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Clusterkarbonades en multipolymelk

bijvoorbeeld voor mest naar een centrale
mestverwerkingsinstallatie en vee naar een
ondergronds slachthuis.’

Innovatieve voedselproductie in agribusinessparken
Waar wordt ons voedsel
over dertig jaar geproduceerd? Op landbouwgrond of in grote hallen
los van de grond? Voor
onze leefomgeving is dit
van groot belang en dus
moet er aandacht worden besteed aan de
wijze waarop we in de

Een lekkere karbonade, verse melk, knapperige groenten en zongerijpt fruit. Voedsel hebben we nodig. Dat staat niet ter
discussie. Hoe en waar we dat voedsel
produceren wel. Voedselproductie heeft
gevolgen voor het landschap, de economie en de bevolking. Alterra heeft vijf concepten voor agribusinessparken uitgewerkt, samen met andere instituten van
Wageningen UR en enkele ontwerpbureaus.
In een agribusinesspark wordt een groot
aantal logistieke functies (distributie, handel, opslag) binnen agroketens met faciliteiten voor productie en verwerking gecombineerd. Dat kan door kleine bedrijven
op één terrein te clusteren of door grootschalige clustering te realiseren, met voorzieningen voor een gehele regio.

Voedingsdiscussie voeden

toekomst ons voedsel
produceren. Alterra verkende de mogelijkheden
om productie, verwerking en logistiek samen
te brengen, of ze met
elkaar te verbinden. Vijf

Alterra-onderzoeker ir. Marco van Steekelenburg legt uit waarom deze concepten
ontwikkeld zijn: ‘Op veel plaatsen in Nederland bestaan mogelijkheden voor ontwikkeling van een agribusinesspark. Het ministerie van LNV heeft Alterra gevraagd de discussie over de verschillende typen parken
met voorbeelden te voeden. We hebben
vijf concepten van agribusinessparken in
een schetsboek uitgewerkt. Met tekeningen en stroomschema’s wordt duidelijk
hoe activiteiten op het gebied van produc-

tie, verwerking en logistiek ruimtelijk kunnen worden samengebracht, hoe een functionele relatie tussen de activiteiten te leggen is en hoe het geheel is te regisseren.
Het succes van een agribusinesspark
hangt af van de samenwerking van ondernemers die met elkaar ideeën ontwikkelen
en kansen en risico’s in kaart brengen. Ons
schetsboek biedt daartoe de inspiratie.’
Wij willen ons ook laten inspireren. In De
Gelderse Vallei bijvoorbeeld. Hier is sprake
van verspreide bedrijvigheid, versnipperde
functies en veel transporten. Er is een
oplossing uitgewerkt volgens het concept
‘kleinschalige clustering’. Bestaande kalverbedrijven worden geclusterd en activiteiten
worden met elkaar verbonden. De voordelen hiervan zijn evident. Bedrijven kunnen
gebruikmaken van gemeenschappelijke
voorzieningen, zoals mestverwerking en
voeropslag. Er vindt minder transport plaats
dankzij clusters rondom gierzuiveringsinstallaties en een buizentransportsysteem.
Goed voor de portemonnee en goed voor
het milieu. Gezamenlijke aankoop van voer
en dieren leidt eveneens tot kostenverlaging. Bovendien neemt een clustering minder ruimte in beslag in het landschap.

Megamelkveebedrijf
Van Steekelenburg: ‘Ons ontwerp voor een
megamelkveebedrijf in De Veenkoloniën

voorbeelden van agribusinessparken.
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Pyramidevormige gemengde bedrijven waar
food- en non-foodsectoren worden geclusterd
op één grote locatie.

Op virtueel niveau

Meerdere melkveebedrijven
vestigen zich op één grote
locatie.

gaat een stapje verder. Volgens het concept Bedrijfslandgoed vestigen melkveebedrijven uit andere gebieden zich op één
projectlocatie. De onderdelen van de bedrijven worden op elkaar afgestemd en het
voer wordt van de omliggende akkerbouwbedrijven betrokken. Hiermee ontstaat een
functionele relatie tussen het complex en
de omliggende gronden. Het concept Bedrijfslandgoed is ook uitgewerkt voor
Noord-Brabant. Een grote varkenshouderij
wordt in een landgoedsetting gevestigd. Op
het landgoed wordt voer geproduceerd;
maatschappelijke functies, zoals recreatie
en wonen, worden ingevuld met een camping, een restaurant, een bezoekerscentrum, een visvijver en woningen. De activiteiten zijn op elkaar afgestemd en aan het
landschap gekoppeld. De dieren hebben
baat bij deze werkwijze; het is een gesloten
systeem en diertransport is overbodig.
Doordat voer ter plaatse wordt geproduceerd, is ook daarvoor minder transport
nodig. Bovendien kunnen de producten
voor een hogere prijs op de kwaliteitsmarkt
worden aangeboden. Men betaalt voor de
aantrekkelijke productieomstandigheden.’
Ook op bestaande bedrijfsterreinen kan verweving met de agrosector plaatsvinden. Dit
heet ‘inbreiding’. Zo ontstaat een multisectoraal bedrijventerrein met logische koppelingen tussen de bedrijven. Te denken valt
aan veevoer uit organisch afval of energieopwekking in combinatie met glastuinbouw
en waterberging. Inpassing in terreinen
betekent dat er rekening moet worden
gehouden met de bestaande infrastructuur
en de ruimteverdeling onder bedrijven. De
wensen en eisen van de ondernemers

bepalen de mogelijke combinaties in de
transportketen en de koppelingen van activiteiten. Om de onderhandelingen tussen de
betrokken partijen te ondersteunen, is het
spel ‘Multipoly’ ontwikkeld. Logistieke
dienstverleners, waardetoevoegende bedrijven en afnemers gaan met elkaar in gesprek
over integratie in de keten, het beperken
van milieubelasting en het stimuleren van
efficiënt ruimtegebruik. Door dit spel komen
de deelnemers tot ideeën voor samenwerking.

Het laatste concept, Netwerkregie, speelt
zich af op virtueel niveau. Het clusteren,
verbinden en regisseren van stromen goederen en informatie – in een regio, land of
delen van de wereld – zowel virtueel als
fysiek, staat centraal. ICT vervult een belangrijke rol. Netwerkregie kan gaan om
het transparant maken van huidige transportstromen en het optimaliseren ervan. Of om
het regisseren van stromen door transport,
opslag, herschikking en verwerking te koppelen. Of het kan gaan om het regisseren
van kennisvergaring over agroproductie en
-logistiek en de distributie van deze kennis.
Netwerkregie vormt een aanvulling op de
andere concepten; een virtueel netwerk
bestaat vaak naast een fysiek netwerk.
Van Steekelenburg tot slot: ‘In ons schetsboek gaat het bovenal om inspiratie. Daarom zijn niet alle voorbeelden op alle gebieden helemaal onderbouwd of doorgerekend. Dat moet natuurlijk wel gebeuren en
dat kan ook, naarmate plannen in gebieden
concreter worden. Agropiramides zijn dus
zeker wel denkbaar, maar nog niet in uitvoering.’

Agropiramides
Alterra-onderzoeker drs. Peter Smeets wil
nog verder gaan. Hij licht het concept Grootschalige clustering toe: ‘Uiteenlopende bedrijvigheid van food- en non-foodsectoren
worden op één grote locatie geclusterd.
Hier zijn voorzieningen voor een hele regio,
landsdeel of land aanwezig. Dankzij grootschalige samenwerking worden interne en
externe bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.’
Rondom Venlo werken bijvoorbeeld intensieve
veehouderij, glastuinbouw, sierteelt en
champignonkwekerij veel samen. Het glastuinbouwgebied Californië kunnen ze inrichten als distributieterrein en vestigingsplaats
waar glastuinbouw en grootschalige vleesproductie zich concentreren. Wat te denken
van piramidevormige gemengde bedrijven,
met aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke buitenkant glastuinbouw en aan de
binnenzijde vleesproductie en teelt onder
kunstlicht? In elk gebouw vindt directe uitwisseling plaats van rest- en bijproducten –
een gesloten systeem, dus overschotten
zijn er niet. Transport wordt geminimaliseerd
dankzij een ondergronds transportsysteem,

Meer informatie vindt u in ‘Voorbeelden van
agribusinessparken’, door W. van Eck e.a.
Alterra-rapport 594
Voor prijs en bestelwijze zie pagina 17 e.v.
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