SYNERGIE

ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID BOOMTEELT BUSINESS CENTRE (BBC):

EEN THEMATISCHE BEDRIJVENLOCATIE VOOR BEDRIJVEN
GELIEERD AAN DE BOOMTEELTSECTOR.
Belang van de boomkwekerijsector voor Nederland:
grootste exportland ter wereld van boomkwekerijproducten
(ca 65% van de totale productie wordt geëxporteerd, waarvan
90% naar landen binnen Europa)
totale exportwaarde = ca 440 miljoen euro (2010)
tewerkstelling in de boomteeltsector = 11.500 (2009)
totale productiewaarde van de Nederlandse boomteeltsector = circa 600 miljoen
euro op jaarbasis (in België ruim 250 miljoen)
bijna 3.100 bedrijven actief in de boomteeltsector (boomkwekerijgewassen en
vaste planten) (in België: 875 boomkwekerijen)
gezamenlijke areaal = ruim 17.000 hectare (in België ruim 5.000 hectare)

HET BUSINESS CENTRE TREEPORT (BCT) MOET EEN UITING
WORDEN VAN DE TOTALE BOOMTEELTSECTOR:
accommoderen van de ruimtevraag van de gevestigde partners uit de keten;
totale exportwaarde = ca 440 miljoen euro (2010)
ook ruimte bieden aan de aan boomteelt gelieerde bedrijvigheid.
Deze brede benadering biedt aanknopingspunten voor synergie en symbiose door
slimme en innovatieve combinaties, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
De beoogde synergie en symbiose ontstaat juist als ook andere, aan de sector
gerelateerde bedrijven in een cluster worden toegestaan (bijvoorbeeld een bedrijf
dat landbouwmachines onderhoudt, een transportbedrijf van hoofdzakelijk
agroproducten, een bedrijf dat verpakkingsmiddelen produceert of agroproducten
verpakt, een ict-bedrijf met diensten aan de sector, een bedrijf met de focus op
gewasbeschermingsmiddelen, etc.).
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KETENSAMENWERKING IS VAN GROOT BELANG VOOR DE
VERBETERING VAN DE AGROLOGISTIEK:
door activiteiten en processen in de keten op elkaar af te stemmen en afspraken te
maken over onder meer beschikbaarheid, leverhoeveelheid en levermoment kan
de productstroom in de keten sneller verlopen, kunnen de transportkosten en het
aantal vervoersbewegingen verminderen en de concurrentiekracht worden
versterkt.
DOOR AFSTEMMING VAN VRAAG EN AANBOD KUNNEN TELERS HUN PRODUCTIE
BETER PLANNEN EN KAN DE LEVERBETROUWBAARHEID TOENEMEN.
Er is geen beste methode voor agrologistiek, omdat agrologistiek maatwerk is.
Zo moet de logistiek worden afgestemd op de specifieke kenmerken van de
kweker, zoals diversiteit van het assortiment, mate van piekperioden, volume van
bestellingen en bedrijfsgrootte. Daarnaast kunnen handelaren en transporteurs
niet alle logistieke stromen van verschillende productgroepen eenvoudig
combineren voor dezelfde afzetkanalen.
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