
38 GrootGroenPlus 2022

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert maakt bedrijven en regio sterker

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert, oftewel Treeport, timmert sinds 2012 aan de weg. Manager David Bömer en de leden John Dictus (kweker) 

en René Jochems (adviseur Groeibalans) lichten de doelstellingen en ambities toe. ‘Er is al heel veel bereikt, maar we willen en moeten doorpakken,’ 

zegt Bömer. ‘Onze leden en het meest vooruitstrevende boomkwekerijcentrum van Europa verdienen dat.’

Auteur: Jan van Staalduinen

‘Samen bereik je veel 
meer dan alleen’

Volgens kweker John Dictus (links), manager David Bömer en adviseur René Jochems 

creëert Treeport waarde voor de volledige regionale boomkwekerijketen.

Met zo’n 130 leden beschikt Coöperatie Treeport 
Zundert over een stevige achterban. Niet alleen 
telers en handelsbedrijven, waarvan sommige 
ver buiten de regio Zundert gevestigd zijn, zien 
meerwaarde in een vereniging die collectieve 
uitdagingen actief oppakt en zich richt op het 
versterken van de grensoverschrijdende regio-
nale boomkwekerij.
Ketenomvattend
‘Onze missie is het versterken van de regionale 
boomkwekerijketen in de volle breedte,’ zegt 
manager en voormalig boomkweker David 
Bömer. ‘Die omvat vollegronds- en containerbe-

drijven, uitgangsmateriaal en gereed product, 
toeleveranciers, adviseurs en dienstverleners. 
De inzet voor 2030 is een regio die het volledige 
assortiment levert en op basis van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen, innovatie en 
samenwerking een centrale positie inneemt bin-
nen Europa.’

BCT en werkgroepen
Om die ambitie te realiseren, heeft Treeport 
Zundert in samenwerking met gemeente en 
provincie onder andere de aanzet gegeven tot 
realisatie van het Business Centre Treeport (inclu-

sief laboratorium- en koelfaciliteiten). Daarnaast 
stelt Treeport actieplannen op rond relevante 
thema’s die werkgroepen van leden nader invul-
ling geven.

Arbeid en continuïteit
Zo richt de projectgroep PR-soneel zich op 
het werven en behouden van gekwalificeerde 
medewerkers. ‘Arbeid is een cruciale factor voor 
onze bedrijfscontinuïteit,’ verklaart kweker John 
Dictus. ‘Om ons van voldoende instroom te ver-
zekeren, zijn initiatieven nodig die het vermogen 
van individuele bedrijven ver overstijgen.’
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De vereniging Treeport en het Business Centre 
Treeport geven daar samen invulling aan. De 
naam ‘PR-soneel’ is bedacht omdat vooral mede-
werkers de boodschap uitdragen. Zij zijn de 
ambassadeurs die de boomkwekerij op de kaart 
zetten als een aantrekkelijke en uit dagende 
werkgever.

Collectieve thema’s
Andere thema’s die collectieve inspanningen 
rechtvaardigen, zijn smart farming (digitalisering 
en robotisering), kennisontwikkeling, water-
management, gewasbescherming en onkruid-
beheersing, en emissiebeperking. ‘Alle kwekers 
hebben ermee te maken,’ vervolgt Dictus. ‘Het 
is niet alleen logisch, maar ook effectiever en 

kostenefficiënt om dergelijke thema’s collectief 
op te pakken. Uit de groei van de vereniging dit 
jaar kun je opmaken dat veel ondernemers die 
toegevoegde waarde herkennen.’

Concrete stappen
Teeltadviseur René Jochems: ‘Voor adviseurs 
geldt dat ook. Kennisontwikkeling en een infra-
structuur om nieuwe kennis te delen en over te 
dragen, zijn noodzakelijk voor het aanpakken 
van maatschappelijke issues, zoals waterkwaliteit 
en vergroening van de gewasbescherming. Op 
basis van samenwerking die de vereniging mede 
mogelijk maakt, hebben we al concrete stap-
pen kunnen zetten bij het ontwikkelen van een 
biologische systeemaanpak die bijvoorbeeld de 
beukenbladluis beter beheersbaar maakt.’
‘Kennis brengen is daarbij net zo belangrijk als 
kennis halen,’ merkt Dictus op. ‘We leren ván 
elkaar en mét elkaar. Dat is een belangrijke 
grondslag van het lidmaatschap van deze ver-
eniging.’

Blijven groeien
‘Samen bereik je veel meer dan alleen,’ vat 
Bömer samen. ‘Die toegevoegde waarde wil-
len we uiteraard blijven leveren. Bedrijven die 
nog niet zijn aangesloten, nodig ik van harte uit 
om alsnog lid te worden. Op de eerste plaats 
natuurlijk de bedrijven in onze regio. We hebben 
zelfs leden in Limburg, Overijssel en Groningen. 
Eigenlijk kun je stellen dat iedere onderneming 
die belang heeft bij een sterke Zundertse regio 
en bij de activiteiten die wij organiseren en 
faciliteren, baat heeft bij het lidmaatschap van 
Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert.’

Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert
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Nederland
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T: 076-599 5000

Blauwe route, stand B090

De campagne ‘Groen; zeker doen!” is een initiatief van 

Treeport Zundert om jongeren de mooie kant van 

werken in en voor de boomkwekerij te laten zien.

Het delen van kennis op de bedrijven is van grote waarde. Op deze foto krijgt 

de groep Alliantiepartners uitleg over robotisering in de boomteelt.

‘Arbeid is een 
cruciale factor 
voor continuïteit’

‘Kennis brengen is net zo 
belangrijk als kennis halen’
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