie Chlorophyl Valley een educatief ecosysteem bij uitstek vormt. Zo werkt Chlorophyl Valley samen, allerlei 
lagen uit de bevolking verenigend met voedsel. Voedsel voor het lichaam én voedsel voor de geest. 
 
Kennisexport naar de rest van wereld 
Chlorophyl Valley is qua productie en consumptie van het ‘bijproduct’ voedsel local-for-local, maar met het 
concept ‘food source code’ en de achterliggende technologie staat Nederland internationaal stevig op de kaart. 
In steeds meer landen schurkten productie en consumptie al tegen elkaar aan. Maar tot op heden heeft nog 
niemand het niveau van automatisering in relatie tot de kwaliteit van voedingstoffen weten te evenaren. De 
voedseltechnologie van Chlorophyl Valley wordt dan ook wereldwijd ingezet waardoor steeds meer 
zelfvoorzienende voedselregio’s ontstaan. In tegenstelling tot enkel het exporteren van producten of kennis 
werken de foodhackers van het Nederlandse Chlorophyl Valley samen. Uit deze samenwerking is een 
totaalconcept ontstaan dat, afgestemd op de lokale weersomstandigheden en voedingsstoffen behoefte. De 
Nederlandse food source code is internationaal het populairst en het innovatiefst. 
 
 

 
3.4 Losse puzzelstukken  

Drie streefbeelden, elk op een eigen manier prikkelend. Maar het moge ook duidelijk zijn dat de drie 
streefbeelden niet los van elkaar staan, en ook dat ze niet compleet zijn. De rol van voeding en gezondheid komt 
bijvoorbeeld meerdere keren terug, en het exporteren van technologie en kennis ook. Daarnaast zijn er zaken 
die we wel besproken hebben, maar niet bij één van de beelden hebben onder gebracht. Die bespreken we hier, 
om te bewaren. 
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Energieleverend en circulair 
In technologisch opzicht is iedereen het er over eens: een Greenport zonder gasaansluiting is volstrekt haalbaar 
en, met het oog op de toekomst, ook onafwendbaar. Maar de praktijk is weerbarstiger. Hoe komen we van gas 
los? En hoe gaan we er voorbij, naar een Greenport die energie in overvloed heeft? Die afvalvrij is? 
Waterzuiverend? 
 
We verwachten dat de maatschappij steeds harder zal drukken. Het verdrag van Parijs is daar een voorbeeld 
van. En dat slimme ondernemers zullen beginnen op die druk in te spelen, met slimmere businessmodellen rond 
de combinatie van energie leveren en energieproductie. 
 
De grootste omslag is misschien wel die in houding. Vandaag staat de houding “veel voor weinig” nog in de weg. 
Maar meer en meer mensen beginnen met omdenken. Energie gaat de andere kant op: je voedt je huis met de 
energie van je auto, energiecentrales gaan dicht.  
 
Er is ook een rol voor de overheid weggelegd. Denk aan afvaltax. Weggooien van afval kan tot milieudelict 
gemaakt worden, en dat kan ook gaan gelden voor energie. Geld kan verdiend worden door een combinatie van 
CO2-tax en verkoop van energie uit de tuinbouw. 
 
Greenport Waterland 
In 2039 gebeurt het: een storm die zijn weerga niet kent doet de Nederlandse dijken breken. Een groot deel van 
Nederland staat onder water. Na een jaar crisisherstel wordt het nieuwe Deltaplan gepresenteerd waarin 
Rotterdam, Den Haag en Delft volledig hersteld kunnen worden. De buitengebieden, waaronder het Westland 
en Oostland, worden gebruikt om het water ruimte te geven en worden niet meer hersteld. De kassen zijn dan 
toch al volledig verwoest. 
 
Ondenkbaar? De Klimaatverandering zet door, er stroomt steeds meer water Nederland in, er slaat steeds meer 
water neer, Nederland ligt steeds lager en de zeespiegel steeds hoger. Zo’n risico vraagt om een radicaal 
voorstel, om te wonen, te werken en te leven op het water. Een groep hobbyisten en kleine bedrijven werkt al 
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sinds 2012 aan technologie om op het water woningen, boerderijen en kassen te bouwen. Drijvende kassen, 
stallen, algenkwekerijen en vissenfarms kunnen allemaal deel uit gaan maken van een nagenoeg zelfvoorzienend 
ecosysteem dat voedsel en energie produceert: Teelt boven water, op water, onder water, van planten, vissen, 
algen, schimmels… . En dan nog zilte teelten en water als energieleverancier. Op deze manier bouwen we in een 
periode van enkele jaren volledig autarkische, drijvende woonwijken opgebouwd in de Greenport.   
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4. Transitiepaden 

 
 
Stel je voor, het is 2050, en wat streefbeeld was is werkelijkheid geworden. Hoe is dat gebeurd? Welke 
ontwikkelingen hebben daartoe geleid? En wie waren daarvan de aanjagers? En waarom dan? Hoe dan? Het 
beantwoorden van zulke vragen leidt tot de productie van “transitiepaden”, verhalen over hoe we ons naar de 
streefbeelden van 2050 hebben ontwikkeld. 
 
Welke transitiepaden? De streefbeelden voor 2050 zijn deels overlappend en versterken elkaar onderling. 
Ontwikkelingen uit Nutramolecular Valley bieden mogelijkheden voor het Gezondheidscentrum: het raffineren 
van inhoudstoffen en het bieden van meerwaarde voor gezondheid. Tegelijkertijd bestrijken de streefbeelden 
gezamenlijk een breed palet aan inhoudelijke thema’s, zoals gezondheid, betekenis, technologie en ICT, en 
energie. Daarom is het niet zo dat we voor elk streefbeeld één pad hebben, maar zes verschillende, inhoudelijke 
paden die elkaar op verschillende manieren kunnen versterken, en die steeds in eigen combinaties tot specifieke 
streefbeelden kunnen leiden. 
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In de transitiearena’s zijn zes transitiepaden ter sprake gekomen: 
1. Naar betekenisvol leven 
2. Naar een aantrekkelijk greenparklandschap 
3. Naar smart health 
4. Naar basisvoedselinkomen 
5. Naar nutra-molecular refinery 
6. Naar een energie-positieve, circulaire Greenport 

 
Twee van deze paden zijn hier niet verder uitgewerkt, maar ze blijven wel onderdeel van ons arenaproces. Wat 
betreft het basisvoedselinkomen – het gaat hier om de verwezenlijking van Rotterdam als gezondste stad van 
Nederland in 2050. Wat betreft energie-positief en circulair – hierbij gaat het om een Greenport die energie 
produceert en die geen afval meer genereert. De overige paden worden hieronder verder toegelicht. 
 

 
4.1 Transitiepad ‘Naar een betekenisvol leven’ 

In 2050 dragen planten bij aan een betekenisvol leven en een gezonde leef-, werk- en leeromgeving. Dat komt 
door verbinding – verbinding geeft betekenis. Als je je ergens verbonden mee voelt, dan verander je. Verbinding 
geeft betekenis aan je leven. Dat wordt de komende tijd voor steeds meer mensen steeds belangrijker. Met het 
voortschrijden van robotisering en automatisering dreigt er voor steeds grotere groepen in de samenleving het 
verlies van arbeidszekerheid. En met het verlies van arbeid verdwijnt ook de sociale band met collega’s, en de 
trots van goed in staat zijn om voor jezelf te kunnen zorgen, je eigen broek op kunnen houden. Juist de groepen 
die het meeste risico hierop lopen, zijn traditioneel ook de groepen die relatief minder gezond eten en het 
vroegst in hun leven last krijgen van voedinggerelateerde, chronische ziektes.  
 
In dit transitiepad geeft voedsel nieuwe verbindingen, met onze eigen gezondheid, en door verbinding met het 
welzijn van de rest van de planeet. Eten is al verbinding, maar in de dagelijkse praktijk zijn we ons daarvan maar 
weinig bewust. Terwijl we met onze voedselkeuzes ook gezondheidskeuzes maken, en terwijl we met ons 
voedingspatroon ook (mee)bepalen wat voor voedsel anderen hebben, en hoe veel. 
 
We zijn al verbonden, maar we weten het nog niet. Of we worden op onze slechte verbindingen gewezen, op 
hoe we ongezond eten, op hoe ons eetpatroon schade toebrengt aan milieu en klimaat. Maar zulke “wijzende 
vingers” komen van buiten. De uitdaging van dit transitiepad is dan ook het leggen van nieuwe verbindingen van 
binnenuit, persoonlijk: “Ik eet mezelf gezond en gelukkig, en ik maak de planeet er groter mee. Op die manier 
eet ik mijn leven mooier.” 
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4.2 Transitiepad ‘naar een aantrekkelijk greenparklandschap’ 

Hoe gebruiken we de ruimte in de Greenport? In 2050 bestaat de Greenport uit een divers, adaptief en 
multifunctioneel landschap waar diverse functies hand in hand gaan zoals: groen, water, wonen, tuinbouw en 
recreatie. In 2035 werden de voormalige kassen gebruikt voor exposities, evenement en festivals die bijdroegen 
aan het uitdragen van de identiteit van het gebied. Voorafgegaan aan de ingreep in 2023 die ervoor zorgde dat 
verschillende plekken in de Greenport konden worden herontwikkeld voor gemengde nieuwe functies: wonen, 
groen, creatieve werk- en ontmoetingsplekken en belevingscentra. Dit was mogelijk door de bestuurlijke 
revolutie en de vorming van de gemeente Holland, waarin landsbestuur en provinciaal bestuur samenwerkten 
met burge(r)meesters en duurzaamheidsvernieuwers. Dit pad kent drie agenda’s rondom ruimte: 

• ruimte in de planning; 
• ruimte voor innovatie & kennis; en 
• ruimte voor beleving.  

 
Ruimte in de planning  
Al in 2018 kregen ‘groene’ architecten en planologen meer ruimte, vrijheid en middelen om te experimenteren 
met multifunctionele herinrichting. Toen in 2020 de modal-split werd ingevoerd en het PKB (planologisch kern 
beluit) beginsel werd losgelaten werd het mogelijk een waterlandschap met woon- werkgebieden te 
ontwikkelen in het voormalige Westland. Onder het nieuwe Deltaplan Veerkrachtige Stadsdelta de Randstad 
werd 1% van het BNP tussen 2018 en 2035 geïnvesteerd in het Greenparklandschap. Er ontstonden diverse 
communities of practice waar innovatieve projecten en experimenten werden opgezet rondom tiny-houses, 
drijvend bouwen, flexibel bouwen en energie-positief bouwen. Hierin werkte experts samen met bewoners om 
de woonwensen mee te nemen maar ook de nieuw- en verbouwopgave samen met de toekomstige bewoners 
op te zetten wat resulteerde in nieuwe werkgelegenheid in de Greenport. In 2035 staat water centraal in alle 
politieke trajecten en is WER de standaard.  
 
Ruimte voor innovatie & kennis 
Na periode van intensieve samenwerking tussen kennisinstituten en ondernemers uit Greenport West-Holland 
is de kennis en ervaring uit de tuinbouwsector gebundeld. In de kassen werd vanaf 2023 alleen nog maar 
geëxperimenteerd met innovatieve tuinbouwconcepten waarnaar men vanuit de hele wereld afreisde om dit te 
ervaren en hiervan te leren. Dit was mogelijk gemaakt door het besluit dat in 2023 werd vastgelegd door de 
minister van Voedselvoorziening en Water. In 2035 waren de productiekassen volledig verdwenen in de 
Greenport (deze was verplaatst naar andere gebieden in Nederland), wel waren er kassen als control-rooms 
waarin de meest innovatieve telersmethoden werden getest. Nederland heeft hierdoor haag koploperspossitie 
in de wereld weten te behouden als eerste exporteur van food-gerelateerde kennis. De voormalige arealen 
werden omgetoverd tot “Living-Labs” voor tech-bedrijven, het Silicon Valley van Europa. 
 
Ruimte voor beleving 
De twee bovenstaande agenda’s maakten het mogelijk om veel meer ruimte voor beleving in de Greenport te 
creëren. De leegstaande kassen werden in 2023 al in gebruik genomen door diverse sportclubs en verenigingen. 
Het landschap veranderde mee met de ontwikkelingen en door de ruimte die ontstond konden nieuwe 
natuurgebieden ontstaan. In 2035 werd de Greenport verbonden met het ‘Groene Hart’ en vond de eerste 
Elfstedentocht hier plaats. Niet op natuurijs natuurlijk, maar op de fiets, de skeelers, per roeiboot, als marathon 
en als Randstad-vierdaagse. Het uitgebreide groene hart werd hiermee de stedelijke get-away voor de Randstad, 
het Central Park van Nederland.  
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4.3 Transitiepad ‘Naar smart health’ 

In 2050 monitoren we en beheren we zelf onze eigen gezondheid. We monitoren hartslag, beweging, slaap, 
bloedsuiker en stressniveau met behulp van kleine sensoren die zich in de smart phone, smart watch of zelfs in 
het eigen lichaam bevinden. De data die zo geproduceerd worden zijn eigen bezit, beheerd in een eigen digitale 
kluis (met behulp van blockchain). Het staat consumenten vrij om de data beschikbaar te stellen aan slimme 
apps. Lokale tuinders zijn een dergelijke app gestart. Deze app verwerkt de data met behulp van slimme 
algoritmen om benodigde voedings- en gezondheidsstoffen te bepalen: iedereen krijgt zo een geïndividualiseerd 
voedingsadvies. Dit advies wordt vervolgens direct gekoppeld aan een divers voedselaanbod van de lokale 
tuinders en, mogelijk, andere voedselproducenten. De consument neemt de producten dus af van de tuinders 
zelf. De tuinders kunnen daarbij direct inspelen op de wensen van de consument. Zien zij bijvoorbeeld een tekort 
aan ijzer en vitamine D bij grote groepen consumenten, dan kunnen zij producten groeien met precies die 
voedingsstoffen en daar zelfs op sturen tijdens de groei door gebruik te maken van food computers. Het 
transport is daarbij ook allang geautomatiseerd, ofwel via zelfrijdende voertuigen, dan wel via drones. 
Supermarkten en andere intermediaire partijen zijn verdwenen.1 
 
2035 

• De laatste fysieke supermarkt sluit zijn deuren. Telers leveren hun producten nu direct aan de 
consument die de producten via apps afnemen op basis van hun persoonlijke voedingsadvies.  

• De voedselteelt is veel fijnmaziger: geautomatiseerde drones en bezorgbots distribueren de producten 
naar mensen thuis. 

• Onder invloed van health monitoring eten we veel minder dierlijk voedsel en meer plantaardig voedsel. 
De vleesconsumptie is met 75% gedaald.  

 
2023 

• In 2023 is de ‘Holland Health Data Coop’ volledig operationeel.  

• Experiment met decentrale patiëntendossiers door ziekenhuizen en overheid na datalek medische 
gegevens. Beleid omtrent data-privacy en blockchain in ontwikkeling.  

• Health monitoring wint aan terrein: 30% van de Nederlanders gebruikt een health monitoring app. 
Nieuwe informatietechnologieën als blockchain, big data en sensornetwerken worden meer en meer 
toegepast om onze gezondheid en ons voedingspatroon te verbeteren.  

                                                             
1  Reflectie op transitiepad vanuit DRIFT: 

 Deze opzet vertoont veel gelijkenissen met de Apple Health applicatie (en andere gezondheidsmonitoringsapps). 
Belangrijkste verschil is dat de participanten in het gezondheidsdata-coöperatief de gegevens decentraal beheren. Ook de 
Apple Health app laat de gebruiker zelf beslissen met wie de data wordt gedeeld, maar deze (versleutelde) data lijkt 
desalniettemin centraal opgeslagen.  

 De toegevoegde waarde van bovenstaand pad is verder de ontwikkeling van een app door tuinders die 
voedingsadviezen op basis van gezondheidsdata direct koppelt aan producten van lokale tuinders. Deze app kan als losstaand 
onderdeel ontwikkeld worden. Het maakt in principe niet uit waar de data vandaan komt: Apple Health, Fitbit of 
gezondheidsdata-coöperatief.  
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4.4 Transitiepad ‘Naar nutra-molecular refinery’ 

De kernopgave in het transitiepad is de transformatie van de Greenport tot een innovatiemagneet. Een aantal 
deelpaden maakt hiervan onderdeel uit. Op de kortere termijn is het belangrijk dat er een grote vlucht ontstaan 
aan crossovers, nieuwe samenwerkingen, en nieuwe netwerken. De uitdaging is het loslaten van het oude, en 
voorwaarde daarvoor is het ontstaan van iets nieuws. Maar welke crossovers zijn dat? Wie met wie? En 
waartoe? 
 
Verschillende bedrijven laten al zien dat crossovers mogelijk zijn, maar het gebeurt nog maar mondjesmaat. 
Maar mogelijkheden zijn er zeker, vandaag al. 
 

• Greenport, artsen en pharmaceutische industrie identificeren en produceren samen steeds meer 
gezondheids-nutramoleculen. Dan begint in het kader van de huidige idee van de kas als apotheek. 
Eerst langzaam, een paar moleculen per jaar, maar terwijl onderzoekers verder zoeken ontwerpen de 
ingenieurs machines waarin steeds complexere inhoudstoffen uit landbouwproducten kunnen worden 
gescheiden.  

• Samenwerking tussen Greenport en DSM leidt tot de identificatie van stoffen en mengsels uit 
landbouwproducten voor de chemische industrie. Een deel hiervan komt voort uit plantdelen die 
oorspronkelijk afval waren. De eerste vorm waarin we dit al zien is in de bioplastics en dergelijken. Maar 
nauwere samenwerking zal het mogelijk maken om veel meer plantdelen voor chemische industrie-
doeleinden te gebruiken. Ook hier zijn ingenieurs op de achtergrond bezig met instrumentontwikkeling. 

• Een derde samenwerking kan ontstaan tussen Bayer Pharma en zaadbedrijven, waarbij veredeling 
steeds meer gericht wordt op landbouwproducten met hoge gehaltes aan nutramoleculen. 

 
Als deze drie eerste crossovers succes beginnen te boeken, dan geeft dat vervolgens een versnelling aan de 
onderliggende technologie – steeds grotere machines die uit steeds meer plantdelen steeds meer, verschillende 
nutramoleculen kunnen scheiden. En zo is in een reeks crossovers de basis gelegd voor voedselraffinage. 
 
In 2027 wordt, op basis van 3D-printing technologie, de eerste food synthesizer op de markt gebracht. Een 
apparaat dat uit verschillende nutramoleculaire grondstoffen voedselproducten kan maken. In het begin nog 
een beperkt aantal, maar vrij snel ontstaan de eerste modellen die hele maaltijden produceren – onderweg uit 
de muur in Rotterdam Centraal komt het eerste publieke exemplaar te staan (2031), en wat later volgen er 
woningbouwcorporaties in Rotterdam Zuid, om gezond voedsel nog laagdrempeliger ter beschikking te stellen. 
 
Een algemene trend in dit transitiepad is dat we steeds meer doen met landbouwproducten, dat er daardoor 
steeds minder afval over blijft. De kracht zit in de enorme diversiteit van Chlorophyl Valley, waarbij 
waardecreatie centraal is komen te staan in plaats van volumecreatie. 
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5. Richting Businesscases 

 
 
Tijdens de eerste drie transitiearena-bijeenkomsten hebben we samen gewerkt aan streefbeelden voor 2050 en 
transitiepaden daarnaartoe. We hebben ons uitgebreid voorgesteld hoe 2050 eruit ziet, en we hebben samen 
allerlei verschillende verhalen ontwikkeld over hoe de toekomst tot stand gekomen zal zijn – transitiepaden. 
DRIFT heeft deze beelden en paden verrijkt met inzichten vanuit de transitieliteratuur, documentenanalyse en 
reflecties van experts uit de sector. 
 
Maar ondertussen roept het heden. Hoe zijn we naar 2050 gaan werken? Welke ontwikkelingen hebben daartoe 
geleid? En wie waren daar de aanjagers van? En waarom? Hoe dan? In de vorige arenabijeenkomst zijn we gaan 
nadenken over concrete businessideeën die de toekomst naderbij kunnen brengen. Uiteindelijk willen we weer 
in het heden uit komen, en dan met een aantal concrete ideeën (verschillende soorten projecten) van hoe we 
vandaag al aan de transitie kunnen werken. Op 4 september zagen we daarvan de eerste contouren van 
verschijnen. Op 10 oktober en 13 november zijn we met de projectideeën verder gegaan – concreet maken, 
doorontwikkelen. Het resultaat – we hebben vijf ideeën waarmee een aantal innovatieve coalities ook echt een 
slag kan maken. 
 
We beschrijven we de ideeën zoals die naar voren kwamen in en rond de vorige sessies. De status? Prikkeling 
genoeg, nu moeten we door naar uitwerking. Wie doet wat? Hoe verhogen we de uitvoerbaarheid? Doel: Om 
ze verder te ontwikkelen, eerst tot concrete projecten, en met het oog op nieuwe businesscases in de toekomst. 
 

 
5.1 Project: “Local sustainable smart heat grid”  

Ted Duijvestijn 
 
Nederland heeft behoefte aan duurzame warmte. In het Westland is die ruim voorradig, allerlei glastuinders 
hebben hun eigen geothermische warmtebron. Maar het lukt nog niet om die met elkaar te verbinden, op te 
schalen, en aan te sluiten op woningen in de regio. In dit project ontwikkelen we een modulaire, smart manier 
om een warmtenet op te bouwen en uit te breiden, met voldoende capaciteit en redundantie. Zo verzekeren 
we duurzame warmte voor de toekomst van Westland-Oostland. 
 
Waar gaat het over? 
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De kern van het project betreft de ontwikkeling van een sustainable smart heat grid. We beginnen met de kleinst 
mogelijke stap, als voorwaarde voor latere opschaling: We verbinden de bestaande warmtebronnen van twee 
glastuinbouwbedrijven met een woonwijk.  
 
Wat is de meerwaarde? 
De meerwaarde van ons project is tweeledig. Ten eerste natuurlijk meerwaarde voor de energietransitie. Energie 
en circulariteit zijn kernbegrippen in de Roadmap Next Economy. Dit project geeft daar invulling aan. Ten tweede 
– meerwaarde ten opzichte van een warmtenetwerk boven een losstaande geothermische bron. Geothermie 
heeft als nadeel dat er risico is op uitval, terwijl woningen en bedrijven behoefte hebben aan langjarige 
leveringszekerheid. Daarom is het nodig om verschillende geothermische bronnen in één warmtenet bij elkaar 
te brengen. Zo creëer je op organische wijze langdurige zekerheid en redundantie. Het project gaat onder meer 
antwoord geven op technische vragen zoals: 

• Welke netwerkeigenschappen moet een lokaal geothermisch warmtenet hebben? 
• Hoeveel putten moeten verbonden worden voor voldoende zekerheid? 
• Wat is de marginale meeropbrengst in termen van zekerheid per nieuwe put? 

 
Daarnaast spelen belangrijke organisationele vragen zoals: 

• Hoe organiseer je het beheer van het warmtenet? 
• Hoe organiseer je eigendomsrechten? 
• Wat zijn de voorwaarden voor levering en afname? 

 
En dan zijn er nog de strategische vragen: 

• Hoe bouw je een warmtenet verder uit? 
• Hoe organiseer je synergieën met andere netwerken? 

 
Wie zijn wij, en wat hebben we nodig? 
Wij zijn twee glastuinders met een geothermische bron, samen met een aantal adviseurs en de Rabobank. Wij 
hebben de warmte in huis, en warme contacten bij bank en lokale overheid. Wij hebben nog een aantal partners 
nodig: 

• Iemand die het netwerk kan ontwerpen 
• Een rechtspersoon die het netwerk aanlegt en beheert 
• Een ‘klant’ die een woonwijk vertegenwoordigt 

 
Hoe gaan wij ons in de toekomst bedruipen? 
Als we het warmtenet tot stand hebben gebracht krijgen wij als initiatiefnemers een grotere ROI op onze 
investeringen, zodat nieuwe warmtebronnen kosteneffectiever kunnen worden ontwikkeld. Daarbij ontwerpen 
we een businesscase voor de aansluiting van een volgende bron, zodat die zonder subsidie kan draaien. 
 
Ons project is een duurzamer, grassroots alternatief voor de “warmterotonde”. Ook de warmterotonde betreft 
een smart warmtenet, maar dan grootschalig, op basis van restwarmte van de industrie in de Rotterdamse haven 
(kolenenergiecentrales, AVR, raffinaderijen en andere chemische procesindustrie). Maar die warmte zien wij als 
veel minder duurzaam zolang die tot stand komt door het verbranden van fossiele brandstof. 
 
Relatie met trends  

ü energie / circulair 
ü klimaat / water 
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ü sociale dimensie (vergrijzing, leven, basisvoedselinkomen, betekenisvol) 
ü digitalisering 
ü niche-producten 

 
Relatie met transitie-paden 

ü naar basisvoedselinkomen 
ü naar nutra-moleculaire raffinage 
ü naar smart health 
ü naar aantrekkelijk greenparklandschap  
ü naar betekenisvol leven  
ü naar CO2-positief 
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5.2 Project: “Van vers naar rijke extracten en stoffen” 

Van bulk naar specialties: het produceren van waardevolle producten en inhoudstoffen voor specifieke groepen, 
onder het motto: eet je gezond. Maar hoe kom je daar? Vandaag de dag zijn we zeer beperkt in staat om enkele 
speciale producten te verbinden aan mensen en hun gezondheid. In dit project willen we dat idee opschalen – 
meer producten, meer inhoudstoffen en meer specifieke groepen. We zoeken een reeks van slimme combinaties 
tussen product, inhoudsstof en consumentenkans, met de bedoeling dat die samen een nieuw businessmodel 
gaan vormen voor de regio.  
 
Waar gaat het over? (producten/ diensten) 
Dit project gaat over nieuwe high-tech: inhoudstoffen produceren en vermarkten, in de vorm van vers, in de 
vorm van extracten en mengsels, en in de vorm van specifieke stoffen. We zoeken steeds naar een combinatie 
van goede produceerbaarheid en een aantrekkelijke consumptievorm. Bijbehorende kansen kunnen bestaan uit 
bestaande medische (EFSA) claims, bestaande chemische processen en bijbehorende meetinstrumenten en 
machinerie. Mogelijke voorbeelden zijn: 
 

Product Inhoudsstof Gezondheidsparameter 

Tomaten Lycopeen Prostaatkanker 

Hennep Cannabidiol en tetrahydrocannabinol Pijnbestrijding 

Digitalis Digoxine Hart- en vaatziekten 

Artemisia annua (zomeralsem) Artemisinine Malaria 

Algen Astaxanthine Antioxidant 

Broccoli Sulforafaan, antioxidanten, ... Ontgifting lever 
 
Wat is de meerwaarde? (waardeproposities) 
Dit project heeft twee meerwaarden. Ten eerste vormt het een economisch duurzaam alternatief op het 
dominantie kostprijsmodel dat onze regio zo kenmerkt. Ten tweede levert het een doorbraakkans voor high-
tech start-ups in de regio die op hun beurt verdere mogelijkheden creëren op het gebied van inhoudstoffen.  
 
In bredere, maatschappelijke zin doorbreekt het project ook het dominante model in de zorg, namelijk van ziekte 
genezen naar gezondheid borgen. 
 
Wie zijn wij, en wat hebben we nodig? (ketenpartners, productiepartners, consument) 
Wij zijn, een consortium van producenten die high value producten op basis van inhoudstoffen produceren. Wij 
hebben één of meerdere partners nodig op het gebied van biorefinery – tech-start-ups die kunnen investeren 
in instrumentarium en machinerie om inhoudstoffen te isoleren. Daarnaast zijn en zoeken we telers die in staat 
zijn om te telen op basis van gehalte inhoudstoffen in plaats van hoeveelheid producten. Samen brengen we die 
in een nieuw businessmodel naar specifieke consumentengroepen. 
 
Hoe gaan wij ons in de toekomst bedruipen? (verdienmodel) 
Verkoop van inhoudstoffen / inhoudsstof-rijke producten aan consumenten, producenten van 
voedingsmiddelen, producenten van geneesmiddelen en chemische industrie.  
 
Relatie met trends  
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ü energie / circulair 
ü klimaat / water 
ü sociale dimensie (vergrijzing, leven, basisvoedselinkomen, betekenisvol) 
ü digitalisering 
ü niche-producten 

 
Relatie met transitie-paden 

ü naar basisvoedselinkomen 
ü naar nutra-moleculaire raffinage 
ü naar smart health 
ü naar aantrekkelijk greenparklandschap  
ü naar betekenisvol leven  
ü naar CO2-positief 

 
 
  



 
 

Roadmap Next Economy Greenport West-Holland 2050 

34 
 

 
5.3 Project: “Personalised Food” 

Olaf van Kooten en Gaston Remmers 
 
Wat is de belofte van Personalized Food?  
Dat iedereen zich lekker gezond eet. Voedsel dat gericht is op persoonlijke smaak, leefstijl, gezondheid en je 
lekker voelen.  
 
Wat hebben hiervoor nodig?  
Gecoördineerde voedselproductie, logistiek, distributie, data management, gedistribueerde software systemen 
zoals “Agent” technologie en “Block Chain” en Data Analyse. 
Het goede nieuws is dat al deze componenten al reeds eerder ontwikkeld zijn en ergens in de praktijk worden 
toegepast. 
De grote uitdaging is om ze succesvol aan elkaar te knopen voor Personalized Food. En dat is wat wij met ons 
consortium gaan doen! 
 
Waar gaat het over? (producten/ diensten) 
De crux van ons project is het verkrijgen en verbinden van een aantal soorten informatie: 
•       Wat mensen eten 
•       Hoe ze zich voelen 
•       Wat hun leefstijl is oftewel hoeveel zij bewegen (wearables) 
Wat met deze informatie mogelijk is: je kunt ervan leren hoe je welbevinden (je lekker voelen) en je eten kunnen 
samengaan. 
Onze insteek: we beginnen met een groep heel gemotiveerde consumenten, nml patiënten uit patiënten 
verenigingen die al heel lang willen dat het effect van voedsel op hun welbevinden onderzocht wordt. Zij 
verzamelen met Apps en wearables gezondheidsdata. Deze data verbinden we met boeren en telers en 
transporteurs dmv agent software en dat combineren we om individueel voedingsadvies te geven via de App. 
 
Wat hebben we hier aan? 
•       Voor de consument: voedingsadvies op maat waarmee je je lekker voelt 
•       Zelf de baas worden waar je eten vandaan komt en wat er in zit. 
•       Voor ons als consortium krijgen we informatie die op geen enkele andere manier te verkrijgen is. 
•       Voor de samenleving uiteindelijk minder zorgkosten en een duurzamere productie en consumptie 
 
Wat zijn wij? 
•       Onderzoekers van agent based software 
•       Primaire producenten (telers en boeren) 
•       Logistieke providers (PicNic en Best Fresh) 
•       Super gemotiveerde consumenten (patientenverenigingen verzamelt in MD|OG) 
 
Wie hebben wij nodig? 
•       Meer telers en boeren 
•       Software ontwikkelaars 
•       App bouwers 
•       Iedereen die zich hierdoor aangetrokken voelt en denkt een bijdrage te kunnen leveren 
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Laten we samen de wereld gezonder maken. 
 
Relatie met trends  

ü energie / circulair 
ü klimaat / water 
ü sociale dimensie (vergrijzing, leven, basisvoedselinkomen, betekenisvol) 
ü digitalisering 
ü niche-producten 

 
Relatie met transitie-paden 

ü naar basisvoedselinkomen 
ü naar nutra-moleculaire raffinage 
ü naar smart health 
ü naar aantrekkelijk greenparklandschap  
ü naar betekenisvol leven  
ü naar CO2-positief 
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5.4 Project: “Basisvoedselinkomen” 

Dalila Sayd 
 
Wist je dat mensen met een laag inkomen gemiddeld 7 jaar eerder komen te overlijden dan mensen met een 
hoog inkomen? En dat zij 18 jaar eerder een slechtere gezondheid ervaren? Dat kan anders!  
 
De samenstelling van de bevolking verandert: er is veel vergrijzing. Mensen wonen langer thuis en er is in de 
toekomst minder zorgondersteuning omdat er steeds meer behoefte is en minder mensen zijn die in de zorg 
werken. En tegelijkertijd gaan inmiddels de meeste mensen dood aan leefstijl gerelateerde ziektes. 
 
Het is allemaal wetenschappelijk aangetoond. Nederlanders eten te weinig groenten en fruit en grijpen eerder 
naar het ongezonde en vaak goedkopere koolhydraatrijke voedsel. En daardoor worden we ziek. Of beter 
gezegd, eerst dik en daarna ziek.  
 
Met name lager opgeleide Nederlanders en inwoners met een kleine portemonnee boeten hierdoor in op hun 
kwaliteit van leven. Ze worden sneller ziek en overlijden eerder dan hun hoogopgeleide buren. Uit onderzoek 
blijkt dat er een relatie is tussen inkomen en opleidingsniveau en de mate van groenteconsumptie. Er zijn allerlei 
manieren om aan gezondheid te werken. De omgevingsfactor is een kansrijke: de gezonde keuze moet ook de 
makkelijkste keuze zijn! De uitdaging is om goed en gezond voedsel voor iedereen toegankelijk te maken en daar 
kunnen wij samen wat aan doen.  
 
Daar ligt een enorme uitdaging voor de maatschappij, maar zeker ook een enorme kans voor de Greenport.  
 
Het project 
Stel je nou eens voor dat we goed voedsel voor iedereen beschikbaar maken. Niet alleen het fysieke product, 
maar ook kennis over goede voeding. Kortom consumenten leren om (weer) gezond te eten.  
 
Gratis groenten en fruit voor alle Nederlanders om hen gezond te houden. Een basisvoedselinkomen, net zoals 
het veelbesproken basisinkomen, als onderdeel van een gezondere samenleving. Want wie zich gezond voelt 
heeft een betere kans zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. En hierdoor neemt de vraag naar 
zorg (en de kosten hiervan) af.  
 
Wat als we nou eens klein beginnen? Voor mensen uit de lagere klasse die door hoge mate van stress, armoede 
en een ongezonde leefstijl aan allerlei welvaartsziekten lijden, maar zelf niet in welvaart leven. Stel dat we bij 
die mensen een positieve verandering teweeg kunnen brengen door gratis groenten en fruit te verstrekken. Op 
recept van de huisarts.  
 
Met de komst van ‘een recept voor gezondheid’ hebben ook de armere stadsbewoners een stevigere basis om 
hun bestaan zinvoller in te richten.  
 
Boeren en tuinders (binnen de Greenport) hebben als producenten hier de sleutel in handen. Want eigenlijk 
verkopen jullie geen groenten en fruit, het landbouwproduct, jullie verkopen de bouwstoffen voor een gezond 
leven.  
 
Meerwaarde 
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Wat gaat ons dat opleveren? Ik verwacht dat het in ieder geval op drie vlakken resultaten oplevert.  
 

• Sociale meerwaarde – Het levert gezondheidswinst op. Een goede gezondheid is een essentiële 
voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Armere stadsbewoners hebben een stevigere 
basis om hun bestaan zinvoller in te richten.  

• Economische opbrengst - Gezonde mensen zijn minder vaak werkeloos en hebben meer te besteden in 
onze economie. De kosten voor ziekteverzuim en zorg zijn momenteel hoger dan de kosten voor gezond 
eten. Dat kan anders. Door meer te investeren in goede voeding kunnen we preventief inzetten op een 
goede gezondheid en is er minder geld nodig voor de zorg.  

• Ecologische impact - Door regulering van de overheid of zorgverzekeraars krijgen boeren en tuinders 
een eerlijke prijs voor hun product. Boeren en tuinders kunnen met de extra opbrengst investeren in 
duurzamere voedselproductie.  

 
Groenteconsumptie stijgt en vleesconsumptie daalt en dat is beter voor onze leefomgeving.  
 
Uitnodiging 
Ik ben een transitiedoener en ik wil de groene en de witte sector, van de zorg, samenbrengen. Wat ik daarvoor 
nodig heb: 

• Tuinder/akkerbouwer: groenten leveren en logistiek en distributie 
• De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) om de winst op allerlei verschillende niveaus in beeld te 

brengen.  
• Investeerders om … 

o ... Samenwerking met zorggroepen in Zuid-Holland die de huisartsen en andere eerstelijns 
specialisten faciliteren.  

o … En anderen die mee willen werken aan het stevig neerzetten van een pilot.  
 
Handen uit de mouwen, samen leren in de praktijk. Laten zien dat Greenport met zijn telers een cruciale rol kan 
spelen in een betere gezondheid van alle Nederlanders. En dan is die 7 jaar verschil in levensverwachting 
misschien wel voorgoed verleden tijd. 
 
Relatie met trends  

ü energie / circulair 
ü klimaat / water 
ü sociale dimensie (vergrijzing, leven, basisvoedselinkomen, betekenisvol) 
ü digitalisering 
ü niche-producten 

 
Relatie met transitie-paden 

ü naar basisvoedselinkomen 
ü naar nutra-moleculaire raffinage 
ü naar smart health 
ü naar aantrekkelijk greenparklandschap  
ü naar betekenisvol leven  
ü naar CO2-positief 
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5.5 Project: “EdenLiving” 

Ruben Lentz en Richard Moret 
 
Het is tijd voor een breekpunt. We zien een glastuinbouw die nu vooral gericht is op goedkope producten, terwijl 
de focus op het oplossen van wereldvraagstukken zou moeten liggen. En we zien een stedelijke situatie ontstaan 
rondom Rotterdam en Den Haag die juist op zoek is naar die oplossingen, maar ze niet haalt bij haar buren. We 
moeten deze twee wereld met elkaar verbinden voor een doorbraak, en dat doen we door twee werelden met 
elkaar te mixen. Die van de gebouwde omgeving en die van de glastuinbouw, samen met de achterliggende 
marktmodellen. 
 
Want wat zou er gebeuren als de kassenlandschappen en de stad van deze regio met elkaar laten samengaan? 
Hoe mooi zou het zijn als je zou kunnen wonen en werken in perfect geconditioneerde kassen met een 
geïntegreerd planten en groente-abonnement? En als dat woon-werklandschap ook nog een energiepositief is 
en waterproblemen tackelt? En dat alles in een prachtige omgeving die werkt als een icoon en attractie voor 
ambitieuze partijen en mensen? En die bovendien alle inwoners van de regio daar een betekenisvolle een plek 
in geeft: oud en jong, beneden modaal en miljonair. 
 
Op dit moment gebeurt en kan dit slimme mixen van die twee werelden nog niet. Dat is waarom wij EdenLiving 
voorstellen. 
 
Wat is het project? 
Een innovatieve gebiedsontwikkeling die wonen, werken en voedelproductie met elkaar combineert in één 
fysiek ontwerp. We stellen ons een veelzijdig landschap voor dat deels onder glas gebruikmaakt van de slimste 
technieken uit de glastuinbouw. Die kinderen weer in direct contact laat komen met onze voedselproductie. 
Waar de sociale woningbouw bewezen de gezondste woonvorm in Nederland blijkt te zijn. En die het landschap 
van de regio opnieuw definieert tot eentje met toeristische waarde. 
 
Beoogde meerwaarde? 
Op die manier willen we een oplossing bieden voor de woningnood en daarmee gelijk een nieuwe brug slaan. 
Daarnaast trekken we toekomstbestendige bedrijvigheid en ambitieuze mensen aan. Tenslotte kunnen we door 
de overkapping radicaal experimenteren met klimaatpositieve, waterbergende en inclusieve woonvormen en 
daarmee een voortrekkersrol pakken in de Nederlandse bouwsector. 
 
Uitnodiging? 
We hebben nu met BLOC, Ambition Group, DRIFT en Priva een top team om dit concept verder te laden en dat 
gaan we ook doen. Er is altijd ruimte voor financierende partijen die geïnteresseerd zijn in business model 
innovation. Tenslotte gaan met de gemeente in gesprek over een geschikte locatie. Heb je daar een idee over? 
Of wil je ook partneren? Of gewoon op de hoogte worden gehouden? Neem dan contact op via 
http://bit.ly/edenliving. 
 
Relatie met trends  

ü energie / circulair 
ü klimaat / water 
ü sociale dimensie (vergrijzing, leven, basisvoedselinkomen, betekenisvol) 
ü digitalisering 
ü niche-producten 
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Relatie met transitie-paden 

ü naar basisvoedselinkomen 
ü naar nutra-moleculaire raffinage 
ü naar smart health 
ü naar aantrekkelijk greenparklandschap  
ü naar betekenisvol leven  
ü naar CO2-positief 

 


