Plus grande est plus belle
La Fôret en Bocage Plants in Frankrijk vormen samen JP CO
Met een jaarproductie van 3 miljoen jonge planten is Thierry Browaeys van La Fôret in les Sorinières bij Nantes in Bretagne al een van de
grotere vermeerderaars van Frankrijk. Maar ook in Frankrijk geldt: big is beautiful, en het bedrijf heeft sinds kort een commerciële samenwerking met pluggenkwekerij Bocage.
Auteur: Hein van Iersel
De samenwerking is zeker geen fusie, maar veel
meer een intensieve samenwerking die met name
gericht is op het optimaliseren van de afzet en
marketing. Echt fuseren zou trouwens ook niet
zo makkelijk zijn. Kwekerijen liggen in Frankrijk
niet als in Haren, Zundert of Boskoop bij elkaar
om de hoek, maar liggen vaak ver van elkaar
verwijderd. De afstand van Bocage Jeunes Plants
naar La Fôret is minimaal honderd kilometer.
Iets te ver dus om op dagelijkse basis samen te
werken.
Het idee is dan ook veel meer om gezamenlijk op
te trekken op het gebied van verkoop, marketing
en sortiment. Op de website van La Fôret staat
nog de oude eigen catalogus, maar op beurzen
verspreidt het bedrijf al een gezamenlijk, onge-
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veer 100 pagina’s dik boekwerk met daarin1500
verschillende soorten en variëteiten. Opmerkelijk
is dat het bedrijf wel een gezamenlijke catalogus
heeft voor op beurzen, maar op dit moment nog
geen gezamenlijke website. Als ik ter voorbereiding van mijn interview met Browaeys door de
catalogus blader, kan ik daar aanvankelijk weinig
lijn in ontdekken. Van Nederlandse kwekers ben
je wat meer specialisatie gewend. Maar La Fôret,
en ook Bocage Jeunes Plants, kweekt eigenlijk
alles: vaste planten, grassen, uitgangsmateriaal
voor laanboomkwekers, sierheesters. Alles wat
een boomkweker zou kunnen kweken, is wel
te vinden op de vier kweeklocaties van de beide
bedrijven. Alleen al Thierry Browaeys zelf heeft
voor het bedrijf bij Nantes drie locaties: de hoofd-

vestiging, met de kantoren en de containervelden, één locatie waar het stekken plaatsvindt en
op de derde locatie staan de kassen.
Franse slag
Wie op een Frans bedrijf rondloopt, verwacht
dat het er wat rommeliger is dan op de meeste
Nederlandse bedrijven. Voor La Fôret geldt
dat niet. Het is in onze ogen misschien geen
voorbeeldbedrijf, maar lijkt opgeruimd en goed
georganiseerd. Dat zou ook niet anders kunnen;
daarvoor is het bedrijf te groot.
De massa van de planten op het containerbedrijf
wordt gekweekt in P9, maar daarnaast heeft La
Fôret een onwaarschijnlijk groot aantal potmaten in gebruik, van pluggen tot grote maten:

Thierry Browaeys met Abelia ‘Radiance’.

Het idee is dan ook veel meer
om gezamenlijk op te trekken
op het gebied van verkoop,
marketing en sortiment
P104, P77, P40, P28, GT9, P11, P9, P11 en P14.
Browaeys hierover: ‘Wij geloven heel erg in de
juiste maat voor de juiste toepassing.’
Die grote verscheidenheid aan potmaten heeft
waarschijnlijk ook te maken met de grote verscheidenheid aan klanten. Afzet aan eindklanten zoals tuincentra en hoveniers is er weinig.
De typische JP CO-klant is de collega-kweker.
Browaeys is het bedrijf 20 jaar geleden ook met
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olgens Browaeys op dit moment slecht. Dat heeft
met een aantal zaken te maken. Het btw-tarief
waaronder planten en tuingoed vallen, is de
laatste jaren sterk verhoogd, van ongeveer 5 procent in twee stappen naar meer dan 10 procent.
Ook de tuincentra, die als klant weliswaar niet
direct belangrijk zijn maar indirect wel de klanten van klanten zijn, maken dat op dit moment
niet goed. Marketing en logistiek zouden bij
deze grote tuincentra volgens Browaeys hopeloos ouderwets zijn. Als gevolg daarvan worden
extreem hoge prijzen gevraagd en is de afzet via
dit kanaal zeer beperkt. Niet alleen over de markt
is Browaeys niet al te positief; dat geldt ook voor
de politiek. Lasten en loonkosten voor ondernemers stijgen, en dat terwijl medewerkers netto
zeker niet meer overhouden.

Photinia x fraseri ‘Carré Rouge’ (r), volgens Thierry Browaeys een superaanwinst wat betreft kleur en habitus.

Thierry Browaeys met Mertensia maritima of oesterblad.
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Nieuw
Bij een sortimentskweker als La Fôret hoort een
sterke nadruk op nieuwe variëteiten. De belangrijkste nieuwigheden voor het komende seizoen
laat Browaeys mij vol trots zien. Allereerst Abelia
‘Radiance’, een compact groeiende Abelia,
die gevonden is door de Californische breeder
Planthaven. ‘Radiance’ is een soort van Abelia
‘Kaleidoscope’ en zou volgens La Fôret zo goed
zijn door de krachtige groei, maar ook doordat de bonte kleur goed overeind blijft. Abelia
‘Radiance’ is in Amerika al enige jaren op de
markt. La Fôret heeft sinds kort de exclusieve
rechten voor Europa. Er wordt voor het komende
seizoen veel verwacht van deze bonte Abelia.
Hierdoor heeft de plant zelfs een plek veroverd
in de catalogus van het bedrijf. Ook op de cover
van de catalogus staat Photinia x fraseri ‘Carré
Rouge’. Rode Photinia’s zijn er natuurlijk legio,
maar op het kweekbed is duidelijk te zien wat de
meerwaarde van Photinia x fraseri ‘Carré Rouge’
is: ‘Carré Rouge’ houdt zijn kleur veel beter dan
zijn belangrijkste tegenstrever ‘Red Robin’. Van
Photinia x fraseri ‘Carré Rouge’ heeft La Fôret
alleen de rechten voor Frankrijk.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-4924

Al het water op de containervelden wordt opgevangen en in de recirculatievijver bewaard
en hergebruikt.

Beetje spuitschade op magnolia.

Installatie om spuitvloeistof af te breken.

Eenvoudige tunnelkassen, maar wel allemaal in goede conditie.

Renovatie van een tunnelkas. Plastic en draad worden vervangen.

Levering van producten gaat het hele jaar door.
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Verzendhal

In iedere tunnelkas hangt een inventarislijst.

Het laboratorium. Hier worden meststoffen (hoofdzakelijk Everris) klaargemaakt.

Ook biologie is belangrijk in Frankrijk, zoals hier een insect-trap. La
Fôret klaagt over Italiaanse en Spaanse kwekers, die op dit gebied
vals concurreren.

Opslag van jiffy substraten.

Water geven kwekerij.
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