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Agribusinessparken

Rond Venlo komt alles bij elkaar. Het
tweede glastuinbouwgebied van Neder-
land en het logistieke knooppunt rond
Venlo sluiten nauw bij elkaar aan. AGF-
handelaren en groenteverwerkende
bedrijven vinden vrijwel alles van hun
gading in de buurt. Zelfs de afzetmarkt is
vlakbij. Venlo ligt tussen de dichtbevolkte
gebieden in Zuid-Limburg en Arnhem.
"En binnen een uur staat er een vrachtau-
to in Düsseldorf, midden in Nordrhein-
Westfalen, een gebied met 18 tot 20 mil-
joen consumenten", zegt Jan Vostermans

van ZON Fresh Park. Een bedrijvenpark
in Zuidoost-Nederland rondom de

regionale veiling
ZON, waar tal

van groente-
en fruitver-

werkende
bedrijven en

AGF-handelaren zich hebben gevestigd.
Vostermans is verantwoordelijk voor de
acquisitie en ontwikkeling. Het lijkt heel
wat, maar eigenlijk hoeft hij niet echt
veel te doen. "Wat hier gerealiseerd is, is
bijna allemaal autonome groei", zegt hij
in alle eerlijkheid. "Dit is van oudsher een
regio van tuinbouw en van logistiek. Dat
sluit op elkaar aan. Daarom kwamen er
steeds meer bedrijven die hier van wilden
profiteren, zelf wat te bieden hadden.
Handelaren, producenten, maar ook
onderwijsinstellingen. Alles versterkt
elkaar."

Groentesnijderij
Een van die bedrijven is groentesnijderij
Verhaaren. De Venlose vestigingsma-
nager Jan van den Assem legt in het kort
zijn bedrijfsfilosofie uit: vernieuwend zijn
en vernieuwend blijven. En op die manier
de klant bedienen. Met een compleet
assortiment.
Maar Van den Assem staat met twee

benen op de grond: "We zijn gewoon een
groenteboer," zegt hij, "maar dan in het
groot." Verhaaren levert in één keer pal-
lets vol tomaten, maar ook één kistje of
één pond. En tomatenpartjes of tomaten-
schijfjes en complete tomatensalades.
Met een volledig assortiment bedient het
bedrijf de hele out of home-market. Dat
wil zeggen: alles behalve de retail. Res-
taurants, restaurantketens, cateraars,
verzorgingstehuizen en zelfs maaltijdfa-
brieken of fabrikanten van componenten
en sauzen. "We leveren zelfs aan bakke-
rijen", aldus Van den Assem.

Verkeersdrukte
De oorspronkelijke Tilburgse locatie
werd te klein. En de afstand tot klanten in
het zuiden van het land was ook een
obstakel, vooral vanwege de dagelijkse
verkeersdrukte rond Eindhoven. ZON
Fresh Park had vier jaar geleden al voor-
zichtig geïnformeerd of Verhaaren niet
naar het Venlose versknooppunt wilde

’s Lands grootste glastuinbouwgebied na het Westland is tevens een groot logistiek knoop-

punt. Tuinbouw, productie en logistiek sluiten nauw rond Venlo bij elkaar aan. Juist daar-

om vestigen bedrijven zich graag in de regio. Elk bedrijf biedt weer meerwaarde voor de

andere bedrijven. Groentesnijderij Verhaaren draait graag mee in deze opwaartse spiraal.

In Venlo leidt veel vers tot meer vers

ZON Fresh Park zorgt voor krui

Groentesnijderij Verhaaren had
niet gedacht in Venlo zo weinig
eigen voorraad nodig te hebben.
Vestigingsmanager Jan van den
Assem toont een rek dat vrijwel
volledig leeg staat.

Als netwerker kent Jan Vostermans van ZON Fresh Park
(links) vrijwel iedereen op het Venlose versknooppunt. Zo
ook Jan van den Assem van groentesnijderij Verhaaren.
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verhuizen, want daar was wel behoefte
aan een groentesnijderij. Toen was dat
nog te vroeg. Nu is het Tilburgse bedrijf
definitief uit zijn voegen gebarsten. In
januari van dit jaar opende het bedrijf
een splinternieuwe vestiging op ZON
Fresh Park in Venlo, en even later ook een
in Amsterdam, voor de klant in de Rand-

stad.
De Venlose produc-
tieruimte beslaat
3.000 vierkante
meter. Een pand dat
op de groei is

gebouwd. Na overleg met ZON Fresh
Park mocht Verhaaren volledig naar
eigen inzicht een unieke vestiging bou-
wen.
De meeste handelshuizen op ZON Fresh
Park zijn gevestigd in standaard kopers-
loodsen. Voor het gebruik betalen ze
huur aan ZON Vastgoed. Maar het terrein
beschikt over voldoende ruimte om uit te
breiden, benadrukt Vostermans "dus
wanneer een bedrijf eisen heeft die niet
bij onze standaard passen, dan bestaat
de mogelijkheid zelf een pand te bou-
wen."
Verhaaren heeft daar dankbaar gebruik
van gemaakt. "Met zo’n standaard loods
kunnen wij helemaal niks", verklaart hij.
"Er loopt hier een rode lijn dwars door het

gebouw met aan de ene kant een vuile
weg, aan de andere kant komen uitslui-
tend schoongemaakte producten." Uniek
is dat het pand op dezelfde manier kan
worden uitgebouwd, zonder dat de huidi-
ge productie daar hinder van ondervindt.
"En de vloer die we op de eerste verdie-
ping hebben laten leggen, is geschikt om
een keuken op te plaatsen."

Versknooppunt
Verhaaren zit met het nieuwe pand op
een versknooppunt. Op ZON Fresh Park is
alles dichtbij, vertelt Van den Assem. De
veilingklok bevindt zich op hetzelfde ter-
rein, evenals de import- en exportbedrij-
ven van de meest exotische groenten en
fruit. Verhaaren beheert z’n eigen voorra-
den, "maar als we een paar kisten sla te
kort komen, dan rijden we even met een
heftruck naar Habets-Van Wylick, Lang
Fruit of Aartsen Fruit. Onze leveranciers
zitten hier allemaal om de hoek."
Aanvankelijk had Verhaaren deze poten-
tie van Fresh Park onderschat. "We heb-
ben een groot rek voor de voorraden, dat
bijna helemaal leeg staat", zegt Van den
Assem. "Wanneer ons bedrijf groeit, zal
dat heus wel van pas komen, maar we
hadden niet gedacht dat we vrijwel zon-
der eigen voorraad toe zouden kunnen."
Verhaaren heeft z’n eigen vrachtwagens,
"maar voor één pallet kan ik natuurlijk
niet naar Düsseldorf rijden." Dat hoeft
ook niet. Verhaaren heeft afspraken met
transportbedrijf Kempen, een transpor-
teur die zich heeft gespecialiseerd in vers-
producten en dus ook een plek heeft
bemachtigd op ZON Fresh Park. De snij-

derij hoeft de bestelling maar klaar te zet-
ten, het transportbedrijf heeft de sleutel
van de expeditie en laadt de partij ’s mor-
gens in alle vroegte op de vrachtwagen.

Aardappelverwerker
Het Fresh Park in Venlo is een interessan-
te vestigingsplaats. Alle bedrijven vullen
elkaar aan. Maar er kan nog veel meer
bij, erkennen zowel Vostermans als Van
den Assem. "Een aardappelverwerker bij-
voorbeeld", oppert de vestigingsmanager
van de groentesnijderij. "Voor ons zou
dat een mooie aanvulling zijn."
Vostermans kijkt nog
wat verder: niet alleen
groenten, ook zuivel,
brood en vlees zouden
kunnen profiteren van
de voorzieningen op
het Fresh Park. Deze producten kunnen
het verscentrum versterken. "We zouden
een klein Rungis kunnen worden", meent
Vostermans. Bij dit Parijse verspark is
werkelijk elk versproduct te koop, weet
hij. "Ze hebben pas een compleet nieuwe
vishal gebouwd. Daar kun je wel honderd
soorten inktvis krijgen."
Van den Assem ziet het al voor zich: "Met
een pond tomaten en een paar komkom-
mers kan ik een klant natuurlijk niet ren-
dabel beleveren. Maar met een paar bro-
den erbij, een kaas, vier pakken melk,
een paar kilo’s vlees en een grote zalm
heb ik toch wel een containertje vol." 

Marc van der Sterren*
*M. van der Sterren, Tekstbureau Nieuwe Koeien .
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Vestigingsmanager Jan van den Assem
(links) toont Jan Vostermans van ZON Fresh
Park de apparatuur van groentesnijderij 
Verhaaren

‘Onze leveranciers
zitten hier allemaal

om de hoek’

‘We zouden een
klein Rungis
kunnen worden’

ZON Fresh Park vormt slechts één blaad-
je aan het Noord-Limburgse Klavertje
Vier. Het logistieke centrum Venlo Trade-
port Noord en de glastuinbouwgebieden
Californië en Siberië maken het klavertje
compleet. Het Klavertje Vier levert het
volledige versconcept: productie, handel,
verwerking en logistiek. Bij het hele kla-
vertje zijn vier partijen betrokken: ZON
Fresh Park en drie gemeentes: Venlo,
Horst aan de Maas en Maasbree.
Vanuit de provincie Limburg is Marco
Siecker projectleider van het Klavertje
Vier. Vanuit Maastricht benadrukt hij het
economische belang van de Noord-Lim-
burgse regio: bij deze hele keten is een
enorm arbeidspotentieel betrokken.

Inclusief de aangrenzende gemeentes is
dit het tweede glastuinbouwgebied van
het land, met een schat aan opleidings-
centra en een logistieke draaischijf.
Dat het Klavertje Vier politieke steun
heeft, spreekt dus voor zich. Vanuit de
provincie coördineert Siecker de ontwik-
kelingen in de regio wanneer het gaat om
ruimtelijke inrichting, verkeer en ver-
voer, water en energie. "We hebben met
de partijen in het Klavertje Vier afgespro-
ken dat de ontwikkelingen elkaar moeten
versterken. Het gaat in deze regio niet
alleen om de logistiek of alleen om de
productie of handel, maar om de aaneen-
schakeling."

Klavertje Vier
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