Kernbegrippen van het DPC:
1. Samenwerken met behoud van elkaars zelfstandigheid
2. Onderlinge energieverbindingen
3. Verminderen logistieke kosten
4. De sector laat zich zien aan de (inter)nationale markt
5. Het duurzaam Paddestoelen Cluster is de poort van de
paddestoelensector van Maasdriel
6. De ondernemers hebben -  samen met de partijen in het paddestoelenpact - besloten dit project met stip op te pakken
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Duurzaam Paddestoelen Cluster Kerkdriel:
Effectieve samenwerking leidt tot meer rendement
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Nadere informatie, commentaar of belangstelling?
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Als u belangstelling heeft voor dit initiatief dan kunt u
contact opnemen met Jan Hooijmans, Johan van Namen
of Richard Peffer (06 53 22 70 12).
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www.betuwsebloem.nl

Maastricht

Centraal gelegen in Nederland, vlakbij de A2 van Amsterdam naar Maastricht ligt Kerkdriel.
Een dorp met een lange tuinbouwhistorie. De paddestoelenteelt is een belangrijke
economische motor voor Kerkdriel en omgeving. Circa 15 % van de beroepsbevolking werkt
in deze sector.
De sector is in staat om van onder andere “waardeloze” mest een waardevol product te
maken dat over de hele wereld wordt verhandeld en geconsumeerd. Alle schakels van
de keten zijn hier aanwezig; teelt, verwerking, recycling, verpakking en logistiek. Aan de
westzijde van Kerkdriel zijn aanzienlijke kansen om zowel het aantal gereden kilometers,
als het energiegebruik te verminderen.

Het duurzaam Paddestoelen Cluster is een nationaal voorbeeld van een cradle to cradle project. Drie ondernemers,
Richard Peffer, Jan Hooijmans en Johan van Namen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de
bedrijfsontwikkeling van dit cluster. Zo is er een plukrobot voor verse paddestoelen ontworpen. De transportband
voor compost van het bedrijf Hooijmans naar Peffer levert een forse besparing op. De drie ondernemers hebben
ook het overleg gestart met de milieubeweging. Tijdens het project van Betuwse Bloem (bloeiende clusters)
heeft Wageningen de onderbouwing van het huidige duurzame cluster en de ambities voor de toekomst
geformuleerd. In die ambities worden ook kansen voor de hele paddestoelenbranche in Maasdriel
benoemd, zoals de aanleg van de paddestoelenroute en de verdere ontwikkeling van de haven. Het
paddestoelenpact ondersteunt de ondernemers van het Duurzaam Paddestoelen Cluster en zal het project
verder begeleiden.

Duurzaamheid is het sleutelwoord
Wat?
In een groot aantal stappen wordt mest omgebouwd tot een voedzaam product met veel eiwitten. Dierlijke eiwitten worden te duur en leggen

Positie in de markt?

Kansen voor ondernemers

De paddestoelensector heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug.

Het duurzaam Paddestoelen Cluster zal zich verder

De prijzen waren slecht, maar het tij begint te keren. De sector realiseert

ontwikkelen als hét innovatieve centrum voor productie

zich dat de kosten omlaag moeten en dat men vooral op kwaliteit en

en verwerking in de internationale handel van

duurzaamheid moet concurreren. Zo kan in Maasdriel een logistiek

paddestoelen. De ondernemers willen en kunnen

centrum ontstaan met landelijke uitstraling. Import en export raken en

deze ambities waarmaken. Hiermee profileert dit

versterken elkaar en de consument wordt met open armen ontvangen.

gebied zich als een internationaal kenniscentrum.
Er ontstaat een internationaal netwerk waar alle

Positie in de samenleving
Alle partijen in het Paddestoelen Cluster realiseren zich dat zij de banden
met de lokale samenleving moeten aanhalen. Het is vooral van belang
dat men elkaar weet te vinden en elkaars taal spreekt. Dat kan in formele
structuren zoals een pact, maar ook in informele netwerken. Hierbij moet

een te groot beslag op grondstoffen. Kortom de samenleving schreeuwt om nieuwe plantaardige paddestoelen. De keten in Kerkdriel maakt niet

worden gedacht aan de betrokkenheid van inwoners, de milieubeweging,

alleen paddestoelen, maar kan ook energie leveren. Ook kunnen reststoffen – uit water bijvoorbeeld - verder worden ontwikkeld tot waardevolle

maar ook het bedrijfsleven zoals bijvoorbeeld restaurants.

grondstoffen. Alle schakels van deze keten liggen dichtbij elkaar.

deelnemers in het cluster van profiteren. Ook de
export van nevenproducten zal een deel van de
toegevoegde waarde worden.
De ondernemers zullen met elkaar afspraken
maken over de energieproductie en onderlinge
leveranties van energie. In transport is belangrijke
winst te halen door afspraken te maken om de
beladingsgraad te verhogen. Zo dalen de kosten

Ondernemers binnen dit cluster beseffen dat zij de relatie met de markt, de consumenten maar ook de recreant verder moeten aanhalen. Dit cluster moet

en is er minder belasting voor het milieu. Deze

de poort worden van bedrijven in de gemeente Maasdriel enerzijds en anderzijds naar één van de belangrijkste paddestoelengebieden van Europa.

samenwerkingsvormen vragen om vertrouwen en

Waar?

goede afspraken. Het belangrijkste is dat alle

Het cluster Kerkdriel ligt vlakbij de A2 en ligt direct tegen de kern van het dorp aan. Dit heeft zijn beperkingen maar ook zijn kansen.

ondernemers beseffen dat samenwerking vanuit

Vanuit het open polderlandschap kan een aantrekkelijk gebied worden gecreëerd, waar een goede boterham te verdienen is. Het is

zelfstandigheid meer concurrentiekracht

een sector die als een voorbeeld geldt van de Bio Based economy.

betekent.

Wie?
Grote trekkers in de ontwikkeling van dit Duurzaam Paddestoelen Cluster zijn een drietal bedrijven. De Peffer Group,
Hooijmans Compost en  Johan van Namen Kwekerijen, Transport en Handel. Deze voortrekkersrol vervullen zij samen
met de stuurgroep waarin de gemeente, de Rabobank, CNC, de ZLTO en de Wageningen UR vertegenwoordigd zijn.
Bij de planvorming worden de ondernemers ondersteund door Greenport Betuwse Bloem, de Wageningen UR en
Transforum.
De ondernemers zijn inmiddels leidend in dit project en de gemeente en de stuurgroep Paddestoelepact
hebben besloten om dit project met prioriteit te behandelen binnen het Paddestoelencentrum Maasdriel.

