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Algemeen directeur Modiform

• Modiform is kartrekker integrale benadering bedrijventerrein

Projectleider / Stedenbouwkundig Architect , GC

• Henk den Boer - Ondernemersvereniging Scherpenzeel

• Harry Berkhof - Eigenaar Berkhof BV



Duurzaam denken en doen vormt de oorsprong van ons familiebedrijf 
Modiform. Sinds 1979 is Modiform gevestigd in de Regio (FoodValley) en

upcyclen we grondstoffen tot hoogwaardige en onderscheidende 
producten en concepten. Samen met onze klanten creëren we doordachte 

en toonaangevende oplossingen voor de agrifood, tuinbouw en kweek 
sector.



1. Leusden, Hoofdkantoor, Productie

2. Renswoude, Hoofd logistiek

3. Scherpenzeel, Hoofd productie

4. Roosendaal, Extrusion

5. Ede, Logistiek

6. Wormhout (FR), Productie



o 26 productielijnen voor trays

o 4 productielijnen voor potten

o 25 productielijnen voor o.a. spuitgietproducten

o 6 productielijnen voor folie

o 3 bedrukkingslijnen voor potten

o 1 labellijn voor potten

o 1 bedrukkingslijn voor trays

▪ +/- 4500 artikelen

▪ 235.000.000 trays

▪ 920.000.000 pots

▪ 200 permanente en 70 flexwerkers (NL)

▪ 40 permanente (FR)

▪ 50-100 externe lokale werknemers

o 4.073 klanten in 55 landen



• Upcycling is ons vak.

• Voortdurende innovatie in grondstofverbruik, materiaalkeuze en 

verbetering van recyclingsproces

• Continu vermindering van water- en energieverbruik en het 

terugdringen van CO2-uitstoot van de productielocaties en -processen.

Eco Expert Modiform innovatie, natuurlijk afbreekbaar product

1. Wij upcyclen grondstoffen tot hoogwaardige onderscheidende 

producten

2. Milieuvriendelijk produceren heeft absolute prioriteit bij Modiform.

3. Al sinds 1990 worden er producten teruggenomen voor hergebruik. 

We verzamelen zelf gebruikte producten/grondstoffen en 

verwerken deze onder eigen regie





Ontwikkelruimte en werkgelegenheid creëren in de gemeente Scherpenzeel:

❖ Benodigde ruimte (75.000m2) voor lokale bedrijvigheid;

▪ ca. 20.000m2 voor Lokale ondernemers (ondernemersvereniging)

▪ ca. 2.500m2 voor Berkhof

▪ ca. 45.000m2 voor Modiform

❖ Ontwikkelen ten zuiden van bedrijventerrein ‘t Zwarte Land, conform de 

structuurvisie van Scherpenzeel

❖ Een uniforme, groene en duurzame uitstraling als beeldkwaliteit.

❖ Diverse bedrijfsterreinen op het ’t Zwarte Land revitaliseren.





1) Eind 2016, ruimtebehoefte onderzoek onder lokale ondernemers door 

gemeente Scherpenzeel;

2) Er is 75.000 m2 bvo ruimtebehoefte voor lokale bedrijvigheid;

3) Begin 2017, lokale ondernemers pakken het voortouw op middels een 

integraal plan voor de gemeente;

4) Zowel lokale als regionale bedrijventerreinen bieden geen ruimte;

5) Aansluitend op ‘t Zwarte Land is een ontwikkellocatie beschikbaar;

6) Modiform is een lokale ondernemer en is de karttrekker van de ontwikkeling;

7) De ontwikkeling is in samenwerking met de ondernemersvereniging en 

lokale ondernemers;

8) Na ontwikkeling is er revitalisatie van ‘t Zwarte Land.



• Eind 2016 → Onderzoek ruimtebehoefte lokale ondernemers
• Feb 2017 → Er is 75.000 m2 aan ruimtebehoefte bij 

ondernemers. Ondernemers pakken het voortouw.

• Feb > Juli 2017 → Gesprekken met B&W + gemeenteraad
• Juli 2017 → Integraal Plan Scherpenzeel gemaakt, omvat:

1. Werkvoorziening
2. Woongelegenheid
3. Leefbaarheid

• Sept 2017 → Instemming B&W ontwikkeling bedrijventerrein
• Dec 2017 → Gemeenteraad Scherpenzeel stemt in met 

het opstarten van de ontwikkeling

• Dec 2017 → Samenwerking lokale ondernemers + OVS
• Jan 2018 → In gesprek met B&W over vervolgtraject + opstart
• Jan > Juni 2018 → meerdere presentaties en afstemming met Regio 

FoodValley, provincie GLD en provincie UTR

• Juni 2018 → voorbereiding intentie overeenkomst Scherpenzeel
• Jun > Okt 2018 → Regio FoodValley AO Economie traject





1) Bedrijfscentralisatie van onze 
activiteiten bij onze grootste 
productielocatie Scherpenzeel

– Naar 1 hoofdkantoor Modiform

– Naar 1 opslaglocatie / logistiek punt

2) Behoud van huidig lokaal 
personeelsbestand en een lokaal 
verankerd familiebedrijf blijven

3) Meer efficiëntie, optimalisatie
transportbewegingen en grotere 
slagkracht

4) Verdere verduurzaming

5) Meer kantoorfaciliteiten in een 
passende representatieve en 
innovatieve hoofdvestiging

Modiform groeit en ontwikkelt zich. Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering 

is meer bedrijfscentralisatie nodig.



1) Hoofdproductie in 
Scherpenzeel, hier ligt ons 
hoofdkapitaal

2) Onze kantoren liggen 
verspreidt over de regio 

3) Onze opslaglocaties / 
logistiek liggen verspreidt 
over de regio 

4) Dagelijkse vracht-
bewegingen tussen onze 
locaties zijn inefficiënt, 
teveel (onnodige) 
bewegingen 

5) Modiform is een lokaal 
bedrijf (sinds ‘80) met 
lokale binding en lokale 
medewerkers





Investering
bedrag 
(mio.)

Huidige 
situatie

Ontwikkeling 
Scherpenzeel

Ontwikkeling 
regionaal 

bedrijfsterrein

Ontwikkeling 
Westland

Beoordeling 
Modiform

(schaal 1-3) 
hoog=beter

1. Groei en ontwikkeling 

Modiform; de mogelijkheden om 

als bedrijf nu én in toekomst te groeien 

volgens onze strategie

ntb --

2. Infrastructureel; de 

belasting op het infra netwerk rondom 

onze bedrijfslocatie 
--

3. Investeringen; benodigde 

investeringen ten opzichte ontwikkeling 

van onze strategie
20 mio. +

4. Bedrijfscentralisatie; tot 

elkaar brengen van onze 

bedrijfsactiviteiten, hoofdkantoor, 

productie en distributie
--

5. Lokale 

(Scherpenzeelse) binding; 
verbonden zijn met onze roots ++

6. Ontwikkeling 

organisatie; huidige personeel 

kunnen blijven binden en laten groeien
++

7. Desinvestering; gevolgen 

voor gemaakte investeringen / kapitaal 
25-30 mio. +

CONCLUDEREND
(plussen en minnen X beoordeling, 

vervolgens opgeteld)



Investering
bedrag 
(mio.)

Huidige 
situatie

Ontwikkeling 
Scherpenzeel

Ontwikkeling 
regionaal 

bedrijfsterrein

Ontwikkeling 
Westland

Beoordeling 
Modiform

(schaal 1-3) 
hoog=beter

1. Groei en ontwikkeling 

Modiform; de mogelijkheden om 

als bedrijf nu én in toekomst te groeien 

volgens onze strategie

ntb -- ++ + +++

2. Infrastructureel; de 

belasting op het infra netwerk rondom 

onze bedrijfslocatie 
-- +/- +/- +++

3. Investeringen; benodigde 

investeringen ten opzichte ontwikkeling 

van onze strategie
20 mio. + ++ + ---

4. Bedrijfscentralisatie; tot 

elkaar brengen van onze 

bedrijfsactiviteiten, hoofdkantoor, 

productie en distributie
-- ++ -- +++

5. Lokale 

(Scherpenzeelse) binding; 
verbonden zijn met onze roots ++ ++ - ---

6. Ontwikkeling 

organisatie; huidige personeel 

kunnen blijven binden en laten groeien
++ +++ ++ -

7. Desinvestering; gevolgen 

voor gemaakte investeringen / kapitaal 
25-30 mio. + ++ - ---

CONCLUDEREND
(plussen en minnen X beoordeling, 

vervolgens opgeteld)



5. Lokale 

(Scherpenzeelse) 

binding; 

6. Ontwikkeling 

organisatie;



HUIDIGE SITUATIE

• Gemiddeld dagelijks 140 bewegingen

• Inefficiënt door verspreiding over 

verschillende locaties

• Verkeer over Scherpenzeel, Woudenberg en 

Renswoude

NIEUWE SITUATIE

• Dagelijks bewegingen worden verlaagd naar 96 
(dus 44 minder)

• Efficiëntie ontstaat door centralisatie nabij productie

• Meer verkeer langs Woudenberg

• Minder verkeer door Renswoude

2. Infrastructuur;



1) Regionale bedrijventerreinen bieden geen ruimte

2) Verplaatsen naar een regionaal bedrijventerrein biedt geen 

optimalisatie / efficiëntie voor bedrijfsvoering Modiform, 

infrastructureel vormt dit geen oplossing

3) Het biedt geen ontwikkeling voor overige lokale ondernemers

4) Het levert niet de gewenste en benodigde bedrijfscentralisatie, 

gezien de productie locatie niet verplaatst wordt (25-30 mio

desinvestering)

5) Voor Modiform is lokaal ontwikkelen de oplossing

Locaties die onderzocht zijn: Locatie Scherpenzeel, 

Regionaal bedrijventerrein BT en De Klomp, buiten de regio

2. Infrastructuur; 

3. Investeringen; 

7. Desinvestering; 



Investering
bedrag 
(mio.)

Huidige 
situatie

Ontwikkeling 
Scherpenzeel

Ontwikkeling 
regionaal 

bedrijfsterrein

Ontwikkeling 
Westland

Beoordeling 
Modiform

(schaal 1-3) 
hoog=beter

1. Groei en ontwikkeling 

Modiform; de mogelijkheden om 

als bedrijf nu én in toekomst te groeien 

volgens onze strategie

ntb -- ++ + +++ 3

2. Infrastructureel; de 

belasting op het infra netwerk rondom 

onze bedrijfslocatie 
-- +/- +/- +++ 2

3. Investeringen; benodigde 

investeringen ten opzichte ontwikkeling 

van onze strategie
20 mio. + ++ + --- 1

4. Bedrijfscentralisatie; tot 

elkaar brengen van onze 

bedrijfsactiviteiten, hoofdkantoor, 

productie en distributie
-- ++ -- +++ 3

5. Lokale 

(Scherpenzeelse) binding; 
verbonden zijn met onze roots ++ ++ - --- 2

6. Ontwikkeling 

organisatie; huidige personeel 

kunnen blijven binden en laten groeien
++ +++ ++ - 2

7. Desinvestering; gevolgen 

voor gemaakte investeringen / kapitaal 
25-30 mio. + ++ - --- 3

CONCLUDEREND
(plussen en minnen X beoordeling, 

vervolgens opgeteld)

-
-4

+++
+27

-
-3

+
+4















1. RFV instemming, voor innovatie en lokale ondernemers

2. Provincie Gelderland in december / januari beslissing

3. Samenwerking met gemeente Scherpenzeel ondertekenen

4. Afspraken omtrent ontwikkeling en bijdragen in de omgeving

5. Communicatie met omgeving en lokale ondernemers

6. Opstart Bestemmingsplan procedure




