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Greenport Duin- en Bollenstreek (hierna: de 
Greenport) is enerzijds een groen productie- 
en bedrijfsterrein, anderzijds een aantrekkelijk 
landschap en een aantrekkelijke woonregio. De 
regio is te beschouwen als het “silicon valley” van de 
bloembollensector; een cluster van kennis, innovatie, 
ondernemerschap, productie, bemiddeling, handel, 
transport en logistiek, keuring en teelt(innovatie). Het 
positieve imago van de Duin- en Bollenstreek en van 
de tulp als Hollands icoon in het bijzonder, helpt ons 
om tot nieuwe ontwikkelingen te komen. 

Het is nodig om de verschillende spelers in deze sterk 
verzuilde keten in onze streek meer te verbinden. 

Het bloembollencomplex moet als open landschap 
én als productietuin behouden blijven en ingericht 
worden in overeenstemming met de toekomstige 
ruimtevraag; zowel betere verkaveling als moderne, 
multifunctionele bedrijfsbebouwing (op minder 
plekken, maar daar dan wel geconcentreerd en 
goed bereikbaar). In 2040 beheert een klein aantal 
hightech, exportgeoriënteerde bedrijven met een 
gesloten kringloop qua energie en grondstoffen 
het overgrote deel van de ruimte in en de 
handelsstromen van en naar de Greenport. Op deze 
bedrijven is handmatige arbeid deels overbodig 
geworden door het gebruik van precisie(landbouw)
technieken en is steeds meer sprake van hoger 
geschoold personeel, dat graag in deze innovatieve 
sector werkt. De werkgelegenheid die de sector 
biedt wordt zoveel mogelijk regionaal ingevuld. 
Maar er blijft ook behoefte aan arbeidsmigranten 
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Daarnaast is voor een toekomstbestendige 
bloembollenteelt een betere en snellere 
veredeling noodzakelijk, meer gericht op 
weerbaarheid van plant en systeem. Zeker 
gezien de maatschappelijke discussie over 
gewasbescherming en ziekten gerelateerd  
aan de bollenteelt.

Om productie en een aantrekkelijk (woon)
landschap hand in hand te laten gaan, moeten 
zaken als biodiversiteit, ecologische teelt etc. 
daadwerkelijk worden opgepakt. De Duin- en 
Bollenstreek heeft daartoe een eigen noodzaak, 
maar kan tegelijkertijd wereldwijd trendsetter zijn. 
Als greenport zien wij een belangrijke uitdaging 
voor onszelf om het onderwerp duurzaamheid te 
blijven agenderen en uitdragen, zonder daarbij de 
belangen van onze partners en de realiteit uit het 
oog te verliezen. 

Voor de toekomstbestendigheid van het teelt- 
en handelscomplex in een aantal polders moet 
een afweging gemaakt worden in de thema’s 
grondkwaliteit, verkaveling, verpaupering, 

ruimtevraag voor duurzame energie, logistiek, 
agrarisch gerelateerde bedrijvigheid, huisvesting 
internationaal personeel, logistiek, fust en upcycling 
van ‘afval’. Deze opgaven vragen om een regionale 
aanpak van het onderwerp ruimtelijke ordening. 
De Greenport onderschrijft de doelstellingen uit 
de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 
(ISG), die het handelingskader vormen voor de 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM): een 
open Duin- en Bollenstreek waarin het karakter 
behouden blijft, verrommeling wordt opgeruimd 
en herstructurering tot moderne productielocaties 
wordt gerealiseerd.

Er is nog in één gebied sprake van 
geconcentreerde glastuinbouw: Trappenberg-
Kloosterschuur.

De Duin- en Bollenstreek zal altijd zijn karakter 
(moeten willen) behouden: afwisseling, 
kleinschaligheid, historie. De zorg voor het 
verstedelijkingsgevaar zal altijd blijven. Het enige 
antwoord daarop is het blijvend creëren van een 
vitale Greenport in een vitaal landschap.

Greenport Duin- en Bollenstreek 
richt zich op de groene onderdelen 
van de economie in de regio Duin- 
en Bollenstreek.

en de voorzieningen die zij nodig hebben. De bulk-
productie van bloembollen vindt buiten de Duin- en 
Bollenstreek plaats.

Toerisme en Duin- en Bollen(streek)beleving is een 
volwaardig onderdeel van het greenportconcept: 
geïntegreerd in het buitengebied en bij bedrijven 
die, met goed verzorgde oplossingen, de kansen 
benutten die de toerist biedt.

De vollegrondsteelt is belangrijk voor de identiteit 
(het aanzien/de uitstraling) van het gebied en de 
belevingswaarde van het landschap; anderzijds 
zal de teelt mogelijk verschuiven naar gesloten 
productiesystemen (in kassen of gebouwen). Als dit 
gebeurt, zal de vraag naar gebouwclusters (modern 
glas) toenemen. In onze regio zal deze vraag altijd 
relatief beperkt geaccommodeerd worden, omdat  
we onze open ruimte niet willen verliezen. 

Om tot een vitale Greenport te komen is een 
cultuuromslag nodig: van risico-avers naar 
ondernemerschap, van productiegericht naar 
marktgericht, van gesloten naar open etc. 
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