Logistiek advies voor boomkweker
Boomkwekerijen moeten zich meer inspannen om te voldoen aan de hogere eisen
van hun klanten. Een simulatiemodel geeft de kweker inzicht in de voor zijn bedrijf
beste uitlevermethode. ‘Klanten willen hun bomen steeds sneller in hebben en de
hoeveelheid die ze afnemen wisselt. Dat vraagt meer van de logistiek’, vertelt Cor
Verdouw van het LEI.
Verdouw is betrokken bij onderzoek naar de
uitleverlogistiek van bomen in pot bij boomkwekerijen. Met collega’s onderzocht hij de
beste manieren om bestellingen te verzamelen en verzendklaar te maken.
Sommige kwekerijen sorteren bijvoorbeeld in
de bestelde bomen het veld, anderen hebben
altijd een voorraadje klaarstaan. Wat handig
is, hangt onder meer af van de indeling van
de kwekerij, de omloopsnelheid, de breedte
van het assortiment en de eigenschappen
van het product. ‘Bij een uniform assortiment
geeft een buffer een kortere uitlevertijd. Maar

dat kan niet bij elk product. In de kwekerij
zijn de omstandigheden optimaal. Als bomen
tijdelijk elders staan, kan de kwaliteit teruglopen. Bij coniferen neemt de kleur bijvoorbeeld af’, legt Verdouw uit. Ook de vraag
speelt een grote rol: zijn er pieken, kan de
kweker bestellingen verzamelen om ze gelijktijdig af te handelen, en zijn er bijvoorbeeld
aflevereisen als speciale verpakkingen, waardoor de kweker minder voorwerk kan doen?
Aan de hand van dit soort vragen ontwikkelden de onderzoekers een simulatiemodel
voor ondernemers. Na invulling rolt daar een

advies uit dat aansluit bij de inrichting van het
eigen bedrijf. Verdouw noemt deze aanpak
vernieuwend en pragmatisch. ‘Meestal vragen
simulatiemodellen veel kwantitatieve data die
niet altijd voorhanden zijn. Met ons model kan
een ondernemer spelenderwijs aan de slag en
krijgt hij snel inzicht.’
Zes boomkwekers hebben het model getest.
‘Ze kregen al een aha-erlebnis bij het invullen van de vragen. Het advies vonden ze
herkenbaar en namen ze over. De meeste
waarde van het model zit echter in de details.
Daarom werken we nu aan een training voor
adviseurs.’ Voor de potplantensector is een
afgeleide van dit simulatiemodel gemaakt.
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Uienhandel Niger lijdt onder wantrouwen
Uien zijn voor Niger een belangrijk
exportproduct. Met aanpassingen in
onder meer productie, opslag en handel
zouden kleine boeren meer aan hun
uien kunnen verdienen.
Uit overleg met boeren, handelaren en anderen
kwam de uienopslag als één van de probleempunten naar voren. Het gros van de boeren
bewaart de uien in een rudu, een opslaghut bij
het huis. Ze blijven daar niet lang goed. Na drie
maanden kun je al een vijfde van de oogst weggooien, waardoor je slecht hogere prijzen kunt
afwachten. In een moderne schuur (reseda) is
na drie maanden slechts vijf procent rot. Alleen
slaat maar vijf procent van de boeren daar zijn
uien op. Van Vugt: ‘Een kleine boer kan zo’n
schuur niet alleen bouwen en managen, dat
moet met andere boeren samen. Meerdere
boeren hebben er dus schappen met uien. Je
moet er dan wel op durven vertrouwen dat uien
niet van schap wisselen en iemand goed voor
de uien en het gebouw zorgt.’
Handelaren zijn blij met de betere kwaliteit en
grotere partijen door de moderne schuren. Ze
bouwen nu echter ook zulke opslagruimtes, om
beter te kunnen speculeren op prijsstijgingen.
Van Vugt: ‘Als boeren een coöperatie vormen
strijken ze die hogere opbrengst zelf op. Dat
kan zo twee keer meer zijn. De organisatiegraad is echter laag, mede door onderling
wantrouwen.’

Uienhandelaars in Niger belonen vooral kwantiteit, geen kwaliteit.

Een ander punt is dat in de uienhandel wordt
gewerkt zonder standaardzakken of weegschaal. ‘Hoe ouder de jute zak en hoe groter
het hoedje dat erop wordt gemaakt, hoe meer
erin past. Soms wel 160 kilo. Maar handelaren
rekenen zo’n zak altijd als 120 kilo.’ Betere
kwaliteit wordt daarmee nauwelijks beloond,
waardoor er veel slechte uien op de markt
zijn en bij transport verliezen optreden door
rot. Ook buitenlandse handelaren en afnemers
willen daarom af van die slecht hanteerbare
zakken. ‘Burkina Faso wil eigenlijk al geen uien
meer uit Niger vanwege de slechte kwaliteit
en die onhandige zakken’, aldus Van Vugt.
De onderzoekers hebben in workshops de
verschillende stakeholders samen over alle
gesignaleerde problemen laten praten, om
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aanzet te geven tot verandering. De workshops
leverden ook een lijst met 25 actiepunten op.
Die gaan naast verbeteringen rond de verpakking en prijstransparantie ook over veranderingen in de producentenorganisaties, een
handelscentrum, zaaigoed en erkenning van
uien als onderpand door banken.
Dit eenjarige actieonderzoek was onderdeel
van het DGIS-WUR-programma Value chain for
pro-poor development, en krijgt een vervolg in
onder meer het Wereldbankproject Prodex,
in samenwerking met SNV Niger.
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