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Boomteelt en Zundert zijn al ruim een eeuw met elkaar verbon-
den. En dat gaat in Zundert niet onopgemerkt aan je voorbij. 
Overal, langs elke weg, op elke hoek van de straat, langs be-
ken en dorpen ervaar je de boomteeltakkers, containervelden, 
loodsen en schuren, de boomvolle vrachtwagens en het werk 
op het veld. Zundert ademt boomteelt tot in elke porie. Ver-
gaande samenwerking tussen de kwekers onderling en in de 
hele keten houdt de sector gezond en sterk. Het op de grens 
van Nederland en België gelegen thematisch bedrijventerrein 
dat volledig is gericht op de boomteeltsector, vervult hierin een 
spilfunctie.

In dit inspiratieboek worden handvatten geboden om het 
Business Centre Treeport (hierna BCT) te laten leven, net zoals 
de sector al jaren leeft in het buitengebied. De boomteelt en 
boomteelt business zal op het BCT tot in elke porie ademen. 
De sector heeft een uitgelezen kans om zich langs de A16/E19 
te profileren en zichtbaar te maken dat natuurlijke samenhang 

in de groene omgeving doorwerkt tot in de samenwerking van 
de bedrijven op het BCT

Dit inspiratieboek biedt potentiële vestigers en investeerders 
inspiratie om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke inpas-
sing van de bebouwing en terreininrichting in het geheel. “Zie 
het als kans om uw bedrijf te profileren. Benut de creativiteit 
en innovatiekracht die in de markt in volle teugen aanwezig 
is”. Vestigers worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te 
nemen om Treeport verder op de kaart te zetten en het BCT tot 
een levende economie te maken. 

Het inspiratieboek helpt bij beoordeling, besluitvorming en 
procedures van bouwaanvragen en vergunningen.

Laat u inspireren!

Gerard de Baaij
Directeur BCT B.V.

Samenstelling:  [delacourt][vanbeek]
  architectuur & buitenruimte
  t: 076 700 2002
  e: info@delacourtvanbeek.nl

  AGEL Adviseurs
  t: 0162 546481 
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  BCT B.V.
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  e: info@treeport.eu
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De clustering van ‘aan boomteelt gelieerde bedrijven’ op één 
grensoverstijgend bedrijventerrein leidt tot nieuwe ideeën, in-
novatieve concepten, samenwerking en schaalvoordelen. Het 
BCT wordt de broedkamer voor innovaties, onder andere op 
het gebied van duurzaamheid en productontwikkeling en pro-
cesvernieuwing. Door de strategische ligging op de grens van 
Nederland en België, tussen de steden Antwerpen en Breda 
en aan één van de belangrijkste transportaders uit de Benelux 
vormt het BCT bovendien de ‘poort naar Europa’. De weg naar 
de Europese en wereldmarkt ligt open en het BCT wordt het 
hart van deze markt.
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4.2 Ruimtelijke en functionele opzet 

De gemeente Zundert en Treeport zijn in overleg gekomen tot een flexibel bestemmingsplan, 
waarbinnen de stedenbouwkundige invulling grotendeels vrij is. Uitsluitend de locatie van het 
beurs- en congresgebouw en de hoofdontsluiting is globaal vastgelegd. Daarnaast is, aan de 
zijde van de HSL en de A16, ruimte voor hogere bebouwing om het BCT zichtbaar te laten zijn 
vanaf deze transportassen. Tot slot is er voor gekozen om de belangrijkste groenstructuren, de 
ecologische hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones te bestemmen tot Natuur. 
Hiermee is het kader voor de ontwikkeling vastgelegd. In het nog op te stellen exploitatieplan 
kan de fasering en de stedenbouwkundige inrichting verder worden uitgewerkt.  

Natuurlijk heeft er wel een stedenbouwkundige schets aan de basis gelegen aan voorliggend 
bestemmingsplan. In de volgende afbeeldingen is de stedenbouwkundige impressie opgenomen 
die aan de basis heeft gestaan van voorliggend bestemmingsplan.  

De impressies laten duidelijk zien dat er veel aandacht is besteed aan het creëren van een 
uniek bedrijventerrein met veel ruimte voor groen en water. De zone rondom de Hazeldonkse 
beek word opgewaardeerd en ecologisch ingericht. Maar ook op het Business Center Treeport 
zelf is voldoende ruimte voor het tonen van het assortiment en het creëren van een natuurlijk 
uiterlijk.  4 5



Vr i j h e i d  &
F l e x i b i l i t e i t
Een stevig groen frame van hagen, bomen en erftuinen is het 
groene netwerk, dat alles op BCT met elkaar verbindt. Het 
groene frame laat op haar beurt een grote vrijheid in architec-
tuur toe. Vrijheid in vorm, massa, architectuur en positionering 
zijn mogelijk binnen een sterke groene kapstok. 
Elementen die gezamenlijk het ‘groene netwerk’ op het BCT 
vormgeven zijn:
•	 Laanbomen	ter	begeleiding	van	de	wegen
•	 Groene	erfafscheidingen
•	 Assortimentstuinen
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O n t m o e t e n O n d e r z o e k  & 
I n n o v a t i e

Het beurs- en congresgebouw vormt het hart van het BCT. Dit 
is de plek waar mensen en bedrijven elkaar ontmoeten in een 
inspirerende en innovatieve omgeving. Het beurs- en con-
gresgebouw vormt de broedkamer voor promotie en innovatie. 
Het gebouw dient dit ook uit te stralen en uit te nodigen tot 
samenwerken, innoveren en 
ontmoeten. Multifunctioneel 
gebruik in een transpa-
rante setting is het uit-
gangspunt. Het gebruik 
van grote raampartijen, 
binnentuinen en proef-
opstellingen dragen 
hier aan bij. 

Ontwikkelingen en innovaties zijn nodig om een sector sterk te 
houden. Treeport zoekt in dat kader nadrukkelijk naar samen-
werking met Research & Development bedrijven en onderwijs-
instellingen. Dit mag ook tot uitdrukking komen in de architec-
tuur van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. 
Proeftuinen, assortimentstuinen en laboratoria mogen zichtbaar 
zijn op het BCT. Het BCT biedt ook ruimte aan andere experi-
menten, onder andere op het gebied van duurzaamheid. En dit 
alles mag worden gedeeld. Het BCT vormt het middelpunt voor 
congressen, seminars en excursies.  
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De logistieke activiteiten van de lokale kwekers worden op het 
bedrijventerrein gebundeld. Transport- en opslaggebouwen 
bepalen voor een belangrijk deel het beeld op het BCT. Deze 
worden afgewisseld door productieruimten voor diverse ‘aan 
boomteelt gerelateerde’ producten, variërend van plantenpot-
ten, tot pallets en potgrond. Dit samenspel om een zorgvuldig 
stedenbouwkundige en architectonische inpassing van de 
gebouwen en de buitenruimten. Standaard loodsen met dam-
wandprofielen en golfplaten komen op het BCT in principe niet 
voor. Hoogwaardige bebouwing, in combinatie met plekken 
waar het product kan worden getoond vormt het uitgangspunt. 
Hoogwaardigheid kan zich uiten in materiaal- en kleurgebruik, 
design et cetera. Elke ontwerper krijgt de vrijheid om te zorgen 
voor een kwalitatief hoogwaardige, maar passende, invulling 
die past bij het thematische en duurzame karakter. 

L o g i s t i e k  & 
P r o d u c t i e
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Samenwerking van bedrijven wordt aangemoedigd en gesti-
muleerd. Deze mix aan functies is juist de kracht van het BCT 
en mag gezien worden. Niet een strak keurslijf, maar een grote 
diversiteit in bebouwing, waaruit ook de mix aan functies blijkt. 
Hierbij krijgt elk bedrijf de kans om zich te profileren, bij voor-
keur in samenhang met een duurzaam en hoogwaardig vormge-
geven etalage. De aanwezigheid van verschillende disciplines 
kan in de architectuur expliciet zichtbaar worden gemaakt of 
juist volledig geïntegreerd worden. Architecten worden uitge-
daagd om een mooi visitekaartje voor het bedrijf te realiseren.

C o m b i n a t i e -
g e b o u w
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Duurzame materialen staan hoog op de agenda van BCT 
Treeport. Bomen en planten zijn het product van de boomkwe-
kers uit de regio. Bomen en planten zijn vele jaren bezig met 
het vastleggen van CO2 in zijn stam, takken en bladeren en is 
uitstekend bouwmateriaal. Het heeft een uiterst lage emis-
siewaarde, is CO2 neutraal, sterk en heeft een hoog 
isolerend vermogen. Het gebruik van gebied-
seigen hout wordt gestimuleerd. Maar ook het 
gebruik van andere duurzame materialen ver-
sterkt de identiteit van het BCT en is welkom. De 
bebouwing en de percelen op het BCT ademen 
duurzaamheid en boomteelt. 

N a t u u r l i j k  m a t e r i a a l
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De functie van een ‘groen dak’ is meerledig. Het zorgt voor de 
vertraging van de afvoer van regenwater en heeft een hoog 
isolerend vermogen, waarmee het bijdraagt aan de beperking 
van de CO2-uitstoot. Daarnaast wordt creativiteit van de markt 
gestimuleerd. Waarom is een ‘groene dak’ bijvoorbeeld niet 
inzetbaar als representatieve buitenruimte of wordt het niet 
gebruikt als openbare assortimentstuin? 

De gebouwschil, de gevel, speelt een belangrijke rol bij de na-
tuurlijke en groene uitstraling van Treeport. Er zijn veel uiteen-
lopende systemen die zorg dragen voor een beter leefklimaat, 
isolerend en geluidwerend zijn en een CO2-absorberend vermo-
gen hebben en bijdragen aan de kwaliteiten waar Treeport voor 
staat. Maar niet alleen ingewikkelde en ingenieuze systemen 
kunnen een bijdrage leveren aan het ‘treeport-concept’. Ook 
hele eenvoudige middelen als klimplanten tegen (een deel) de 
gevel of een bomenrij of hoge haag langs de gevel kunnen tot 
een duurzame uitstraling leiden. 

G r o e n e  g e v e l sG r o e n e  d a k e n
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Binnen een duurzaam bouwconcept speelt recy-
cling (hergebruik) een belangrijke rol. Het gaat 
over het verleden, het heden en de toekomst. 
Kunnen we bestaande producten hergebruiken 
en zijn we in staat om een gebouw dusdanig te 
ontwerpen dat het gebouw een herbuikbare le-
vensduur heeft? Voor deze uitdagingen worden 
ontwerpers gesteld. Enkele inspirerende voor-
beelden zijn:
•	Hergebruik	van	zonne-collectoren	(op	velden,	

op gebouwen, op bouwwerken)
•	Hergebruik	van	restafval	in	gevels,	openbare	

ruimte of erfafscheidingen

R e c y c l e
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Regenwater dat valt op verhard oppervlak of op de daken hoeft 
niet in het riool te verdwijnen. Het kan worden hergebruikt als 
spoel-, koel- of sproeiwater. Ook het creëren van open water, 
verhoogt de esthetische waarde van het BCT. Wat gebeurt er 
bijvoorbeeld als planten enkele dagen onder water staan? Op 
het BCT kan het onderzocht worden door regenwater vast te 
houden en na te denken over de toepassingsmogelijkheden. 
Het streven naar duurzaamheid zorgt niet alleen naar een 
nieuwe dynamiek, het is ook een aanjager voor het concept. 
De creativiteit van de markt, om zo goed mogelijk om te gaan 
met de grote hoeveelheid water, wordt aangesproken. Het 
zoveel mogelijk vasthouden van het water in het gebied heeft 
de voorkeur. Dat kan in traditionele bassins, maar op het BCT 
wordt meer gedacht aan duurzaam ontworpen en multifuncti-
oneel inzetbare bassins. Kan een bassin niet tevens worden 
gebruikt als proefopstelling met natuurvriendelijke oevers? Of 
waarom zijn ‘drijvende gebouwen’ uitgesloten. The sky is the 
limit.

Wa t e r a f v o e r & 
Wa t e r o p v a n g
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Een luifel (loof) was van oorsprong een afdak van gebladerde 
takken. De luifel als architectonisch element is uitstekend 
toepasbaar om aandacht op de gevel te vestigen. Naast deze 
esthetische waarde biedt een luifel bescherming tegen de 
hoge zomerzon en tegen neerslag. Bovendien draagt een luifel 
bij aan de uitstraling van een bedrijfspand. 

K l i m a a t a d a p t a t i e
zomer

winter
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E n e r g i e

Treeport heeft zich tot doel gesteld om het BCT energieneu-
traal te ontwikkelen. Dit dient ook terug te komen in het archi-
tectonisch ontwerp van de bebouwing. CO2 reductie en de 
opwekking van energie wordt gestimuleerd. Maar ook het cre-
ëren van duurzame en toekomstbestendige kringlopen wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd. De wijze waarop wordt aan de 
markt over gelaten.
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Toepassing van een patio of atrium zorgt voor natuurlijk licht 
in het gebouw en een direct contact tussen binnen en buiten. 
Het zorgt voor gevoel van verbondenheid met de natuur. Op 
het BCT wordt gezocht naar een duidelijke verbinding met de 
boomteeltsector. Creatieve oplossingen, die uitgaan van meer-
voudig ruimtegebruik, kunnen hiervoor zorgen. Waarom zou 
er geen sprake kunnen zijn van een buitenterrein in de vorm 
van een assortimentstuin, een begane grond met ruimte voor 
opslag en verkoop, met centraal in het gebouw op de eerste 
verdieping een atrium dat gebruikt wordt als bedrijfsrestaurant 
met daaromheen transparante kantoorruimtes?

B i n n e n  & 
B u i t e n
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Gebouwen, terreinen en erfafscheidingen in samenhang ont-
worpen. Een utopie of werkelijkheid? Op het BCT wordt het 
werkelijkheid, omdat vestigers begrijpen dat een zorgvuldig 
vormgegeven voorterrein, met bijbehorende erfafscheidingen, 
niet alleen een visitekaartje vormen voor het bedrijf, maar voor 
Treeport als geheel. De wijze waarop dit moet gebeuren wordt 
niet voorgeschreven, maar de ontwerper wordt gestimuleerd 
om aansluiting te zoeken bij de thema’s ‘duurzaamheid’ en 
‘boomteelt’. Voorbeelden kunnen zijn: een assortimentstuin, 
houtsnippers als sierpaden, hagen als erfafscheiding, vlecht-
schermen etcetera.

Te r r e i n i n r i c h t i n g  & 
E r f a f s c h e i d i n g
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Reclame zorgt voor exposure van een bedrijf of een collec-
tief van bedrijven. Zo kan elke bedrijf kiezen voor een eigen 
reclame-uiting, waarbij ‘overschreeuwing’ op de loer licht. De 
kracht van Treeport ligt in het collectief. Dat betekent geen 
schreeuwende reclame-uitingen, maar één of meerdere inge-
togen uitingen per bedrijf. Geïntegreerd in de gevel of ontwor-
pen als zelfstandig element, afgestemd op de maat, schaal 
en detaillering van het gebouw. Daarnaast is er ruimte voor 
één centrale, onderscheidende en opvallende ‘reclame-uiting’ 
die zichtbaar is vanuit de A16/E19 en het gedachtegoed van 
Treeport uit draagt.

NL Greenlabel
Het BCT zal binnen haar eigen opgaven van architectuur en 
terreininrichting gebruik maken van de NL Greenlabel duur-
zaamheid principes (www.nlgreenlabel.nl). Bedrijven kunnen 
hieraan deelnemen. Tevens zal de BCT B.V. de Breeam bij de 
vestigers onder de aandacht brengen. 

Z i c h t b a a r h e i d
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