Peter Bontekoe: 'Met pijn in mijn hart neem
ik afscheid als voorzictter'
LTO-voorzitter geeft functie op om eigen bedrijf overeidn te houden
Natuurlijk was hij nooit van plan geweest er na vier jaar alweer mee te stoppen. Maar toen zijn bedrijf afgelopen zomer in zwaar weer
kwam, moesten er domweg keuzes worden gemaakt. Als voorzitter boekte hij veel successen, maar ook waren er frustraties. ‘Sommige
gewasbeschermingsmiddelen zijn in de voedingssector toegestaan, dus ze zijn veilig. Waarom kunnen wij ze dan niet gebruiken?’ vraagt
Peter Bontekoe zich af.
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Hoewel 2013 door grote acties met grote retailers zijn beste jaar ooit was, was de afzet van zijn
kwekerij dit jaar enorm moeilijk en daalde de
omzet met vijftien procent.
Bontekoe: ‘Dan moet er dus geschakeld worden.
In Nederland hebben de tuincentra in twee jaar
tijd dertig procent omzet verloren in tuinplanten.
Ook in andere landen is dat zo. Dus de afzet
staat onder druk, waardoor er veel te veel bomen
op de markt komen, waardoor de prijzen naar
beneden gaan. Er worden dus nog wel veel
bomen verkocht, maar vaak onder de kostprijs.
En banken zeggen tegen de kwekers met liquiditeitsproblemen: “Ga maar veilen.” Maar de
veilprijzen zijn door de bank genomen ook matig
tot slecht.’
Een investeerder is ingestapt om Salixkwekerij
Bontekoe weer financieel gezond te krijgen, maar
eiste wel dat Bontekoe dan weer fulltime de kar
zou gaan trekken.
‘Onder het voorzitterschap hangen nog zoveel
andere functies, waarvoor je op heel veel plekken moet zijn,’ vertelt Bontekoe. ‘Je staat op
papier voor twee dagen op de loonlijst, maar in
de praktijk ben je er de hele week mee bezig. Dit
kost me dus echt veel te veel tijd. Echt, met pijn
in mijn hart neem ik afscheid als voorzitter van de
vakgroep, maar ik moest keuzes maken.’
Met minder leden is er ook minder ondersteuning
Hoe kijkt hij terug op de afgelopen vier jaar?
‘Ik vind het geweldig dat we een goede plek
hebben weten te verwerven in het LTO-huis,
met goede contacten. Jammer is dat we steeds
minder ondersteuning hebben van het professionele personeel van LTO en dat we nu minder
leden hebben dan vier jaar geleden. Dan heb
ik het ergens toch niet goed gedaan. Nu zitten
we al dik onder de duizend leden; hoeveel er
daarvoor precies waren, weet ik niet omdat er
vier jaar geleden ook een overgang was van de
Nederlandse bond van Boomkwekers naar het
huis van LTO. Op dat moment zijn we een paar
honderd leden kwijtgeraakt.’
Bontekoe belde die mensen met de vraag waarom ze geen lid meer wilden zijn. Negen van de
tien keer bleken ze te stoppen met hun bedrijf,
waren ze op een leeftijd gekomen waarop ze gingen afbouwen of waren er financiële problemen.
Slechts een klein aandeel was niet tevreden over
de LTO. En dan zit je in een negatieve spiraal:
met minder leden is er ook minder ondersteuning
en dan wordt het moeilijker om dingen voor
elkaar te krijgen.

‘We hebben heel veel resultaten behaald, maar
die zijn op de een of andere manier niet zichtbaar
geweest voor de kwekers. Minder dan de helft
van hen is nu nog lid en dan komt de fase: als
je buurman geen lid is, waarom zou ik dan nog
wel lid zijn? Niet-leden krijgen bijna net zoveel als
leden. We willen een beleid inzetten waardoor
niet-leden niet meer maximaal kunnen profiteren,
want op deze manier is straks niemand meer lid
van deze organisatie en is er geen andere organisatie meer die het kan overnemen. En dan houdt
de boomkwekerij gewoon op in Nederland.’
Broeikaseffect oplossen
Hij vindt het jammer dat Greenpeace, een organisatie waarmee hij heel graag zou samenwerken,
begin dit jaar gewag deed van de zogenaamde
verboden middelen op tuinplanten.
‘In de boomkwekerij worden juist weinig
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt en ik
zou juist samen met Greenpeace willen zorgen
voor een beter leefklimaat. Daarom moeten wij
onze omgeving zo veel mogelijk vergroenen.
Op tv zie je vaak reclames voor culturele uitjes
als musea, musicals, opera en dergelijke. Deze
worden gesubsidieerd door de overheid. Ik pleit
voor gesubsidieerde reclames om met z’n allen
weer meer groen te kopen. Ik zeg weleens tegen
bestuurders dat wij het broeikaseffect kunnen
oplossen. Dan kijken ze me met grote ogen aan,
zo van: waar heeft die man het over? Dat komt
misschien kort door de bocht over, maar het is
wel waar. Wij kunnen dit broeikaseffect oplossen
door bijvoorbeeld de hele Sahara met bomen te
beplanten. Wetenschappelijk is aangetoond dat
dit kan. Maar daar zijn we met z’n allen niet mee
bezig. We slopen echter wél het Amazonegebied.
Ik voel me soms net een roepende in de woestijn
en ook als ik straks geen voorzitter meer ben, zal
ik dit blijven roepen.’
Minder import uit China
Niet iedereen is naar eigen zeggen altijd blij met
hem, maar Bontekoe zoekt altijd graag de confrontatie, juist omdat hij ergens wil komen. Wel
is hij ervan overtuigd hierdoor als voorzitter ook
veel bewustzijn te hebben gekweekt over de richting die ze op moeten gaan.
‘Waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, is dat
de grenzen met China twee jaar dichtgingen in
verband met de import van Acer. Deze actie heb
ik in mijn eentje gestart en uiteindelijk hebben
natuurlijk wel veel mensen me hiermee geholpen,
maar het was mijn initiatief. Je kunt dus veel
bereiken als je op de juiste plaatsen en momen-

ten druk weet te zetten. Nu is het weer wat
moeizamer in de Acer-wereld, maar er wordt heel
weinig uit China geïmporteerd. Dat vind ik toch
wel een heel groot succes.’
Een ander succes is dat boomkwekers in 2015
ook onder het Gemeenschappelijk Landbouw
Beleid (GLB) gaan vallen. Dan wordt het Europese
landbouwbeleid omgevormd, waar ook duurzaamheid en vergroening een belangrijke rol in
spelen.
Bontekoe: ‘In het verleden kregen vooral de
voedselleveranciers inkomensondersteuning. Nu
krijgen agrarische bedrijven in 2015 ook geld als
ze gaan vergroenen. Daar ben ik uiteraard een
groot voorstander van en ook valt de boomkwekerij dan onder het GLB.’

‘Ik pleit voor gesubsidieerde
tv-reclames om met z’n
allen weer meer groen te
gaan kopen’
Gewasbeschermingsmiddelenbeleid grootste
frustratie
Al die jaren heeft Bontekoe zich voor veel zaken
hardgemaakt, waarmee hij successen behaalde,
maar zijn grootste frustratie is toch wel het
gewasbeschermingsmiddelenbeleid van de
Nederlandse overheid.
‘De boomkwekerij is een kleine sector; voor de
farmaceutische industrie zijn wij niet of nauwelijks interessant. Onder druk van de markt
en consumenten is de lat om toelating te krijgen voor een gewasbeschermingsmiddel veel
hoger gelegd. De eisen zijn zo opgeschroefd
dat het meest gevoelige beestje dat ergens op
het oppervlaktewater leeft, wordt gebruikt als
toetsingsinstrument. In de toekomst houden wij
op deze manier dus geen middelen meer over,
maar - ik chargeer misschien een beetje - ik ben
ervan overtuigd dat het voor de kwekers uiteindelijk heel moeilijk wordt te blijven bestaan.
Wij hebben gewoon middelen nodig om mooi
en groen te kunnen kweken, net zoals mensen
middelen van de farmaceutische industrie nodig
hebben om ziektes of complicaties te voorkomen.
Maar Sharon Dijksma heeft hier helemaal geen
boodschap aan. Wij zouden als kleine sector
juist steun moeten krijgen van alle politieke
partijen, maar we worden steeds meer aan de
kant geschoven, terwijl we de mooiste sector
van Nederland vertegenwoordigen. Wij brengen
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mensen veel blijdschap en een verbeterde leefomgeving.

‘We worden door de
politiek steeds meer aan de
kant geschoven, terwijl we de
mooiste sector van Nederland
vertegenwoordigen’
Juridisch afgedichte afspraak
Het blijft vooralsnog een zware klus het tij te
keren. Bontekoe heeft Sharon Dijksma persoonlijk
verteld waar de bottleneck zit, maar ze heeft volgens hem zomaar even vijfhonderd wetenschappelijke onderzoeken aan de kant geschoven.
‘Ik vind het prima dat die middelen eruit moeten
als er nog alternatieven zijn, maar als er nog

maar één middel overblijft dat je mag gebruiken,
dan treedt er heel snel resistentie op. Het achterlijke van dit beleid - en dat neem ik de politiek
heel erg kwalijk – is dat je gewoon zo weinig
kunt afwisselen met gewasbeschermingsmiddelen, zodat er steeds intensiever gespoten moet
worden. Dit beleid moet echt op de helling; dit
gaat volkomen fout. Sommige middelen die
wij prima zouden kunnen gebruiken, zijn in de
voedingssector toegestaan, dus dat betekent dat
ze veilig zijn. Maar wij mogen ze niet gebruiken,
want de farmaceutische industrie kan of wil
voor ons geen toelating aanvragen. Een zakelijke
afweging, heel begrijpelijk, maar wij zouden
daarom juist steun moeten krijgen vanuit andere
hoeken. Ik zou graag een juridisch afgedichte
afspraak willen hebben met de overheid dat wij
de middelen die in de voedingsindustrie zijn toegestaan, op eigen verantwoording ook op onze
gewassen mogen spuiten, zodat wij nooit een
schadeclaim naar een producent kunnen sturen.

We hebben steeds meer eenzijdige middelen
gekregen, bijvoorbeeld tegen een bepaald soort
luis. De milieuschade is de afgelopen twaalf jaar
met negentig procent gereduceerd; we hebben
op dat gebied dus heel veel bereikt. Maar nu
moeten we de komende jaren weer 75 procent
minder middelen gaan gebruiken. Het houdt
echter een keer op. Heel graag had ik deze kar
willen blijven trekken, want dit is echt het aller
moeilijkste dossier dat er is,’ aldus Bontekoe.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-4981
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