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Case: Business Plan

Rehabilitation and Restructuring of 

Alliance



Agro-Technische Aspecten van belang:

• Ontginning/ inpoldering: ontbossen en 

ontwateren

• Cultuur-Technische werken: Irrigatie en 

drainage 

• Accessibility en interne "all-weather” wegen 

• Inschatting van kwantiteit van werk benodigde 

werken

• Bodemkundige aspecten: structuur/ textuur/ 

vruchtbaarheid(pH)

• Waterkwaliteit: zoutgehalte



Gewas selectie

O.b.v. bodemkundige en drainage en irrigatie mogelijk-

heden wordt het gewas geselecteerd. 

Van belang is:

▪ groei/ teelt/ eisen aan de inrichting (bedbreedte/ 

hoogte) plantmateriaal/ plantdichtheid/ 

Productieontwikkeling in de tijd

• Productsoorten en kwaliteiten (grootte, kleur, smaak)

• Vereiste onderhoud/ bemesting/ gewasverpleging etc.

• Oogsten, intern transport, handling en opslag

• Verkoop van verse en/of verwerkte producten

• Eventuele processing (geheel of gedeelte van 

productie).



(Agro)Industriele Processing

• Welke capaciteit vereist voorde processing unit 

(Ton per uur/ dag/ jaar)

• Op basis van bepaling welk deel v/d productie 

voor verse en welk deel voor verwerking 

(eventuele aanvulling van outgrowers)

• Aanlevering/ afladen/ ontvangst bij processing 

plant. 

• Tussenopslag grondstof ? Van belang het 

rijpingsproces te kennen (narijping?)



Het Verwerkings proces

• Wassen/ Graderen en Sorteren in verschillende 

klassen/  onderscheid vers fruit en verwerkingsfruit.

• Interne Transportbanden/ afstemming capaciteiten 

(turn-key)

• Eventuele bij-producten: veevoer ? 

• Eindproduct: Van sap naar concentraat

• Not Frozen Concentrate kan worden gepasteuriseerd, 

verpakt en gekoeld of bevroren worden opgeslagen.

• Concentraat kan worden geblend (met guava, mango), 

afhankelijk van de vraag (o.b.v.voedsel standaarden) 

• Verpakking groot (gekoeld of bevroren) of klein (in fles: 

glas/plastiek, blik of karton).



Layout / flow-chart verwerkingsfabriek

Washing of oranges

Selection/ Channeling

Juice extraction

Juice filling

Packaging & labeling



Environmental Aspects

EHS management 

• Wettelijk kader: Ook voor agrarische projecten 

geldt Hinderwet, welke de vereisten t.a.v.  geluid, 

luchtkwaliteit, bodem- en water pollution en

gezondheidsriskos.

Environmental Assessment Guidelines;

• EHS risicos bij constructie en operationale

activiteiten waarvoor mitigatie maatregelen nodig

zijn. 



Potentiele Impacts Investeringsfase (jaar 1-2)

▪ Stof- en andere emissies bij ontbossing en grond/dam 

werkzaamheden. 

▪ Impact van verbranding van biomassa op de 

omwonenden.

• Veiligheids risicos: mobiele equipment 

ongelukken, bijensteken, slangen beten etc 

• Gezondheids risicos: stof, geluid etc.

• Milieu risicos: Lucht, oppervlakte- en grondwater, en 

bodem contaminatie vanwege olie of chemische 

lekkages van tanks/ machineries and equipment. 

• Afvalmanagement: Een afval management plan moet 

onderdeel zijn van de operaties.



Potential Long Term Impacts (3-20 years)

▪ Bodem contaminatie door verkeerd pesticide- en

insecticide gebruik verslechtering van de 

bodemkwaliteit. 

▪ Ook overbemesting en slecht bodemgebruik kan de 

ecologische balans en de gezondheid van levende

wezens verstoren.

Conclusie: 

• Agro-industriele projecten met bouw- en constructie

hebben zowel positieve als negatieve effecten. 

• De effecten op het milieu, gezondheid, veiligheid en

de gemeenschap zijn beperkt. Toch zal project 

management het moeten bewaken.



Dank u     !!!!!!!!!!!!

Nu is het tijd voor Uw vragen:


