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Bruggen bouwen tussen publieke en private 
partijen is de kracht van Peter Berben, sinds 1 
januari 2022 lid van het BCT-team en program-
mamanager van het E&E Centre. Die verbin-
dende kwaliteit is onmisbaar om het Zundertse 
boomkwekerijcentrum beter op de kaart te 
krijgen bij kennis- en onderwijsinstellingen, en 
om ondernemers in de regio breder en beter 
toegang te bieden tot nieuwe kennis en tech-
nologie.

Ondernemers centraal
‘De sector wil innoveren en duurzamer pro-
duceren,’ stelt de voormalige docent, bedrijfs-
kundige en programmamanager van Delta 
Agrifood Business uit Bergen op Zoom vast. 
‘Daar zijn technische knowhow en kennis van 
buiten bij nodig, en ook flankerend beleid 
van betrokken overheden. Het E&E Centre is 
bedoeld om die werelden samen te brengen 
en de kracht van de sector uit te dragen. De 
behoeften van de ondernemers staan daarin 
centraal; we zijn en blijven een verlengstuk van 
en voor kwekers.’

Kenniscentrum en laboratorium
Voor ondernemers in de regio zal het centrum 
vooral een plek worden waar zij deel kunnen 
nemen aan workshops, kennis- en netwerkbij-
eenkomsten. Sommigen zullen ook betrokken 
zijn bij het biotechnologisch laboratorium dat 
ruimte moet bieden aan (onder andere) prak-
tijkonderzoek rond inhoudsstoffen en biobased 
toepassingen van boomkwekerijproducten en 
reststromen van bedrijven.

Nauwe banden met onderwijs
‘Er wordt aan alle kanten geïnnoveerd, maar 
veel innovaties en nieuwe kennis dringen 
slechts langzaam of in het geheel niet door 
tot boomkwekerijen. Vanuit een gezamenlijk 
opgestelde agenda en een actieve inzet op 
private en publiek-private projecten kunnen 
we dat verbeteren,’ is de stellige overtuiging 
van Berben. ‘We zijn al druk bezig om nauwere 
banden te smeden met onderwijsinstellingen, 
zoals het Curio College, Aeres, HAS Den Bosch 
en Wageningen University & Research. Om de 
bedrijven van morgen te voeden en adequaat 

Peter Berben: ‘We zijn een verlengstuk van en voor kwekers’

De bouw is begonnen, nog een jaartje te gaan. 

In het najaar van 2023 zal het Experience 

Excellence Centre Treeport, onderdeel van het 

gloednieuwe Business Centre Treeport (BCT) 

in Zundert, haar deuren openen voor onder-

nemers en andere stakeholders binnen de 

boomkwekerij. Het kan programmamanager 

Peter Berben niet snel genoeg gaan.

E&E Centre 
Treeport 
verbindt sector 
met onderwijs, 
innovatie en 
overheden

Peter Berben Bruggen bouwen tussen publieke en private 

partijen is de kracht van Peter Berben, sinds 1 januari 

2022 lid van het BCT-team, samen met Chantal van 

Kuyck, Remco Van Dessel en Theunis Mulders, en 

programma manager van het E&E Centre. 



41www.grootgroenplus.nl

te bemensen, heb je immers ook goede men-
sen nodig. Er liggen wederzijdse belangen 
– ook met andere stakeholders en boomkweke-
rijgebieden – en die brengen we in onze com-
municatie nadrukkelijk onder de aandacht.’

Educatie, innovatie en promotie
Onder het motto ‘Het bedrijfsleven leidt, het 
onderwijs ondersteunt, wij faciliteren’ timmert 
Berben met steun vanuit het BCT al flink aan 
de weg. Naast onderwijs en educatie zet het 
centrum zich, zoals eerder aangegeven, in voor 
innovatie en sectorpromotie. Mede vanwege de 
unieke opzet en invulling van het BCT en het 
E&E Centre verwacht Berben dat het regionale 
niveau op alle vlakken zal worden overstegen.

Internationale marktpositie versterken
‘Zundert en omgeving vormt het grootste 
boomkwekerijcentrum van Nederland en zet 
qua innovatie de toon in Europa,’ licht hij toe. 
‘De nieuwe faciliteiten die nu worden gerea-
liseerd, versterken niet alleen de kracht van 
de regio, maar ook die van de Nederlandse en 
Vlaamse boomkwekerijketen als geheel. Hoe 
breder en groter het draagvlak is, des te meer 
we met elkaar gedaan kunnen krijgen om de 
toch al sterk verweven bedrijvigheid aan beide 
kanten van de grens te versterken en nieuwe 
impulsen te geven. Voor dat doel zet ik mij 
graag in. Het team dat mij daarbij helpt, zal de 
komende maanden al voor een deel worden 
ingevuld.’
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