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Potplantentelers Leon Breugem en Peter de Vreede:
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‘Als het voordeel oplevert, doen we het

Volgens Paul van der Wilt (links) van LTO Noord Advies heeft samenwerking voor beide potplantentelers zin. Peter de Vreede (midden) en Leon Breugem
verwachten met daadwerkelijke samenvoeging van beide bedrijven nog meer voordeel uit elkaars sterke punten te halen.

Potplantentelers Peter de Vreede en Leon Breugem willen door samenwerking elkaars kracht benutten bij de verdere groei
van hun bedrijven. Zij vervangen elkaar op de bedrijven en versterken elkaar in de rol van ondernemer. Verder verkennen
ze de mogelijkheden van synergie op handelsniveau (verkoop, kwaliteitscertificering) en toekomstige groei in een
gezamenlijke productielocatie.
TEKST EN BEELD: HARRY STIJGER

Peter de Vreede van TeVreede Plant in
Bleiswijk teelt op 21.700 m2 alleen de
Calathea crocata in 14 en 19 cm potmaat
op een betonvloer. Deze teler heeft zijn
eigen selecties en gebruikt zijn eigen
moerplanten om stek vanaf te halen.
Het potplantenbedrijf heeft De Vreede
nu vijf jaar. Daarvoor was hij adviseur
bij DLV. Uit die tijd bestaan de eerste contacten met Leon Breugem van Breugem
Plants in Bergschenhoek. Op 17.000 m2
staan daar 12 verschillende soorten
potanthuriums, die hij teelt op een
betonvloer. De bedrijfsuitrusting van
beide bedrijven komt met elkaar overeen, zoals het wijder zetten met een heftruck.

Open gesprekken
Breugem en zijn vader hebben tot drie
jaar terug paprika’s geteeld. De omschakeling van groente naar potplanten heeft

enerzijds te maken met de beoogde
schaalvergroting (naar 5 of 10 ha) en
anderzijds met de allergie van zijn vrouw
voor paprika’s. Hierdoor heeft hij een
keuze gemaakt voor potplanten.
Een deel van het voorwerk om tot deze
keuze te komen, is nog door De Vreede
gedaan als een van zijn laatste opdrachten vanuit DLV. Als adviseur stelde hij
Breugem de vraag of de teelt van snijanthurium iets voor hem was.
Breugem heeft altijd contact met De
Vreede gehouden, ook toen De Vreede
potplantenteler werd. “In het begin na de
overschakeling ben ik veel bij Peter gaan
kijken en overleggen hoe hij allerlei
dingen in de teelt doet. Mede doordat we
niet dezelfde potplanten telen, zijn de
gesprekken altijd open geweest. In de
teeltvergelijkingsgroep anthurium is dat
door de grootte van de groep niet zo makkelijk”, zegt de potanthuriumteler.
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Uitbreiding teelten
Hoewel de beide potplantentelers elkaar
goed begrijpen en op teeltgebied overleggen, wisten ze niet exact elkaars plannen
voor uitbreiding van de teelt. Beide telers
zien namelijk kansen in de markt.
Eind 2006 praat Breugem met zijn stekleverancier, onder andere over de plannen zijn anthuriumteelt uit te breiden.
Naar aanleiding van dat gesprek komen
beide telers met elkaar in contact. De
Vreede wil namelijk na uitbreiding van
zijn bedrijf ook voor een deel anthuriums gaan telen, omdat de afzet van de
calathea’s niet zo snel groeit. “De
Calathea crocata kun je markttechnisch
gezien niet zomaar verdubbelen, daar
heb je een paar jaar voor nodig.
Anthurium en calathea zijn allebei goed
houdbare kamerplanten, die met veel
schaduw geteeld moeten worden”, zegt
de calatheateler.
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en anders niet’
Samenwerking onderzoeken
De telers zijn in januari van dit jaar met
elkaar in gesprek gegaan over de toekomst. In februari hebben ze LTO Noord
Advies erbij gehaald om de samenwerking vorm te geven. “Onze rol is die van
een objectieve buitenstaander. Wij zorgen
dat door middel van een gericht proces de
daadwerkelijke samenwerking tot stand
komt. De basisvraag daarbij is of beide
personen geschikt zijn om samen te werken en dezelfde visie hebben”, vertelt
Paul van der Wilt, bedrijfsadviseur van
LTO.
De ondernemers doorlopen eerst een
stappenplan over hun visie, hun strategie
en wat ze als ondernemer en als privé persoon willen. Daaruit volgen de conclusies.
Van der Wilt: “Voor beide potplantentelers heeft samenwerking zin en kans van
slagen. Ze kunnen elkaar bij afwezigheid
op het bedrijf vervangen, met name voor
de teelttechnische zaken. De afzet gaan ze
samen oppakken. Samen ben je slagvaardiger en kun je meer doen.”
Beide telers zijn van mening dat er op
commercieel vlak voor hen nog winst is te
behalen. Hoe ze dat gaan invullen, hangt
samen met de uitbreiding. Momenteel
zijn ze bezig met de opzet van een derde
locatie. Hier willen ze beide teelten,
afhankelijk van de marktvraag, laten
groeien.

Teeltwijze en -visie kennen
Door de samenwerking profiteren de potplantentelers van elkaars deskundigheid
op gebied van bijvoorbeeld (teelt)techniek
en energie. Daar staat tegenover dat ze
ook een overlap in de afzet hebben.
Beide potplantentelers vervangen elkaar
al in de weekenden en tijdens de vakanties. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
ze elkaars teeltwijze en -visie kennen. De
calatheateelt met maar één soort is iets
anders dan die met 12 anthuriumsoorten. Dit vraagt een andere manier van
werken. Wat betreft de planning is het
complexer, omdat verschillende soorten
anders reageren. De teelt van Calathea
crocata is strakker te plannen. Breugem
geeft aan dat als het teeltoppervlakte groter wordt, hij nog strakker moet plannen.
De teeltfilosofie van beide telers is vergelijkbaar. Zowel de teelt als de handel hebben de hoogste prioriteit. “Topkwaliteit is

Samenwerkingspartner Peter de Vreede teelt ruim 2 ha Calathea crocata.
Zijn collega Leon Breugem heeft 1,7 ha met 12 verschillende soorten potanthuriums.
het uitgangspunt. Het klimaat moet dus
goed zijn. Maar als er handel is, is dat ook
belangrijk om mee bezig te zijn”, weet
anthuriumteler Breugem. Volgens de
telers is samenwerking vooral een kwestie
van goed organiseren.

Wederzijds vertrouwen
De samenwerking bevalt de potplantentelers tot nu toe goed. Ze zijn blij dat ze
eraan begonnen zijn. Een aantal kleine
voordelen hebben ze er al uitgehaald.
Tevens zijn ze nu een klankbord voor
elkaar. “Omdat je elkaars situatie kent,
weet je vrij snel hoe het bij de ander
ervoor staat”, vertelt de anthuriumteler.
De telers bellen elkaar op om teelttechnische zaken te bespreken en zijn open
naar elkaar toe. Daarbij weten ze dat de
informatie die ze aan elkaar geven, niet
nadelig voor hen zelf uitpakt.
Beide telers weten bij hun afwezigheid
dat het bedrijf in goede handen is. Ze
geven die verantwoording gemakkelijk
uit handen, maar houden wel controle op
het geheel.

‘moeten’. Maar als het voordeel oplevert,
doen ze het. Met twee bedrijven is ook een
derde locatie beter te behappen wat
betreft investeringen, medewerkers, teelt
en dergelijke.
Door het voortgaande proces komen er
nieuwe, soms praktische of onverwachte,
dingen naar voren. Behalve over samenwerking praten de telers nu ook over het
daadwerkelijk samenvoegen van beide
bedrijven. Hiermee verwachten ze nog
meer voordeel van elkaars sterke punten
te hebben.
De fusie van de twee bedrijven met alle
praktische punten, zoals waardetaxaties
voor de inbreng, fiscale consequenties,
moet juridisch geregeld zijn voordat ze
nieuwe investeringen in een derde locatie
gaan doen. “Een jaar geleden hadden we
niet kunnen denken dat we nu zover
zijn”, besluiten de telers.

Voor samenwerking is het belangrijk dat de
personen, gewassen, teeltvisie en bedrijfsuitrusting goed bij elkaar passen. Om de
mogelijke samenwerking te onderzoeken,

Niet verwachte toekomst

legt LTO Noord Advies de telers meerdere kri-

Samenwerken vinden de beide potplantentelers een heel groeiproces. Niet alleen
wat betreft teelt en medewerkers, maar
ook voor de afzet. Schaalvergroting leidt
bijvoorbeeld tot specialistische functies,
die de bedrijven op een hoger niveau
brengen.
Voor de twee telers is samenwerking geen

tische vragen voor die stof geven tot nadenken. Samenwerken is een groeiproces, zeker
op het gebied van de teelt, de afzet en de
eventuele uitbreiding van het bedrijf.
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