TREEPORT ZUNDERT IN VOLLE
ONTWIKKELING
VOORLICHTINGSVERGADERING VOOR BELGISCHE BOOMTELERS
De West-Brabantse boomkwekerijregio Zundert telt zowat 300 kwekers die gezamenlijk een
omzet van 100 ml. euro realiseren. De regio voelt al meer dan 10 jaar de behoefte om zich als
centrum te Sroʖleren. In 00 werden de krachten van een aantal boomtelers de gemeente
Zundert en andere belanghebbenden gebundeld en vanuit deze samenwerking werd in 2008 de
ondernemersvereniging 'Treeport Zundert' opgericht. Op 19 februari was er in dit kader in
Hoogstraten een Nederlands-Belgische verbroedering.
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d Baaij aan een 70-tal Nederlandse en Belgische boomtelers een beeld opgehangen van
de vorderingen die Treeport ondertussen heeft gemaakt.
Er werd een Belgische locatie voor dit treffen gekozen
om ook de boomtelers uit Noord-België warm te maken
voor de handelsactiviteiten die zich in het Business Center
Treeport (BCT) zullen gaan concentreren. Dit boomteeltbedrijventerrein ligt aan de grensovergang in Meer en 10 ha
van dit centrum situeert zich op grondgebied Hoogstraten
(noordzijde transportzone Meer). De gemeente Hoogstraten
werkte trouwens in samenwerking met de intercommunale IOK mee aan de ontwikkeling van dit terrein. Er werd
gericht gekozen voor dat deel op Belgisch grondgebied en
meer speciʖek om de samenwerking Nederland-België te
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bevorderen maar ook omdat de zichtas langs de snelweg
langer werd en er ook technische voordelen waren.
De timing voor de ontwikkeling van het BCT loopt van 2016
tot 2020. Er zijn momenteel 25 bedrijven geïnteresseerd om
zich hier te komen vestigen. Dit gaat over bedrijven actief
in logistiek, potgrond, verpakking, biobased products maar
ook het proefcentrum, het beursgebouw en het handelscentrum komen in het BCT. Deze bedrijven zouden samen
de eerste fase kunnen afronden. Belangrijk voor de boom-
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Treeport is een publiek-private samenwerking tussen ondernemers en de gemeente Zundert. Voorzitter van Treeport is John Oostvogels (Rabobank) en secretaris is Marc
Lodders van de gelijknamige boomkwekerij. Treeport wil
van de euregio Zundert het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa maken. Op dit moment zijn zowat
110 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere
gerelateerde bedrijven lid of vriend van de organisatie. Ook
de ligging van het op te richten Business Center aan de
Belgisch-Nederlandse grensovergang aan de E19 (as Antwerpen-Rotterdam) wordt als een grote troef uitgespeeld.
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V Marc Lodders en Didier Hermans geloven in de grensoverschrijdende
synergiën in het kader van Treeport en Business Center Treeport
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