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Ambitie Greenport

Versterken van de internationale concurrentiekracht 
van het tuinbouwcluster, door:

1. Doorontwikkelen excellent versnetwerk

2. Toekomstbestendige thuisbasis voor topspelers

3. Leidend blijven via innovatie

4. Vergroten internationale wervingskracht 



Feeding & Greening mega-cities



Samen-werken

• Regio – Landelijk – EU

• Cross sectoraal

• Roadmap Next Economy samenwerken met clusters en 
experts 

• Transitie duurzame vitale regio economie met 
internationaal perspectief

•  SMART Digital Delta door Berry Vetjens



Smart Digital Delta
Berry Vetjens,  2 februari 2017



De noodzaak voor een plan

BRP groei in Europese regio’s 2009-2015

OECD (2016)



5 Transitiepaden



Smart Digital Delta
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Tijdperk van overvloed
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Source: Wikibon, 2013
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Internet zit overal in

Source: Gartner, 2015
13



En dus kunnen we er steeds meer mee
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De MRDH digitaal heruitvinden

Dit is geen haven..

..it’s a software upgradeable goods
handling system of systems

Dit is geen auto..

..it’s a software upgradeable transport 
system on wheels

Dit is geen kas..

..it’s a software upgradeable growth
centre for food and flowers

Dit is geen melkveehouderij..

..it’s a software upgradeable milk
production system

2015 20452030
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De MRDH regio is ijzersterk in ICT R&D

..maar zwak in realiseren van  ICT innovatie/business



Digitalisering gaat veel verder dan fysieke netwerken
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ICT zichtbaar maken: carrier projecten

Telen op afstand

Automatisch
rijden

Digital
Port

Poolen van 
capaciteit in de 
maak-industrie

Slimme
monitoring
In de stad

Digitaal matchen
van skills en
aanbod



Smart intersection

https://youtu.be/4SmJP8TdWTU
https://youtu.be/4SmJP8TdWTU


Van huidige naar next economy: enablers

Nu Next Stimulerings maatregelen

Data schaarste Data overvloed

• Netwerken delen

• Data toegankelijk maken
• Veilig en transactioneel
• Juridisch correct
• Bescherming van burgerrechten

• Eenduidige afspraken over de betekenis
van data

Binnen sectoren Sectoren verbonden

Afgesloten Open

Niet toegankelijk tenzij Toegankelijk tenzij

Lineair Circulair

Gesepareerde afdelingen Verbonden netwerken

Fysiek begrensd Virtueel wereldwijd

Statisch Flexibel



Smart Digital Delta Masterplan

• Impuls van samenhangende projecten, 
gericht op
– Het stimuleren van nieuwe groei vanuit digitalisering

– Het wegnemen van ICT barrières waar mogelijk

• Voortbouwend op de sterks economische 
clusters van regio, zoals haven/logistiek en 
agro/food
– Maar niet beperkt tot, dus gevolgd door andere 

sectoren zoals de maakindustrie en gezondheid

• Verbinden van de ICT R&D kracht van de 
regio aan de business

• Geregisseerd en gecoördineerd



Kickstart voor de Smart Digital Delta

CONNECTMRDH Secure Digital Data Exchange & 
National Cyber Testbed

DATA/3DMRDH

Copenhagen  Streetlab, Smart Chicago Array of Things, Dubai Smart City Platform UK Digital Catapult Data Catalyser, Dubai Data, Communitech Open Data Exchange 
Canada , DEX | Data marketplace Singapore

Dublin City Dashboard, DataUSA, Bristol Data Dome



Om verdere groei in de toekomst te stimuleren



Growing as a 

Service

Secure Digital 

Data Exchange

Digital Port

Automated Mobility

CONNECTMRDH

Doorontwikkeling IT-
cluster 'Dutch 

Innovation Park' * 

DATA/3DMRDH



IoT Freezones

• Regelluwe experimenteerzones inrichten en aanjagen van pilots in deze zones

• Mogelijke locaties:

– Unmanned Valley

– Connected Scheveningen

– The Hague Security Delta

– RDM Campus  Rotterdam

– Merwe4Haven

– TU Delft

– Dutch IT Innovation Park



CONNECTMRDH

• Gericht uitbouwen/aanleggen van netwerkinfrastructuur om specifieke
innovaties mogelijk te maken

• Onderwerpen
– Handboek voor de ruimte - RNE edition

– Network sharing

– MRDH brede glasvezel

– MRDH brede WiFi

– MRDH brede secure LoRa/LWPAN

– 4G voor industriele toepassingen (dekking haven/offshore)

– 5G

– Wegkantcommunicatie voor automatische mobiliteit (Wifi-P)



Secure Digital Data Exchange & National Cyber Testbed

Creëer een secure exchange, waarin netwerken op een veilige manier (haven, 
logistiek, agro-food, legal)  verbonden worden en kunnen groeien tot een
marktplaats

• Verbinden van:
– Secure digital hub voor Digital Port

– Secure digital hub for growing

– Secure digital hub for legal

– Secure digital hub for smart manufacturing

• Warehouse of the future
– Alibaba distributie-point

– ICT van buitenlandse overheden



DATA/3DMRDH

MRDH brede data dashboards creëren (incl. geodata) , die nieuwe applicatie-
ontwikkeling mogelijk maken

• Topics:
– Eenduidige 3D database van de MRDH (outdoor en indoor)

– Inzicht in goederen-/mensenstromen

– Inzicht in lucht-/geluid-/safety

– …



Growing as a Service: digitaliseringsimpuls voor de Greenport

• Digitale marktplaats
– Toegang tot (elkaars) data

– Veilig en afrekenbaar

• Optimalisatie van de keten
– Productie, logistiek, retail

• Schaalbare infrastructuren
– Opschaling samenwerkingen



Inspiratie: Smart Dairy Farming (1)

• Voldoen aan Europese normen voor 
milieubelasting

• Efficiëntie van de totale keten wordt vergroot

• Diergezondheid en –welzijn naar een hoger 
plan wordt gebracht vanuit maatschappelijk 
en sectoraal belang

• De voedselveiligheid in de keten wordt 
verhoogd (tracking & tracing, contaminatie 
melkvreemde stoffen).



Inspiratie: Smart Dairy Farming (2)

Melk-
robot 

Voeder
machine

Kunstma-
tige inse-
minatie

Melkveehouder

Cooperatie van melkveehouders

Infobroker

Sensor 
fabrikant



Smart Digital Delta
www.mrdh.nl/rne



Growing as a Service
Initiatiefnemers:

Berry Vetjens (TNO), Eric Egberts (BloomyPro), Olaf van Kooten 
(WUR/Inholland), Coen Hubers (TU-Delft/LDE), Michiel Jak (SMART Port), 

Michel Rademakers (HSD), Rob Meijer (TNO/RUG) en Jolanda Heistek
(Greenport)



Hoe in de Greenport

SMART Digital Delta Greenport





UW project of 
samenwerking





..it’s a software upgradeable growth centre
for food and flowers

Dit is geen kas…




