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Agribusinessparken

Agroproductieparken, agrologistiek, agrobusinessparken, agroketens, agrobusinesscomplexen,

agro-industriële knooppunten, transitie Duurzame Landbouw, et cetera. Een selecte greep uit de

gebruikte begrippen. Voor mensen uit de industrie doorgaans lastig te doorgronden. Dit artikel

schetst de achtergrond van agroproductieparken, het politieke klimaat, de stand van zaken van

een aantal initiatieven, en de ervaringen tot nu toe. Doel is om na te gaan wat het perspectief is

van agroproductieparken in het licht van de ontwikkelingen die op de agro-industrie afkomen.

Groeiende aandacht agroproductieparken

Veel in de pers, weinig uit

De ontwikkeling van ‘Food Valley’, een regionale profilering van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden in Gelderland, gaat erg langzaam terwijl er
duidelijk behoefte lijkt te zijn aan een betere en snelle toegankelijkheid van
kennis voor de industrie en vooral het MKB.
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In de Agrofoodsector zijn ontwikkelingen gaande die op mid-
dellange termijn grote impact zullen hebben op de sector.
Enkele belangrijke drijvers:
– Globalisering: de nationale sector komt internationaal in een

steeds minder gunstige concurrentiepositie;
– Toenemende complexiteit: product- en procesontwikkeling

met meer bedrijven in een keten;
– Kwetsbaarheid: vooral in dierlijke ketens vormen crises een

directe bedreiging voor continuïteit;
– Regio’s: fondsen voor regionale (landschaps)ontwikkeling

stimuleren herstructurering agrofoodsector.

Om het hoofd te bieden aan deze ontwikkelingen zijn intensie-
vere en nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven
noodzakelijk. Dit heeft in de afgelopen jaren geleid tot een
groeiende aandacht voor keteninnovatie in agrofood, tot het
verschijnen van de Visie Agrologistiek van het ministerie LNV en
recent tot een aantal plannen voor ontwikkeling van agropro-
ductieparken: bedrijvenclusters waarin agrobusiness en/of niet-
agrobusiness duurzaam zijn vervlochten en ingepast in de lan-
delijke omgeving. 
In het kader van agroproductieparken staat het bundelen van
agrostromen en niet-agrostromen centraal. Belangrijke doelen:
– Gecombineerde, hoogwaardige bewerking en verwerking van

agrarische producten op locatie. Hierdoor ontstaan optimale
condities voor industriële symbiose: een efficiënte uitwisse-
ling van energie, warmte/koude, primaire en secundaire
grondstofstromen en water. Tussen deelprocessen van ver-
schillende bedrijven op één locatie (bedrijventerrein);

– Bereiken van logistieke efficiency in transportketens;
– Bereiken van duurzaamheid door efficiëntere benutting van

grondstoffen en hulpstoffen (energie, water).
Tenslotte mag het programmavoorstel Transitie Duurzame
Landbouw in deze inleidende opsomming niet ontbreken
(‘Stand van zaken TDL’). 

Politiek klimaat 
Beleidsmatig gezien mag het thema agroproductieparken zich
verheugen op een sterke belangstelling. In diverse beleidsno-
ta´s komt het aan de orde. Vanuit het ministerie van LNV is een
aparte organisatie opgericht om initiatieven te starten, varië-
rend van strategisch, verkennend onderzoek tot het uitvoeren
van concrete pilots. Dit is het zogenaamde Innovatienetwerk
Groene Ruimte en Agroclusters. Onlangs zijn er onder leiding
van het Innovatienetwerk negen pilots gedefinieerd als uitwer-
king van de eerder genoemde Visie Agrologistiek. Hiervan kun-
nen er drie als een heus agroproductiepark worden betiteld (zie
kader).
Punt van grote aandacht betreft echter het financiële commit-
ment van de (rijks)overheid. Er is weinig geld beschikbaar voor
het opstarten van concrete initiatieven en tegelijkertijd wordt er
een fors beroep gedaan op belanghebbende partijen zoals de
(agro)industrie. Er dreigt bovendien een vicieuze cirkel te ont-
staan: de (rijks)overheid legt de bal bij de industrie, doch verre-
weg de meeste lopende activiteiten ontberen tot op heden een
‘echte’ industriële drager voor agroproductieparken. Ook het
feit dat financiële injecties van de rijksoverheid in de kennisin-
frastructuur nog onzeker zijn, is geen positief signaal. Bijvoor-
beeld de ontwikkeling van ‘Food Valley’, een regionale profile-
ring van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Gel-
derland, gaat erg langzaam terwijl er duidelijk behoefte lijkt te

t de grond

Het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agroclus-
ters initieert en stimuleert allerlei projecten en stu-
dies op het gebied van agroketens en agroclusters.
Voor vragen over projectideeën kunt u bij hen
terecht.
Contactpersoon: Dr. ir. Jan de Wilt (070-3785653)
of op de website: www.agro.nl/innovatienetwerk.

Groene Ruimte en Agroclusters
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zijn aan een betere en snelle toegankelijkheid van kennis voor
de industrie en vooral het MKB (zie ook pag. 22-25).

Stand van zaken
Het is niet gemakkelijk om het concept agroproductieparken
tot uitvoering te brengen. Uit jaaroverzichten van het Innovatie-
netwerk zijn slechts enkele voorbeelden over agroproductiepar-
ken te herleiden:
– Foodregio De Peel (met Bavaria als deelnemende industriële

partij);
– Agroproductiepark Amsterdam (met Cargill als deelnemende

industriële partij);
– A1-eiwit corridor (tot op heden zonder industriële trekkers);
– Agroproductiepark/Agro-specialtypark Groningen (proeffa-

briek omzetten biologische restproducten uit suiker- en aard-
appelindustrie);

– Eemshaven: vestiging van Bavaria en Agrifirm als mogelijk
eerste opmaat naar een Agroproductiepark.

Er zijn met andere woorden weinig goede en concrete voorbeel-
den over agroproductieparken voorhanden, laat staan voor-
beelden waarin de agro-industrie een belangrijke rol speelt. De
oorzaak is dat er een combinatie van een aantal factoren op
bedrijfsniveau gelijktijdig moet plaatsvinden. Dat is toeval dat
zich slechts zeer beperkt laat dwingen. De factoren zijn onder
andere:
– Meer dan een bedrijf heeft ruimte en redenen om te investe-

ren in nieuwe faciliteiten;
– Er zijn duidelijke economische voordelen voor samenwer-

king;
– De risico’s die mogelijk ontstaan door de samenwerking

betreffen niet de continuïteit van de primaire bedrijfsvoering;
– Vrijwel altijd moet er tenminste een bedrijf bereid zijn te ver-

huizen naar een nieuwe locatie
– En… de timing van de ontwikkeling klopt voor alle partijen.

Een succesvoorbeeld uit Noord-Nederland betreft de ontwikke-
ling van een agrocluster op bedrijventerrein Groningen Zuid.
Op deze locatie hebben een varkensvetsmelterij (Ten Kate), een
gelatineproducent (DGF Stoess) en een diervoederproducent
(AFB) een ecocluster gebouwd. Zij wisselen grondstoffen,
(rest)producten en proceswarmte uit. Bovendien maken zij
gebruik van de nabijgelegen warmtekrachtcentrale die door
Essent en Avebe wordt geëxploiteerd. Het betreft dus een voor-
beeld van (grootschalige) geïntegreerde samenwerking.

De Hoogeveense
zuivelcoöperatie
DOC Kaas bouwt op
een goed bereikbare
locatie langs de A37
een nieuw zuivel-
park

Negen vernieuwende pilots realiseren de Visie Agrologistiek

De ministers Veerman van LNV
en Peijs van V&W hebben de
volgende negen projecten gese-
lecteerd om een impuls te
geven aan de vernieuwing van
logistieke processen in de agro-
sector (Bron: Persbericht minis-
terie LNV d.d. 4 juli 2003).
1. ‘Reduced checks’. In navol-

ging van sierteelt: voor
groente en fruit instellen van
steekproeven, gericht op een
van te voren verwacht risico.
Indiener en betrokken partij-
en: Frugi Venta (dhr. W. Bal-
jeu, Den Haag), met steun
van de Plantenziektekundige
Dienst en Productschap Tuin-
bouw. Daarnaast is er deel-
name van internationaal ope-
rerende private partijen (ver-
laders en een vervoerder).

2. Proefproject ‘integrale,
gebiedsgerichte versterking
van de varkenshouderij rond
de A1 (Overijssel)’. Nieuwe
ruimtelijke opzet voor de var-
kenshouderij, netwerk met
agrologistieke knooppunten
en clusters gebaseerd op
‘gezinsbedrijf plus’-concept.
Indiener en betrokken partij-
en: ABCTA (dhr. J. Pegge,
Lochem) en Dumeco, GLTO,
provincies, gemeenten,
Reconstructie Cie Overijssel,
ondernemers in de varkens-
houderij.

3. ‘Klavertje 4’. Versterking
bestaande agroclustering
rond Venlo. Dit koepelproject
annex afstemmingsproject,
bestaat uit vier projecten:
glastuinbouwgebieden Sibe-

rië en Californië, industrie-
terrein Trade Port Noord
(met voorziene railterminal)
en het ‘Fresh Parc’-concept
van Veiling ZON. Dit betekent
een versterking van het agro-
cluster Venlo, waar produc-
tie, handel en verwerking op
een steenworp afstand van
elkaar zijn gelegen en geopti-
maliseerd worden door mul-
timodaal transport. 
Indiener en betrokken partij-
en: Provincie Limburg (dhr.
M. Siecker, Maastricht), de
gemeenten Venlo, Maasbree,
en Horst aan de Maas en de
Coöperatie Veiling ZON (zie
ook pag. 18-19).

4. ‘Mondiaal sierteelt netwerk’.
Via dit project kan Neder-
land, als regisseur van mon-

diale sierteeltstromen, meer
verdienen aan stromen die
niet via Nederland gaan.
Indiener en betrokken partij-
en: Nederland Distributie-
land (NDL) (dhr. E. Kasteel,
Zoetermeer), en bedrijven in
de sierteeltsector.

5. Kuijpers Kip: Clustering in
pluimveesector op een loca-
tie voor de productie van kui-
kenvlees van opfok tot
slacht.
Indiener en betrokken partij-
en: Kuijpers Kip (dhr. M. Kuij-
pers, Heeswijk-Dinther (NB)). 

6. Zuivelpark Hoogeveen (DOC-
kaas). Samenvoeging van
productie, rijpingslocaties,
verpakking en distributie
voor kaas en verwante bedrij-
ven in een zuivelpark.
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De drie bedrijven die zeer nauw betrokken zijn bij bovenge-
noemd cluster, kunnen een prima rol vervullen in de kennis- en
informatieoverdracht en dus ook een stimulans voor nieuwe ini-
tiatieven. Essentiële vragen die zij kunnen beantwoorden zijn:
– Wat zijn de succes- (en faal)factoren?
– Wat is de meerwaarde?
– Hoe kunnen schakels (bedrijven) in de keten het beste wor-

den getriggerd?
Met andere woorden: op welke wijze kan het agrobedrijfsleven
worden geënthousiasmeerd? Het is erg belangrijk om de indus-
triële ervaring te benutten om tot meer levensvatbare initiatie-
ven te komen.

Ervaringen tot nu toe
Wanneer we de balans opmaken van hetgeen tot nu toe is
bedacht en gerealiseerd op het gebied van agroproductiepar-
ken dan vallen twee dingen op. 
Allereerst valt op dat de internationale belangstelling groot is.
Met name op het ontwerp van de inmiddels beroemde varkens-
flat is vanuit de gehele wereld gereageerd. Op dit moment ziet
het er naar uit dat in Japan de eerste varkensflat gebouwd gaat
worden. Nederland is in de ontwikkeling van vernieuwende
agrobusinessconcepten blijkbaar een gidsland.
Ten tweede valt op dat er bepaald geen gebrek aan ideeën en
concepten is, noch aan belangstelling daarvoor bij kennisinstel-
lingen en adviseurs. De realisatie van deze ideeën komt in eigen
land echter zeer moeizaam op gang. Dit heeft voor een belang-
rijk deel te maken het ontbreken van financiële middelen voor
ingrijpende innovaties in de agrofoodsector. Zo heeft de Rijks-
overheid met de Visie Agrologistiek wel regionale initiatieven
uitgelokt, maar tot dusver nauwelijks middelen beschikbaar
gesteld voor een daadwerkelijke realisatie van deze initiatieven.
Het lijkt alsof men er vanuit gaat dat de sector zichzelf zonder

ondersteuning kan vernieuwen. Ook bedrijven zijn zeer terug-
houdend. Dat er een ingrijpende transitie in de landbouwsector
nodig is, wordt wel vrij breed onderschreven, maar bedrijven
schatten de risico’s van het nemen van een voortrekkersrol
blijkbaar als onverantwoord hoog in.

Commitment
Niet alleen een gebrek aan financiële middelen belemmert de
realisatie. Ook commitment en kritische massa zijn tot dusver
onvoldoende aanwezig. Een tour de horizon laat zien dat er veel
initiatieven zijn die op zichzelf onvoldoende kritische massa
hebben. Met andere woorden: de innovatiekracht in de sector
wordt momenteel versplinterd over een groot aantal kleine ini-
tiatieven. Doelgerichte bundeling van initiatiefnemers in net-
werken, zeker op regionaal niveau, zou een belangrijke stimu-
lans voor de realisatie opleveren. 
Daarnaast is ook commitment essentieel. De realisatie van
agroproductieparken is immers een proces met een lange
adem. Bovendien een proces waarin publieke en private partij-
en van elkaar afhankelijk zijn voor het bereiken van het beoog-
de (collectieve) succes. Dat betekent dat tussentijdse wijzigin-
gen in de beleidsstrategie van een of meer betrokken partners,
hetzij overheden, hetzij bedrijven, de kans van slagen van het
gehele project direct zal bedreigen. Samenwerking met een lan-
getermijncommitment komt niet eenvoudig op gang. Wel is
hoopgevend dat steeds meer bedrijven en kennisinstellingen
zich hiervan bewust zijn.
In dat groeiende bewustzijn ligt tevens de kiem voor succes van
een aantal initiatieven dat ook nu al komt bovendrijven. Innova-
tieve bedrijven die doelgericht aansluiting zoeken met elkaar en
met kennisinstellingen. Intermediaire organisaties op landelijk
en vooral regionaal niveau die in nauwe afstemming met over-
heden nieuwe initiatieven verknopen en versterken. Alles wijst
er op dat de Nederlandse samenleving binnen een termijn van
vijf jaar kennis zal maken met een aantal verassend innovatieve
voorbeelden van agroproductie. Maar de tijd dringt – en bunde-
ling van krachten om te komen tot enkele echte successen is
een voorwaarde om de bijdrage van agroproductieparken aan
het voortbestaan van agro en voedingsmiddelenindustrie te
realiseren.

Paulus Kosters, Arjan Ekelenkamp en Rob Weterings*
* Ir. P.S.R. Kosters, J.W. Ekelenkamp, R. Weterings., TNO-MEP, Apeldoorn, 055-5493590,

p.s.r.kosters@mep.tno.nl.

Duurzame landbouw is een
belangrijk thema in kader
van de kennisinfrastruc-
tuur van Nederland. Hier-
toe is programmavoorstel
Transities Duurzame Land-
bouw ingediend in het
kader van de BSIK-rege-
ling (eerder: ICES/KIS-3).
Eind van dit jaar (2003) zal
duidelijk worden of het
kabinet voor dit initiatief
rijksmiddelen beschikbaar
stelt.
TDL maakt onderscheid
tussen drie typen kennis-
projecten:

– Vitale clusters (= agro-
productieparken);

– Veelzijdig platteland;
– Regie internationale

agrifoodnetwerken.

Enkele voorbeelden van
agroproductieparken die
hierin naar voren komen:
– Eiwitcorridor A1;
– Duurzame agro-ontwik-

kelingen in Zuid-Gronin-
gen;

– Ecopark Horst;
– Versparken op multimo-

dale knooppunten in
Europa.

Transities Duurzame Landbouw (TDL)

Indiener: DOC-kaas (dhr. J. Oos-
terveld, Hoogeveen, zie ook pag.
15-16).

7. Clustering van productie tot dis-
tributie in de vollegronds-
groenteteelt van Wieringermeer
Zuid-Oost.
Indiener en betrokken partijen:
Hiemstra BV (dhr. Hiemstra,
Middenmeer). Grontmij en Pro-
vincie Noord-Holland. 

8. Flora Holland, Eelde. Slimmere
organisatie van de wegverbin-
dingen tussen de sierteeltcentra
in Nederland (van telers tot vei-
lingen). Versterking sierteelt-
cluster Eelde.
Indiener: FloraHolland Eelde
(dhr. C. Hoekstra, Eelde).

9. Koepelproject Eiwit-corridor A1.
Doel van dit ‘koepelproject’ is
het formuleren en begeleiden

van een aantal concrete pilots
voor de A1-corridor regio om de
agrofoodindustrie weer innova-
tiegericht te maken. De projec-
ten gaan over clustering van var-
kens, pluimvee- en kalverhoude-
rij. Het project ‘Integrale,
gebiedsgerichte versterking van
de varkenshouderij’ maakt hier
deel van uit (zie projectnr. 2).
Indiener en betrokken partijen:
Oostelijke Ontwikkelings Maat-
schappij (dhr. F. Eetgerink). Er
wordt samengewerkt met het
agrarisch bedrijfsleven, UR
Wageningen (ATO, LEI, Alterra),
TU Enschede, Arcadis, Buck Con-
sultants International, Rijncon-
sult en Innovatienetwerk Groene
Ruimte en Agrocluster.


