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Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie,
ondernemerschap, handel en teelt in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen
in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Teylingen en het gebied ten
zuiden van Haarlem zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een
aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren.
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Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
Statutaire doelstelling: het in de Duin- en Bollenstreek behouden
en versterken van de economische en duurzame prestaties
van de sierteeltsector in de breedste zin van het woord en de
sectoren die daarmee verband houden, met behoud van de
woonaantrekkelijkheid en de landschappelijke kwaliteit.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
1. Het ontwikkelen en in stand houden van een permanent platform
voor strategisch overleg op het gebied van de sierteeltsector;
2. Het initiëren, stimuleren en (doen laten) ontwikkelen en uitvoeren
van innovatief en hoogwaardig onderzoek en onderwijs;
3. Het realiseren van een kennisinfrastructuur en kennisoverdracht;
In juni 2020 stelde Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek haar visie
2040 ‘Duurzaam verbonden’ vast. Deze visie is te lezen op onze website

Programma 2022
Greenport Duin- en Bollenstreek werkt langs vier inhoudelijke programmalijnen:

Samenwerkingen in en buiten
de regio
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Ruimte
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Ruimte en bereikbaarheid
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Flower Science
Duurzaamheid en innovatie
In onze dichtbevolkte regio is duurzaam produceren noodzakelijk. Wij bevinden ons in het oog van de
maatschappelijke discussie over biodiversiteit en gewasbescherming. Investeren in duurzaamheid is een kans
voor bedrijven om zich te onderscheiden. De Greenport zet zich in om de aanwezige kennis zichtbaar en
toegankelijk te maken en ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen (nauw) met
elkaar te verbinden.

Talent
Onderwijs en arbeidsmarkt
Om verzekerd te zijn van voldoende instroom van arbeidskrachten werkt onze Greenport nauw samen
met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de sector aantrekkelijk te presenteren aan (jonge) mensen.
We ontwikkelen programma’s om jongeren kennis te laten maken met alle facetten van het werken in een
‘groene context’.

Stories
Positionering
Door aandacht te vestigen op de positieve en duurzame ontwikkelingen in de sector creëren wij meer
bekendheid voor het cluster.

Wij zoeken altijd verbinding met andere organisaties en activiteiten binnen en
buiten de regio om onze programma’s te versterken. Onderwijs is bijvoorbeeld
een van de randvoorwaarden uit de regionale Economische Agenda, net als
Regiobranding, wat aansluit op de positionering van onze Greenport.

Onze activiteiten in 2022

Financiën

In 2022 richten wij onze aandacht met prioriteit op twee onderwerpen:

Voor de uitvoering van de doelen in 2022 is een
budget van ongeveer € 350.000 beschikbaar.

• Voor het thema Huisvesting

gaan we meer coördinatie en regie aanbrengen

arbeidsmigranten zetten wij in op het

in de lopende activiteiten van derden waar wij

bevorderen van (regionale) samenwerkingen

bij betrokken zijn. In de verbinding met andere

en stimuleren van denken in oplossingen, zowel

(clusters van) sectoren in onze regio (NL Space

kleinschalig decentraal als grootschalig centraal.

Campus, Unmanned Valley) gaan we activiteiten

• Voor de thema's biodiverse en circulaire bollenteelt

uitvoeren gericht op precisielandbouw en digitalisering.

Daarnaast blijven wij ons inzetten op al langer lopende
samenwerkingen en dossiers
• Ondersteuning Agrarische jongeren
Duin- en Bollenstreek en Bollenjongens
• Projecttrekker Bollenpolder van de Toekomst
• Projectpartner Enjoy the Flowers
• Programmapartner Vitale Teelt
• Projectpartner Fundamentele Systeemsprong Bollenteelt,
Bollencoaster en Vitale Hyacint
• Programma Greenport Duin- en Bollenstreek Klimaatneutraal
2040
• Inzet ten behoeve van het Tuinbouwakkoord, bijvoorbeeld als
trekker Transitietafel Huisvesting Internationale Medewerkers
• Gebiedsgerichte aanpak tuinbouw Duin- en Bollenstreek
• Regionale bereikbaarheid
• Regionale en bovenregionale samenwerking op het thema
onderwijs
• Om de kennisdeling uit de programmalijnen en activiteiten
te stimuleren organiseren wij in 2021 weer (mede) diverse
netwerkactiviteiten. Houd onze website [greenportdb.nl] in de
gaten of meld je aan voor onze nieuwsbrief voor een up-todate agenda overzicht.
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