Treeport staat klaar voor
de nieuwe economie
Business Centre Treeport als meest prestigieuze initiatief
Na het besluit in februari van de leden van de Vereniging Treeport Zundert om hun organisatie om te vormen, zal in september 2014 de
eerste algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Treeport worden gehouden. Klaar voor de (door)start.
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Met het besluit om Treeport Zundert tot coöperatieve vereniging om te vormen, wordt het
mogelijk gemeenschappelijke projecten aan te
pakken ten behoeve van alle leden. Daarbij gaat
het onder meer om projecten op het gebied van
afzetbevordering, promotie, handel, logistiek,
scholing en teelttechniek. Louis van den Broek,
boomkweker en oud-voorzitter van de vereniging, schreef zich als eerste in voor de coöperatie. Ruim 100 leden en vrienden volgden zijn
voorbeeld.
Brabant - Vlaanderen
De afgelopen jaren zijn er al heel wat stappen

30

gezet om de onderlinge samenwerking van
bedrijven in de boomteeltsector in West-Brabant
en Vlaanderen te versterken. Met behulp van de
provincie Noord-Brabant en de gemeente Zundert
is een zogeheten Majeur Project opgezet om
deze regio te kunnen doorontwikkelen tot meest
aantrekkelijke boomteeltgebied van West-Europa.
Daarin zijn concrete projecten opgezet en uitgevoerd, waarmee de basis werd gelegd voor de
Coöperatieve Vereniging Treeport.
Met de coöperatieve vereniging laat Treeport zien
dat in deze moderne samenleving en nieuwe economie de Treeport-netwerkbeweging de plaats

inneemt van geïsoleerde organisaties en dat de
leden daarmee klaar zijn voor de toekomst.
Bij de Coöperatieve Vereniging Treeport zijn
ruim 100 ondernemers in de boomteeltsector
aangesloten. De coöperatie zal bestaande en
nieuwe projecten doorontwikkelen. Er ligt een
programma van meer dan twintig activiteiten die
door de leden zelf zijn ingebracht en worden uitgevoerd. Er zijn diverse business-ontwikkelingen
in de vorm van bv’s en joint ventures. Zo is het
logistieke systeem Treerun verzelfstandigd, wat
zal zorgen voor slimme, goedkope en duurzame
logistieke dienstverlening voor kwekers en han-
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delaren, in en buiten Zundert.
Het meest prestigieuze initiatief van de nieuwe
coöperatie is het Business Centre Treeport
(BCT), een businesspark voor boomkwekers en
handelaren, dat zal verrijzen op de grens van
Nederland en België nabij de bekende grensovergang Hazeldonk. Het BCT wordt een centrale
plek voor handel, logistiek, promotie, onderzoek
en onderwijs voor de sector en de poort van de
Nederlandse boomteelt naar de internationale
markt. De bedrijven op het BCT staan ten dienste
van de boomteeltsector in synergie en symbiose
met elkaar. Het zal vooral gaan om kwekers,
handelsbedrijven, toeleveranciers en logistieke
partners. De onderhandelingen met investeerders
en een groot aantal potentiële vestigers verkeren
in een vergevorderd stadium. De gemeenten
Zundert (Nederland) en Hoogstraten (België)
hebben zich al akkoord verklaard met de locatie.
Naast de investeerders sponsort Rabobank De
Zuidelijke Baronie de ontwikkeling en realisatie van het BCT. Rabobank geeft hiermee een
impactvolle impuls aan de regionale economie en
de boomteeltsector in het bijzonder.

Auteur Gerard de Baaij is binnen Vereniging
Treeport Zundert verantwoordelijk voor
programma-management.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-4790
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