Hoogstraten en Zundert
lanceren Boomteelt
Business Centrum
Samenwerking met Treeport Europe

BS

Op een persconferentie werd begin november de oprichting van een grensoverschrijdend boomteelt businesscentrum in Meer aangekondigd. De bereidheid van de boomkwekers om mee te
doen aan dit project en de betrokkenheid van alle partners over de landsgrenzen heen maakt dit
een internationaal project van iedereen. Het BBC is een initiatief van Treeport. De gemeente Zundert en de gemeente Hoogstraten faciliteren het initiatief.
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De boomkwekerij in de Nederlandse
regio Brabant en de Belgische regio
Noorderkempen kent al een lange
geschiedenis. De sector is belangrijk voor de werkgelegenheid en de
economische ontwikkeling binnen
deze regio. Het marktaandeel van het
boomteeltgebied neemt vandaag nog
toe door een verdergaande samenwerking van de boomkwekers en de
groeiende coöperatieve gedachte om
hun producten gezamenlijk aan te bieden. Uit deze samenwerking tussen de
afzonderlijke boomkwekers, ontstaat
de behoefte om de totale productieketen ‘van toeleverancier tot eindgebruiker’ meer op elkaar af te stemmen.
De regio vindt het dan ook nodig om
zijn goede positie te laten behouden in
Nederland, België en Europa.
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s Tinne Rombouts (midden), burgemeester van Hoogstraten en Didier Hermans (rechts) van de
Boomtelersfederatie Noord-België zetten mee hun schouders onder het Boomteelt Centrum.

20

Sierteelt&Groenvoorziening 19 • 15 november 2013

foto W. De Geest

BS

AV

s De boomkwekerijbedrijvigheid in de Nederlandse regio Brabant en de Belgische Noorderkempen
wil door grensoverschrijdende samenwerking zijn positie versterken.
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termijn de beurs Grootgroenplus kan
gevestigd worden. Bovendien zal de
inrichting van dit BBC mooi en groen
ogen, langsheen de E 19, zodat dit een
visitekaartje wordt voor onze sector.”

Locatie
De voorkeurslocatie voor de ontwikkeling van het Boomteelt Business
Centrum (BBC) is bestuurlijk vastgelegd en er kan gestart worden met het
uitwerken van de concrete plannen.
Het centrum
ligt aan de snelweg A16/E19, op de
grens Nederland-België. De noordelijke kant van Transportzone Meer (B)
wordt in de plannen gerevitaliseerd en
op Nederlands grondgebied (Oekel)
wordt nieuwbouw gepleegd. Beide
gebieden (NL/B) vormen het BBC, dus

wordt het letterlijk en figuurlijk een
grensoverschrijdend Business Centrum. De nabijheid van steden als Antwerpen en Breda werkt versterkend
en geeft deze ‘hotspot’ de internationale allure die nodig is. Op Belgisch
grondgebied betekent de komst van
dit BBC een mooie opwaardering van
het oudste gebied van de transportzone Meer. Die had de laatste jaren te
kampen met leegstand en de herbestemming van deze zone zorgt voor
een welgekomen nieuwe wending. Het
agrarisch gebied aan Nederlandse
kant zal een ruimtelijk proces
ondergaan zodat ook daar de industrie
boomteeltsector zich kan vestigen.n
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Het Boomteelt Business Centrum
(BBC) moet mee helpen om die doelstelling te behalen. Het centrum wordt
een duurzaam en innovatief themapark dat gericht is op de Belgische
en Nederlandse boomkwekerij en
zal ruimte bieden aan handel, logistiek, promotie, onderzoek, onderwijs
en andere betrokken bedrijvigheid.
Een commissie deskundigen past een
thematische filter toe waardoor enkel
bedrijven die nadrukkelijk actief zijn
in de boomkwekerijsector betrokken
worden. Met de samenwerking wil
men komen tot slimme en innovatieve
combinaties - bijvoorbeeld op gebied
van duurzaamheid - en de nationale
en internationale handel optimaal
faciliteren.
De voorbereidingen voor een Boomteelt Business Centrum lopen al sinds
2008. In de tussenliggende jaren
zijn er diverse marktverkenningen,
onderzoeken en locatiestudies verricht. De haalbaarheid van de plannen
werd steeds duidelijker. De gemeente
Zundert en de stad Hoogstraten en
de organisatie Treeport Europe staan
nu aan de vooravond van een nieuwe
publiek-private samenwerking.
Didier Hermans, voorzitter van de
Boomtelerersfederatie Noord-België
was nauw betrokken bij de voorbereidingen. Didier: “Als voorzitter van
Noord-België sta ik volledig achter
deze grensoverschrijdende ontwikkeling. Dit nieuwe project is enorm
belangrijk voor onze kwekers, zeker in
de nabije regio. Als je een cirkel rond
het gebied trekt, ligt de helft van de
cirkel in België.
Het BBC zal nieuwe kansen creëren op
gebied van commercialisatie en logistiek maar ook op gebied van innovatie,
onderzoek en onderwijs. Er is op het
midden van het terrein ruimte voorzien voor een congresgebouw waar op
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