Ook de aannemerij moet zijn
verantwoording nemen
Van Ruiten (Naktuinbouw) voorziet dat een aantal
Q-organismen van de lijst gehaald kan worden
Economisch gaat het gelukkig weer een slagje beter, maar in velerlei opzichten leven we natuurlijk in een tijd van afbraak. Veel aspecten van
beheer en onderzoek die vroeger als vanzelf bij de overheid lagen, worden afgestoten en verdwijnen. Het is daarom mooi dat er nog instanties zijn die nieuwe zaken erbij pakken. Boom In Business praat met John van Ruiten, directeur van Naktuinbouw in Roelofarendsveen.
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Van Ruiten lijkt een beetje op de Rijdende
Rechter. Beetje schoolmeesterig, inclusief het aura
van integriteit en gedrevenheid. Dat zijn voor
een club als Naktuinbouw natuurlijk uitgelezen
eigenschappen. Want het belangrijkste dat deze
organisatie feitelijk heeft te verkopen, is vertrouwen. Naktuinbouw is eind jaren dertig gestart
(toen nog als NAKB) als een initiatief van ondernemers in de tuinbouw, die zochten naar een
manier om producten als fruitbomen onafhankelijk op kwaliteit te laten keuren Met primair één
belangrijk doel, namelijk de export te vergemakkelijken. Nog steeds is dit aspect, het faciliteren
van de Nederlandse export, een belangrijke
pijler onder Naktuinbouw. Later kwamen daar
diverse overheidstaken bij, zoals de controle op
Q-organismen, die door het
ministerie werden uitbesteed aan de organisatie.
Die tweeledigheid van controleren en ondersteunen is na meer dan 75 jaar nog steeds de basis
van Naktuinbouw. Het bestuur wordt gevormd
door vertegenwoordigers vanuit de sectororganisaties. Iedere sector levert twee bestuursleden,
maar het bestuur wordt vervolgens wel voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die
benoemd is door de minister.
Brussel
Van Ruiten: ‘Onze wettelijke regels komen tegenwoordig allemaal uit Brussel. Naast het wettelijke
pakket van zaken die wij voor de overheid uitvoeren, hebben wij ook het recht om een aantal
meer commerciële activiteiten op te pakken. Dat
wil zeggen, als deze natuurlijk niet conflicteren
met de andere activiteiten en we de kosten
daarvoor volledig doorberekenen aan de klanten.
Het mag niet zo zijn dat wij bepaalde activiteiten
subsidiëren door de kosten hiervoor kunstmatig
laag te houden. Dit geldt onder andere voor het
Elite en het Selectplant-certificeringprogramma,
maar ook voor cursussen en onderzoeken naar
kwekersrecht. We zijn geen commerciële organisatie, maar bieden tegen kostprijs een breed
servicepakket aan waar bedrijven gebruik van
kunnen maken.
De verhouding tussen wettelijke en niet wettelijke activiteiten is ongeveer tweederde deel
wettelijk en eenderde niet wettelijk. In het geheel
van activiteiten van Naktuinbouw vormen de
boomkwekerijgewassen overigens maar een
bescheiden onderdeel. Ongeveer een kwart van
de activiteiten van Naktuinbouw heeft betrekking
op boomkwekerijgewassen.’

Uitbreiding
Een van de activiteiten die Naktuinbouw er recent
bij gepakt heeft, is extra werk en onderzoek op
het gebied van naamgeving en sortiment van
boomkwekerijgewassen. Marco Hoffman, die
altijd bij PPO werkzaam was, werkt vanaf oktober in Roelofarendsveen als taxonoom/specialist
rassenonderzoek siergewassen en fruit. Met
Hoffman mee verhuist ook de Naamlijst van houtige gewassen. Van Ruiten hierover: ‘Wij merkten
dat het werk rondom de Naamlijst van houtige
gewassen bij PPO moeilijk blijvend te financieren
zou zijn en hebben daarom onze verantwoordelijkheid genomen. Vooral omdat het werk aan
correcte naamgeving en dus een goede lijst heel
belangrijk is voor de handel in boomkwekerijproducten’

Alleen kwekers die de meerkosten voor het instellen en
bewaken van bufferzones
kunnen doorberekenen aan
hun klanten, zijn bereid
hiervoor te betalen
Ik vraag aan Van Ruiten: ‘Is het niet ouderwets
dat een Naamlijst nog steeds op nationaal
niveau wordt samengesteld? Zou een Europese
Naamlijst niet logischer zijn?’ Van Ruiten: ‘In
zekere zin is dat al zo. De Naamlijst van houtige
gewassen en zijn tegenhanger voor de vaste
planten, de Naamlijst van vaste planten, worden
allebei erkend als de officiële standaard door de
ENA (European Nursery Association) en de ISU
(Internationale Stauden Union) , maar je hebt
zeker een punt. Wij vinden een verdere internationalisering en harmonisering van naamgebruik
een belangrijk item en dat zullen we ook gaan
steunen. Voor de Nederlandse boomkwekerij is
het daarom belangrijk dat deze activiteiten worden veiliggesteld. Met het verhuizen van Hoffman
van PPO naar Roelofarendsveen is dat het geval.
Van de lijst
Het verhuizen van de Naamlijst is overigens
niet de enige verandering die Van Ruiten voorziet voor de toekomst. Ook op het gebied van
ziektes zou het nodige kunnen veranderen.
Van Ruiten voorziet bijvoorbeeld dat een aantal
Q-organismen van de Europese lijst gehaald kan
worden. Voorbeelden daarvan zouden
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hebt en kun je dit in de toekomst voorkomen. Op
die manier kun je de infectiedruk in het bedrijf
naar beneden brengen. Dat is belangrijk, omdat
het aantal gewasbeschermingsmiddelen om
ziektes te bestrijden afneemt en in de toekomst
alleen maar verder zal afnemen. Een slimme
ondernemer kan dan met goede hygiënemaatregelen het verschil maken.

Op het moment dat een plant
door een aannemer of
gemeente ergens in de grond
wordt gezet, is dat allemaal
vergeten en is de informatie
weg
Kwaliteit plus
Waar Van Ruiten zich op dit moment ook zorgen
over maakt, is wat er met planten bestemd voor
landschappelijke beplantingen gebeurt op het
moment dat ze van de boomkwekerij naar de
eindgebruikers gaan. In de hele keten van zaadproducent, opkweek en handel wordt alle aandacht gegeven aan traceerbaarheid, herkomst,
kwaliteit en de juiste benaming. Op het moment
dat een plant door een aannemer of gemeente
ergens in de grond wordt gezet, is dat allemaal
vergeten en is de informatie weg. Dat zou volgens Van Ruiten niet het geval moeten zijn.
Ook de aannemerij zou volgens Van Ruiten zijn
verantwoording moeten nemen en alleen gecertificeerd kwaliteitsplantsoen met juiste herkomstcertificaten moeten aanschaffen en planten.
heksenbezemziekte in appel, het Sharka-virus in
pruimen of Xantomonas in Prunus kunnen zijn.
Deze ziektes zouden dan op termijn niet meer
onder de Q-ziektes vallen en dan zal een andere
keuringsbenadering in overleg met de sector
ontwikkeld moeten worden, om deze ziektes te
beheersen.
Een andere mogelijke wijziging zou het instellen
van nieuwe beschermde gebieden kunnen zijn
om de infectiedruk van die ziektes omlaag te
brengen. Nu bestaan de bufferzones alleen voor
bacterievuur. Kwekers zouden kunnen vragen
om dit ook voor andere ziektes in te voeren. Een
probleem daarbij is altijd: wie zal dat betalen?
Dat is ook nu al een terugkerend discussiepunt bij
de bufferzones voor bacterievuur. Alleen kwekers

die de meerkosten voor het instellen en bewaken
van bufferzones kunnen doorberekenen aan hun
klanten, zijn bereid hiervoor te betalen.
De grootste winst op plantengezondheidsgebied
ziet Van Ruiten in dit verband overigens niet
in extra maatregelen vanuit de overheid of zijn
eigen organisatie, maar in meer bewustwording
op het eigen bedrijf. Met goede preventie- en
hygiënemaatregelen kan zo veel voorkomen
worden. Zorg dat fust en machines goed worden
gereinigd, houd je omgeving vrij van onkruiden
en ziekten, instrueer loonploegen hoe zij om
moeten gaan met hun apparatuur en meer van
dat soort zaken. Zorg ook dat je weet waar je
uitgangsmateriaal vandaan haalt, zeker als het uit
het buitenland komt. Als er dan onverhoopt iets
misgaat, weet je ook aan wie je dat te danken

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-4980
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