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sector special

Boomkwekerij

Meer groen in de stad. Goede registratie en
certificering van plantgoed. Een groeiende
afzet voor de boomkwekerijsector in Europa. Het
zijn zomaar een paar kreten die horen bij de huidige
ontwikkelingen in de boomkwekerijsector. Deze maand laten
wij u kennismaken met deze sector.
De boomkwekerijsector in Nederland is interessant. Niet in de eerste
plaats omdat ook op dit gebied Nederland bewijst heel innovatief te zijn.
Rechthoekige potten die zorgen voor een betere belading is maar één
voorbeeld van de manier waarop de sector innoveert en meedenkt met
actuele thema’s die spelen binnen bedrijfsleven en bij de consument.
Innovatie is hard nodig om de concurrentie wereldwijd aan te gaan
en om in deze roerige tijden een sector van formaat te blijven. In
deze special wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met de huidige
ontwikkelingen en hoe belangrijk prijs en kwaliteit is.
In vogelvlucht wordt u de gehele sector gepresenteerd. Plant Publicity
Holland geeft aan hoe meer groen in de stad de toekomst moet worden.
NAKtuinbouw legt uit hoe een goed registratie- en certificeringssysteem
de basis vormt voor succesvolle export. Daarnaast komen diverse
bedrijven in en buiten de regio Boskoop, het kloppende hart van de
boomkwekerij in Nederland, aan het woord om hun successen met
u te delen en om de sleutelwoorden te geven voor een succesvol
exportbedrijf.
Ik hoop dat u ook deze keer weer geïnspireerd raakt door de verhalen uit
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deze onbekende, maar niet minder succesvolle, sector.

Certificeringsprogramma’s paradepaardjes voor aangeslotenen

Naktuinbouw helpt sector
zich te onderscheiden
Monsters met plantenextract voor detectie van mogelijke virussen.

Zonder goede registratie en certificering
geen export van plantgoed. Deze simpele
feiten staan voor iedereen als een paal
boven water. Een eenvoudige waarheid
waarachter een strak geregisseerd systeem
schuilgaat van keuring, identificatie,
laboratoriumonderzoek en toetsing op
plantgezondheid en soortechtheid.
In Nederland is dit voor de fruitgewassen de
verantwoordelijkheid van Naktuinbouw.

I

edereen in Nederland die zich bezighoudt met de productie
van zaai- en plantgoed is verplicht zich te laten registreren en
te laten controleren. Dit geldt ook voor de kwekers van boomkwekerijproducten. Het is één van de gevolgen van de uit 1966
daterende invoering van de EU-kwaliteitsregelgeving, en onderdeel
van de zaaizaad- en plantgoedwet die in hetzelfde jaar in Nederland
van kracht ging. Voor de uitvoering van registratie en controle is
Naktuinbouw hiervoor de aangewezen organisatie.
De activiteiten van Naktuinbouw zijn onder te brengen in drie
onderdelen: keuringen en inspecties, laboratoriumonderzoek, en
rassenregistratie en kwekersonderzoek.
De verplichte keuringen en inspecties zijn bedoeld om vast te stellen
of teeltmateriaal voldoet aan de in de Europese richtlijnen vastgestelde standaarden. Het gaat daarbij om gezondheid van het materiaal, kiemkracht en raszuiverheid en soortechtheid. Zo is er voor de
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boom- en fruitteelt onder andere de fytosanitaire regelgeving, met als
uitvloeisel daarvan het plantenpaspoort als bewijs dat het betreffende
zaai- of plantgoed vrij is van quarantaineziekten.
In de Naktuinbouwlaboratoria is een groot aantal methoden
beschikbaar voor toetsing van zaden en planten. Denk bijvoorbeeld
aan kiemkracht, zuiverheid en gezondheid. “Maar”, zo legt John
van Ruiten, directeur Naktuinbouw uit, “als één van de weinige
laboratoria in de wereld kunnen wij plantmateriaal van rassen in
opdracht virusvrij maken en in standhouden. We beschikken hiervoor
over het meest ontwikkelde en geavanceerde laboratorium en toetscentrum in de wereld. We doen dit zowel voor Nederlandse als voor
buitenlandse bedrijven.”
Rassenregistratie en -onderzoek vormt een essentiële basis in de
bescherming van het kwekersrecht. Verlening van het kwekersrecht
is door de ontwikkelaar van een ras aan te vragen bij de Raad voor
Plantenrassen, die het hiervoor benodigde onderzoek uitbesteedt aan
Naktuinbouw. Van Ruiten: “Om kwekersrecht toegekend te krijgen
moet een ras voldoen aan een reeks eisen, waaronder de eis dat het
ras nieuw is en de DUS-eisen. DUS staat voor Distinct (onderscheidbaarheid), Uniform (uniformiteit) en Stable (stabiliteit), ofwel bij
vermeerdering moeten de raseigenschappen stabiel blijken. Binnen
Europa zijn wij één van de vier organisaties die dit type onderzoek
uitvoeren. Door onze ervaring en know-how zijn we bovendien
actief in het opzetten, ondersteunen en verder ontwikkelen van
dergelijke systemen in andere landen en andere delen van de wereld.
Zo werken we onder meer in China mee aan het opzetten van het
DUS-onderzoek. Naktuinbouw heeft van China de vraag gekregen om
de implementatie van het rasonderzoek en de bijbehorende wetgeving te ondersteunen. De Chinese overheid is zich bewust van de
waarde van internationale afspraken, waaronder de wetgeving rond
het kwekersrecht en de handhaving ervan. Dit is een belangrijke
ontwikkeling, ook al zal de uiteindelijke naleving nog de nodige tijd
vergen.” Overigens verzorgt Naktuinbouw ook dichter bij huis opleidingen voor bedrijven en instellingen, vooral waar het gaat om de
overdracht van kennis aan specialisten.

De afzet van plantgoed van grootfruit is in de eerste plaats
een Europese aangelegenheid. Nederland behoort samen met
Frankrijk en Italië tot de top 3 van exporterende landen. Andere
belangrijke producenten zijn Engeland, Duitsland en Polen, zij

Voor de boom- en fruitkwekerij zijn er de programma’s Gecertificeerd
en Gecertificeerd virusvrij. In het eerste geval is het materiaal extra
beoordeeld op herkomst, rasechtheid, raszuiverheid en uitwendige
kwaliteit. Gecertificeerd virusvrij geeft aan dat bovendien gecontroleerd is op virusvrijheid.”

het dat deze landen vooral voor de eigen binnenlandse markt
produceren. Voor aardbeiplanten is Nederland de grootste
producent binnen de EU. Buiten de EU vormen fytosanitaire
maatregelen barrières, zoals bijvoorbeeld in de VS en Canada.

Certificering als paradepaardje
Het is natuurlijk geen toeval dat Naktuinbouw in 2000 veranderde
van een keuringsdienst in een kwaliteitsdienst. Deze verandering was
er niet alleen in naam, maar ook in taakopvatting en de uitvoering
daarvan. John van Ruiten over deze taakopvatting: “We willen vooral
bijdragen aan de randvoorwaarden die ondernemers in de sector
nodig hebben om te kunnen produceren en om hun product goed in
de internationale markt af te kunnen zetten. Zo zijn de certificeringen
op hoger kwaliteitsniveau, dit is het niveau dat de reguliere Europese
regelgeving overstijgt, in de meeste gevallen ontstaan op initiatief
van de sector. Deze certificeringen zijn belangrijk om in de internationale markt onderscheidend te zijn. Kwekers kunnen op vrijwillige
basis van deze certificeringsprogramma’s gebruik maken en het zijn
de paradepaardjes voor de sector. Zo is er voor de bloemisterij het
Elite-programma en voor de groenteteelt het programma Select Plant.

Soms is de omvang van de markt beperkt, waardoor bepaalde
activiteiten zich niet op commerciële basis ontwikkelen. In dergelijke gevallen kan Naktuinbouw, in overleg met de sector, besluiten
zulke taken op zich te nemen. Op het moment dat zo’n activiteit
wel commercieel te exploiteren is en door de markt wordt opgepakt,
dan stopt deze taak voor Naktuinbouw. “Het virusvrij maken van
chrysanten gebeurde in het verleden door de NAKS, maar is op een
gegeven moment door de markt overgenomen”, zo illustreert Van
Ruiten, “En waar het gaat om de productie van uitgangsmateriaal
voor de fruitteelt neemt Naktuinbouw een bijzondere positie in.
Tot 2000 produceerde de toenmalige NAKB (Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen) zelf uitgangsmateriaal. Dit is vervolgens
verzelfstandigd en ondergebracht bij de Stichting Vermeerderingstuinen Nederland in Horst en Zeewolde, waar zich de moerbedden
met onderstammen en vruchtbomen bevinden. Een nieuw fruitras
zoals het appelras Santana, ontwikkeld door PRI (Plant Reseach International), wordt hier – virusvrij – vermeerderd. Dit materiaal gaat
vervolgens weer naar de boomkwekers.” Het materiaal dat hiervan
uiteindelijk beschikbaar komt voor de fruittelers bestaat voor circa
tachtig procent uit gecertificeerd plantgoed, dat wil zeggen dat zowel

John van Ruiten, directeur Naktuinbouw.
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Naktuinbouw
De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst
Tuinbouw (Naktuinbouw) is ontstaan door het samengaan van
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Sierteeltgewassen
(NAKS), de Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NAKB)
en de Keuringsdienst voor Groente- en bloemzaden (NAKG).
Deze stapsgewijze fusie werd voltooid in 2000.
In 2006 werden de taken van Naktuinbouw uitgebreid met
het kwekersrechtonderzoek van plantenrassen, voorheen
uitgevoerd door het Centrum Genetische Bronnen binnen Dienst
Landbouwkundig Onderzoek (DLO/Wageningen UR). Het doel
van Naktuinbouw is de kwaliteit van producten, processen en
ketens in de tuinbouw te bewaken en te bevorderen.
Er zijn circa 3.500 bedrijven bij Naktuinbouw geregistreerd.
De activiteiten van Naktuinbouw bestaan uit taken van

Laboratorium voor onder andere gezondheidsonderzoek en virusdetectie.

openbaar belang, zowel wettelijke taken als ook overige
diensten. De wettelijke taken worden uitgevoerd in opdracht
van het ministerie van LNV en betreffen de uitvoering van
de Zaaizaad- en plantgoedwet en de Europese wetgeving
betreffende teeltmateriaal in de sectoren bloemisterij,
boomkwekerij en groentegewassen. Sinds 1993 zijn hier
plantenpaspoortcontroles bijgekomen en in 2007 de importen exportcontroles (fyto-inspecties), allen uitgevoerd
onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van de
Plantenziektekundige dienst.
De door Naktuinbouw aangeboden diensten zijn niet direct

gemakkelijk verhandelbaar en fytosanitaire ziektes zijn gemakkelijker
terug te dringen. Ik verwacht dat er daarom gaandeweg meer ruimte
zal komen voor gecertificeerde vermeerdering door weefselkweek.”
Een trend van een geheel andere orde die Van Ruiten signaleert is de
wereldwijd toenemende belangstelling voor kleinfruit, zoals blauwe
bessen, kruisbessen en frambozen. Van Ruiten: “Door deze grote
belangstelling ontstaat er ook voor de vermeerdering van deze fruitgewassen behoefte aan hoogwaardig virusvrij uitgangsmateriaal en
dit hebben we inmiddels opgepakt: een certificeringsysteem, de voorschriften en de opzet van een controlesysteem.”

in de wet opgenomen, maar liggen wel in het verlengde van
de wettelijke taakstelling en zijn gericht op ondersteuning
en bevordering van de kwaliteit van tuinbouwproducten en
processen.
Naktuinbouw heeft vestigingen in Roelofarendsveen,
Raamsdonkveer, Horst en Wageningen. Samengewerkt wordt
met Bloembollen Keuringsdienst in Lisse en NAK in Emmeloord.

de onderstammen als het oculatiehout gecertificeerd is. De overige
twintig procent voldoet aan de eerder genoemde Europese basisvoorschriften en wordt CAC (conformitas agraria communitatis) genoemd.
Anders dan bij veel andere gewassen – zoals groente en bloemen – is
de veredeling van fruitteeltgewassen een instituutsactiviteit die
vooral op fruitteeltproefstations plaats vindt. Dit vanwege het zeer
specialistische en langdurige karakter ervan. Gaandeweg ontstaan
er evenwel ook bedrijven die zich op veredeling en rasontwikkeling
richten.

Toekomst
Wat kunnen we nog verwachten op het gebied van vermeerdering
en certificering? Een belangrijke ontwikkeling ziet Van Ruiten
de komende jaren in de toepassing van nieuwe vermeerderings
technieken: “Op dit moment is het zo dat vermeerdering door
weefselkweek in Nederland niet binnen het certificeringsysteem
is toegestaan. Dit omdat hieruit in het verleden teveel mutaties en
afwijkingen ontstonden. Maar de technieken op dit vlak hebben zich
inmiddels enorm ontwikkeld. Bovendien heeft vitro-vermeerdering
een aantal grote voordelen, het is een snelle methode, materiaal is
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Een voor de sector en voor de markt belangrijke Europese ontwikkeling die er aan staat te komen is de herziening van de EU-richtlijn
voor fruitgewassen. Deze zal plaatsvinden in 2012 en zal leiden tot
een uniform EU-systeem in plaats van de huidige nationale stelsels.
Dit systeem wordt de komende jaren in Brussel stevig ‘in elkaar
getimmerd’. Nederland bereidt zich daar op voor en heeft bovendien
een sterk leidende rol in de ontwikkeling van dit systeem.
Europa heeft overigens op meer fronten een grote invloed op de
handel in plantmateriaal. Zo zijn de barrières die er in het verleden
nog tussen de EU landen waren op fytosanitair gebied razendsnel
verdwenen. “Maar de keerzijde is dat buiten de EU deze hindernissen
zijn toegenomen”, want, zo stelt Van Ruiten, “Landen als China,
Japan, Australië en Nieuw Zeeland, maar ook Chili en Brazilië vragen
steeds meer zekerheden op dit gebied. Het is voor Nederland en
Europa belangrijk om aan die eisen te voldoen en dat ook goed zichtbaar te maken en er goed over te communiceren.”
Tot slot wijst Van Ruiten op een tendens waar ondernemers in de
boom- en fruitboomkwekerij steeds meer mee te maken krijgen:
“Wat we zien is dat de uitgifte van licenties voor de vermeerdering
van plantgoed van kwekersrechtelijk beschermde rassen steeds meer
toegaat naar een kleinere groep geselecteerde bedrijven. Er is sprake
van een toenemende schaalvergroting en de toegang tot nieuwe
rassen wordt daarmee meer en meer beperkt tot een kleine groep van
producenten. Zorg er als ondernemer voor dat je daar bij hoort en dat
je blijft beschikken over nieuwe rassen.”
Jaap Holwerda

Diverse intiatieven om regenwoud te herstellen

Brazilië: duurzame aanpak
bosbouw staat centraal
Dat Brazilië grote stukken Amazonebos heeft, is algemeen bekend. Ook lees je
regelmatig over de afname van dit oerbos door houtkap of platbranden voor veeteelt
of landbouw. Maar dat Brazilië grote houtplantages heeft voor de productie van papier,
houtskool en bijvoorbeeld teak, is minder bekend. Daarbij vindt er ook op grote schaal
aanplant plaats om natuurlijk bos te herstellen.

Bezoek aan teakhoutplantage Tectona v.l.n.r.: Marijke van Drunen Littel, Bart Vrolijk, Luit Smit, ambassadeur Onno Hattinga van ‘t Sant, Huub Sleegers.

E

ven de cijfers: Brazilië, dat ruim tweehonderd keer zo
groot is als Nederland, is voor bijna tweederde bedekt met
natuurlijk bos. In totaal gaat het om 540 miljoen hectare.
Hoewel houtplantages hier slechts voor één procent verantwoordelijk zijn, gaat het nog altijd om 5,5 miljoen hectare, ofwel een
oppervlakte die 1,3 maal zo groot is als Nederland. Van deze
oppervlakte is ongeveer eenderde (1,7 miljoen hectare) beplant met
pinus en eucalyptus voor de cellulose- en papierindustrie. Dit is een

omvangrijke bedrijfstak in Brazilië voor zowel de nationale markt
als voor export, onder andere naar Nederland. Een ander groot deel
van de houtplantages is voor de productie van houtskool en brandhout dat veelal in de metaalindustrie wordt gebruikt om de ovens
te stoken. Daarnaast zijn er plantages waar specifieke hoogwaardige houtsoorten worden geteeld, zoals teak. Eén van die bedrijven
is Tectona Agroflorestal, onder leiding van de Nederlander Luit Smit
(zie kader).
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Bosbouwkundig onderzoek en weefselkweek
Een andere pijler op het gebied van het ontwikkelen van de bosgebieden is het gerenommeerde Braziliaanse onderzoeksinstituut,
Embrapa. Dit bedrijf heeft een afdeling die gespecialiseerd is in
bosbouwkundig onderzoek. Sinds de oprichting in 1978 werkt dit in
de zuidelijke deelstaat Paraná gevestigde instituut onder andere aan
genetische verbeteringen van boomsoorten, ontwikkeling van biologische bestrijding en systemen voor ‘agro-forestry’. Veel program-

Tectona Agroflorestal
“Onze teakplantages liggen 50 kilometer ten zuidwesten van
Tangara da Serra, Mato Grosso, in het centrale westen van
Brazilië. Ons bedrijf is in 1998 opgericht door een particuliere
investeerder uit Nijmegen.” Aan het woord is Luit Smit, een
landbouweconoom die vroeger werkzaam was in de cacao en
oliepalmteelt, zowel in West-Afrika als in het Amazonegebied.
Smit leidt Tectona, een 100% dochter van de NV Hollandse
Bosbouw Maatschappij, sinds de oprichting in 1998.

Advertentie met duurzame boodschap afkomstig van Tetra Pak.

“Tectona heeft bij aanvang van het teakproject zeer intensief

ma’s worden uitgevoerd tezamen met andere publieke of private
instellingen.

gewerkt aan de site selectie. In 1996 en 1997 is bodemonder
zoek gedaan in zowel Bolivia als in de Braziliaanse staten Mato
Grosso en Rondonia, en uiteindelijk zijn de allerbeste gronden
aangekocht, tegen weliswaar ook de hoogste grondprijzen,
maar met hoge natuurlijke vruchtbaarheid. Hiermee onderscheidden wij ons van de andere teakinvesteerders, die toen
voornamelijk goedkopere en minder vruchtbare gronden zochten. Uiteindelijk heeft de keuze van de plek geresulteerd in de
beste groeicijfers voor teak in Zuid-Amerika. Na tien jaar zijn de
bomen gemiddeld 21 meter hoog en hebben een diameter van
27 centimeter, en een volume van 220 m3 per hectare, verdeeld
over 400 bomen per hectare. Door selectief te dunnen wordt het
aantal bomen de komende tien jaar teruggebracht naar ongeveer 150 bomen per hectare, met een verwachte opbrengst van
225 m3 bij de eindkap die ongeveer in 2020 zal plaatsvinden.
Het totale areaal van 2880 hectare is verdeeld over vier fazendas

Als eenmaal nieuwe variëteiten zijn ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met Embrapa, worden die vermeerderd tot aantallen voor
commerciële toepassing. Een bedrijf dat een leidende positie heeft in
deze vermeerdering is het Nederlandse weefselkweek laboratorium
SBW Internationaal. SBW, in 1976 opgezet door een aantal Nederlandse tuinbouworganisaties om een betrouwbaar en onafhankelijk
laboratorium te zijn voor het ontwikkelen en toepassen van weefselkweektechnieken, is in 2001 zelfstandig verder gegaan. In het in 2006
geopende filiaal in Brazilië vermeerdert SBW International op grote
schaal nieuwe variëteiten van landbouwgewassen zoals banaan,
suikerriet, aardappel en ananas. Daarnaast zijn de vermeerdering
van boomsoorten belangrijk, vooral teak, pinus en eucalyptus. Jaarlijks verlaten meer dan een miljoen teakplantjes het laboratorium
in Holambra in de deelstaat São Paulo, laat commercieel directeur
Latijns-Amerika Conny Maria de Wit desgevraagd weten. SBW is nog

(boerderijen).
Sinds 1998 is ongeveer 1520 hectare beplant met teak en is er
nog 480 hectare beschikbaar voor uitbereiding van de teakplantages. Verder is 25 procent van het areaal nog bedekt met
natuurlijk bos en kreekdalen. Twee stukken van respectievelijk
25 en 75 hectare worden geregistreerd als particulier natuurreservaat. Behalve twee miljoen teakbomen, hebben we de afgelopen tien jaar ook 50.000 mahoniezaailingen geplant.
We hebben nu 95 werknemers in dienst en sinds 2007 hebben
Fotograaf: Bart Vrolijk

we ook een zagerij waar de bomen van de dunningen worden
verwerkt tot Teak Rough Squares voor de Aziatische markt.
Maandelijks worden acht tot tien containers, elk 12 meter lang
(40ft) verscheept naar India en China. En na jaren van een zekere
terughoudendheid hebben nu ook de institutionele investeerders teak ontdekt als aantrekkelijke en zekere investeringsoptie.”

Alewijn Broere, directeur van SBW International geeft toelichting aan
Nederlandse Ambassadeur Hattinga van ‘t Sant.
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bezig om de vermeerderingsprotocollen van pinus en eucalyptus
verder te verfijnen, en voorziet voor 2009 een productiegroei tot een
half miljoen stuks van elk van deze beide boomsoorten.

Aanplant bos
Naast voornoemde commerciële productiebossen vindt er in Brazilië
op uitgebreide schaal herstel van oorspronkelijk bos plaats. Actief
daarin is onder andere The Nature Conservancy (TNC), die diverse
programma’s hebben ontwikkeld om natuurlijk bos te herstellen door
middel van aanplant. Zo is in samenwerking met de regionale overheid in Mato Grosso, sojaproducenten en voedselfabrikant Sadia, een
programma opgezet waarbij sojaboeren de akkerranden en stroomgebieden nabij beekjes en rivieren niet inzaaien met soja, maar aanplanten met oorspronkelijke boomsoorten. Voor de soja afkomstig uit deze
regio betaalt pluimveegigant Sadia een hogere prijs, in hun bijdrage
aan een meer duurzame landbouw en voedselproductie. Daarnaast is
TNC actief in de aanplant van het grotendeels verdwenen Atlantisch
regenwoud nabij Rio de Janeiro (de Mata Atlantica). Van de oorspronkelijke oppervlakte is nog maar acht procent over en men werkt
eraan om dit op te voeren naar twaalf procent. Daarvoor zijn voor de
komende zeven jaar één miljard boompjes nodig van verschillende
soorten die oorspronkelijk in de regio voorkwamen. Op de website
www.plantabillion.org wordt de tussenstand bijgehouden: voor elke
dollar wordt een boom aangeplant en de teller stond begin november

op ruim 1,1 miljoen aangeplante bomen. Dat betekent losjes gesteld
dat er nog zo’n 999 miljoen te gaan zijn.

Duurzaamheid
Grote bedrijven in de hout- en papierindustrie in Brazilië adverteren
regelmatig met de duurzame bedrijfsvoering en producten. Zo adverteert verpakkingsgigant Tetra Pak in het wekelijkse opinietijdschrift
VEJA met melk- en vruchtensappenpakken die 100% recyclebaar zijn,
en het FSC-logo dragen. En papier- en cellulose producent SUZANO
heeft duurzaamheid (in het Portugees sustentabilidade) prominent in
haar paginagrote advertentie staan in een magazine dat de Braziliaanse vliegtuigmaatschappij GOL voor haar passagiers uitgeeft. Ook
SUZANO is FSC-gecertificeerd.
De Braziliaanse bosbouw is een grote sector, die zorgt voor vele
honderdduizenden banen. Naast papier en cellulose producten, vindt
hout productieplaats voor het gebruik in industriële ovens. Door het
op grote schaal gebruiken van hout als warmtebron, naast andere
hernieuwbare bronnen als waterkracht en bio-ethanol, heeft Brazilië
het hoogste aandeel ter wereld van hernieuwbare energiesoorten in
de totale energie-matrix.
Bart Vrolijk
LNV-Raad Brazilië

Duurzame houtbeurs
Tweejaarlijks wordt in april in São
Paulo de duurzame FSC-houtbeurs
gehouden. De beurs, die nog klein
van omvang is, bereikt een breder
publiek. In 2008 jaar werd de beurs
geopend door staatssecretaris
Frank Heemskerk, die voor een
werkbezoek in Brazilië was. In
zijn speech tijdens de opening
van de beurs benadrukte hij het
belang van duurzame productie en
consumptie in het algemeen, en
onderstreepte de successen die FSC
in de afgelopen bereikt heeft als
bekend en erkend duurzaamheids
label. Meer informatie over de FSCbeurs te São Paulo is te vinden op
www.brasilcertificado.com.br

Houtgestookte energiecentrale
melkpoederfabriek van Itambé in
Minas Gerais.
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Boomkwekerij in Polen:

Versnipperd, weinig gespecialiseerd
maar toch een groeimarkt
De politieke omwenteling en de toetreding tot de EU hebben in Polen bijgedragen
aan een snelle ontwikkeling van de boomkwekerijsector. Economische groei,
stelselmatige verhoging van de welvaart van de bevolking, en ook de ontwikkelingen
in de bouwsector hebben voor een enorme groei gezorgd wat betreft de vraag naar
boomkwekerijproducten.

D

eze snelle groei heeft tot gevolg dat de boomkwekerijsector
zich tot een van de meest rendabele sectoren van de landbouw heeft ontwikkeld. Tegenwoordig neemt Polen binnen
de EU na Duitsland, Nederland, Frankrijk en Groot-Britannië de vijfde
plaats in wat betreft de oppervlakte van de boomkwekerijproducten.
Volgens schattingen bedraagt de oppervlakte meer dan 4.500 hectare.
Dat komt overeen met de helft van de oppervlakte in Nederland. Op
deze oppervlakte worden ongeveer 250 miljoen stuks planten geteeld.

één hectare. Slechts 14% van deze bedrijven wordt tot groot en zeer
groot gerekend: dat wil zeggen met een oppervlakte van meer dan
twee hectare.

Versnipperd
De boomkwekerij in Polen is versnipperd en relatief weinig gespecialiseerd. Er zijn zo’n 3.000 landbouwbedrijven die boomkwekerij
producten telen. Driekwart ervan heeft een oppervlakte kleiner dan

Rozenstruik populair
Boomkwekerij heeft een aanzienlijke economische betekenis voor de
landbouwproductie. Circa 6% van de plantaardige productie wordt op
0,05% van het landbouwareaal gerealiseerd. De geschatte waarde van
de boomkwekerij bedraagt ongeveer 450 miljoen euro.
In Polen, evenals in andere landen, ziet men dat met de groei van de
boomkwekerij ook veranderingen in de teeltstructuur zijn ontstaan.
De veranderingen worden beïnvloed door economische factoren,
maar ook door consumentenvoorkeuren. Polen blijft verder, ondanks
duidelijke veranderingen in de productiestructuur, een grote producent van rozenstruiken. Een snelle ontwikkeling van de productie van
rozenstruiken in de jaren 1998-2002 was het resultaat van grotere
exportmogelijkheden naar de EU-landen. Ondanks de teruggang in
de afgelopen jaren van de oppervlakte, bedraagt de rozenstruiken
productie zo’n 15 miljoen stuks, waarvan ongeveer 80% geëxporteerd
wordt. De struiken worden niet alleen in gespecialiseerde boomkweekbedrijven geteelt maar ook als bijproduct van de traditionele
landbouwbedrijven.

Een boomkwekerij beslaat in Polen gemiddeld minder dan twee
hectare. Als gevolg van de toenemende concurrentie zijn de kleinere
bedrijven gedwongen om hun productie op te geven. De gemiddelde
bedrijfsomvang neemt daardoor structureel toe.

Aandeel boomkwekerijen naar
oppervlakte in procenten
Kleinbedrijf

0-1 ha

Middelgrootbedrijf

1-2 ha

- 11,3%

Grootbedrijf

2-6 ha

- 9,2%

meer dan 6 ha

- 5,2%

Megabedrijven
Bron (GUS 2002)
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- 74,3%

Tuinbouwtentoonstelling ‘Green is Life’ te Warschau.

De opmars van Erica
Aangezien het nog vrij lage welvaartsniveau van de Poolse bevolking
alsmede de schaalgrootte van de productie en de productieomstandig
heden van de boomkwekerijen, heeft het jonge plantmateriaal het
grootste aandeel aan deze productie.
Van dit totaal komt circa 60% voor rekening van vaste planten, Erica
(struikheide) tot dertig centimeter hoogte en bomen tot honderd
centimeter. De productie van grote bomen en struiken en die van
park- en laanbomen wordt in kwekerijen met een groter oppervlakte
gerealiseerd. De vraag naar groot materiaal wordt met de import
aangevuld. Men ziet ook een stelselmatige teruggang van het aandeel
van naaldbomen ten gunste van groeiende belangstelling voor loofbomen. Sinds 2000 is de productie van naaldbomen gedaald van 44%
naar 34%. Daartegenover stond een stijging van de productie van
loofplanten van 20% naar 29%. Ondanks de verminderde betekenis
van naaldbomen maken ze het grootste deel uit binnen de boomkwekerijproducten. Midden jaren 90 werd de productie van Erica
aanzienlijk uitgebreid. Deze plant was voor de Poolse consument
vroeger onbekend. Erica werd heel populair zowel in privétuinen
als in het stedelijk groen. Sommige boomkwekerijen hebben zich in
de productie daarvan gespecialiseerd. Hun aandeel steeg tot 6%. De
laatste jaren nam de productie van klimplanten toe, die samen viel
met een grote uitbreiding van het sortiment. De belangstelling van de
consumenten zorgde dat het productie-aandeel van klimplanten tot
5% steeg.
Van grondteelt naar containerteelt
Naast de klimplanten kregen vaste planten een steeds grotere belangstelling bij de Poolse consument. In de afgelopen tien jaar werd de
productie met tien miljoen verhoogd tot zo’n 20 miljoen stuks.
De groei binnen de boomkwekerijsector ging gepaard met een
verschuiving van de grondteelt naar de containerteelt. Deze laatste
wijze van telen wordt eigenlijk in alle boomkwekerijen toegepast. De

Productiestructuur van
boomkwekerijen in Polen in 2004
Naaldbomen

34,2%

Klimplanten

Loofbomen

22,2%

Rozen

Laanbomen

0,9%

Erica

Rozenstruiken

2,4%

Vaste planten

4,5%
13,3%
6,2%
16,3%

Bron: Jablonska 2007

teelt in de grond speelt vooral een rol bij de bedrijven met een grotere
oppervlakte. Er worden meer naaldboompjes in containers verkocht
dan loofbomen. Containerteelt maakt het vergroten van de productie
per oppervlakte-eenheid mogelijk en vermindert het handelsrisico.
Het aandeel van planten in containerteelt maakt circa 80% van de
hele productie uit.
De snelle groei van de boomkwekerij in Polen heeft veroorzaakt, dat
de verkoop van het niveau producent-consument naar het niveau
producent- detailist sterk is verschoven. Meer dan 40% van de
verkoop gebeurt via detailhandel - voornamelijk de tuincentra. De
directe verkoop wordt door 80% van de boomkwekerijen gehandhaafd. Op deze manier wordt 30% van de geproduceerde boom
kwekerijproducten verkocht.
De boomkwekers zijn de best georganiseerde producentengroep
van de agrarische sector in Polen. De Bond van Poolse Boomkwekers
(Polish Nurserymen Association), verenigt de meeste belangrijke
producenten. De jaarlijkse internationale tentoonstelling ‘Green is
Life’ is de grootste beurs op dit terrein in dit deel van Europa en vindt
ieder jaar eind augustus plaats.
Raymond Tans, Janusz Gołos - LNV-afdeling Warschau
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Karel Bruins, exportmanager Boomkwekerij Udenhout:

‘Hoe langer ik een klant ken, hoe minder
ik met hen over bomen praat’
Het is topdrukte bij Boomkwekerij Udenhout. Ondanks de mist, die als een dikke deken
over de percelen ligt, wordt er hard gewerkt om de orders voor de herfst te verwerken.
Het familiebedrijf van Van Iersel dat al meer dan 50 jaar bestaat, exporteert naar maar
liefst achttien landen in Europa. Karel Bruins, verantwoordelijk voor de export naar
Europa, is trots op zijn bedrijf dat in de top vijf van Nederlandse boomkwekerijen
staat. “Het assortiment is heel uitgebreid met vele bijzondere boomsoorten. En je bent
bezig met levende dingen. Als je balpennen verkoopt dan zijn ze allemaal hetzelfde.
Bij bomen niet, die zijn allemaal verschillend.”

B

oomkwekerij Udenhout heeft 125 hectare in gebruik in en
rondom Udenhout en het heeft een omzet van acht miljoen
euro per jaar. De boomkwekerij richt zich op handelaren.
Tuincentra, andere kwekerijen vallen onder de klantenkring van
deze boomkwekerij zowel in Nederland als in de rest van Europa. De
kwekerij is gespecialiseerd in de grotere maat bomen.

zelf in de hand.” Het afleverseizoen loopt van begin oktober tot en
met april. Alleen als het flink vriest wordt het rooien stil gelegd.
“Maar dat is ook wel eens fijn voor de jongens, kunnen ze even
uitrusten. Want het is flink aanpoten voor hen”, zegt Bruins, die
intussen wijst op een perceel waar bomen met kluit en al worden
gerooid.

Het wachten is vandaag op de wagens uit Tsjechië. “Vaak regelen
we zelf het vervoer, maar in het Oostblok willen de klanten graag
hun eigen vrachtwagens sturen, dat is voor hen een stuk goed
koper”, volgens Bruins. “En dan is het afwachten, de wagens
kunnen vertraagd zijn door het verkeer, of het weer. Dat heb je niet

IJskast
Ooit, in een ver verleden, was Bruins stagiair bij de boomkwekerij.
Op de laatste dag van zijn stage, ontmoette hij zijn vrouw en
samen vertrokken ze naar het zuiden van het land. Daar werkte
hij jarenlang bij verschillende boomkwekerijen. Drie jaar geleden
kwam Karel Bruins in dienst als verkoper voor Europa. “De cirkel is
nu rond, dit is een mooi bedrijf om voor te werken vooral door zijn
uitgebreide assortiment”. De export richtte zich, tot Bruins weer in
dienst kwam, vooral op de buurlanden. België, Luxemburg, Frankrijk, een beetje Duitsland en Engeland. In korte tijd is de export
uitgebreid naar bijna twintig landen in Europa. Vooral Oost-Europa
zit in de lift. Onlangs heeft boomkwekerij Udenhout een advies
uitgebracht voor een groot park in Polen in Koszecin. Bruins is er
best een beetje trots op: “Een prachtig park moet het worden, we
hebben een uitgebreid advies gemaakt voor de aanleg van het park.
Helaas is er een nieuwe burgemeester gekomen dus de plannen
liggen weer even in de ijskast. Maar het komt wel er, op termijn”,
zegt Bruins optimistisch.
Foto’s: Nynke Laporte

Karel Bruins rooit een boom.
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Trendgevoelige business
Boomkwekerij Udenhout heeft bijna 200 verschillende boomsoorten
in de collectie. Topstukken zijn de Quercus palustris (Green Pillar)
(een eikensoort) en de Amberboom (Liquidambar) waar Boom
kwekerij Udenhout wel 14 verschillende soorten van in het

‘

Drink niet mee
met de Russen, je
verliest het altijd

’

me gemaakt. En achteraf belde hij me op om te vragen hoe het was
geweest. Echt klasse.”

Karel Bruins meet omtrek boom.

a ssortiment heeft. Ook de Ziziphus, een smalblijvende boom uit
China met peervormige vruchten, is een bijzondere kweek. Het is een
trendgevoelige business, waar sommige soorten geheel uit de gratie
raken en andere juist heel populair worden. Volgens Bruins zijn de
leisoorten nu erg in trek. “Je hebt natuurlijk de lei linde, maar er zijn
vele andere soorten die nu gekweekt worden zoals esdoorns, haagbeuken, platanen en leifruitbomen”.
Bruins is twintig weken per jaar op pad om nieuwe klanten aan te
trekken. Zijn pijlen richten zich nu vooral op Oost-Europa, omdat dit
nog onontgonnen gebied was voor het bedrijf. “Bij de eerste afspraak
met een klant praat ik vooral over ons bedrijf, wat wij kunnen, wat
we te bieden hebben. Later probeer je ook een persoonlijke band
op te bouwen. Praten over familie, vrienden, voetbal. Hoe langer ik
een klant ken, hoe minder ik eigenlijk over bomen met hen praat”,
zegt Bruins. Hij roemt de Nederlandse ambassades in het buitenland. Bruins heeft veel profijt van hen gehad door bijvoorbeeld
lijsten te krijgen van mogelijke klanten. “De ambassade in Riga
heeft me enorm geholpen. De liaison aldaar heeft afspraken voor

Ken de gebruiken
Boomkwekerij Udenhout is vaak te zien op verschillende beurzen in
Europa. De organisatie van de standbouw ligt in handen van Plant
Publicity Holland (PPH). PPH regelt de organisatie van de complete
beursdeelname en de boomkwekerij hoeft alleen hun eigen standruimte in te vullen.
Bruins is voorzichtig met deelname aan beurzen. “Ik ga altijd eerst
een keer kijken voordat we besluiten om een stand te huren. Er
moeten natuurlijk wel potentiële klanten komen die geïnteresseerd
zijn in ons product. Als er in Kiev een beurs wordt georganiseerd en
er blijken alleen snijbloemen te staan, dan hebben we er natuurlijk
niets te zoeken”. Beurzen zijn een investering op de langere termijn.
“Soms krijg ik een klant die ik twee jaar geleden gesproken heb op
een beurs, en dan nu pas een order plaatst” .
Bruins heeft plezier in het onderhandelen met verschillende landen.
Met smaakt vertelt hij over de omgangsvormen. “ In Rusland bijvoorbeeld moet je zeker een tolk hebben. Ze spreken wel Engels, maar ze
onderhandelen liever via een tolk.” In Rusland zijn veel vrouwen die
topposities bekleden. Volgens Bruins komt dit door het wijdverbreide
alcoholisme onder de mannen. “Het is daar gebruikelijk dat de eerste
toast gedaan wordt door de gastvrouw (heer), de tweede moet jij dan
doen. In die toast moet je altijd de schoonheid van de vrouw roemen”
Met twinkelende ogen zegt Bruins dat dit niet altijd even eenvoudig
is. “Maar ach je kan er altijd wel een draai aan geven”. En een belangrijke tip: Niet willen meedrinken met de Russen, je verliest het altijd.
Ook in Polen moet je de gebruiken kennen. “Ik ontbijt daar nooit,
want je zit daar vaak al om negen uur aan de worst en augurken. De
mensen zijn enorm gastvrij, ze nemen de tijd voor je. En dat moet je
respecteren. Ik zou daar ook nooit, ook niet stiekem, op mijn horloge
kijken”. Scandinavië is het favoriete gebied van Bruins. “De mensen
zijn daar rustig, ze vertrouwen je en ze zijn zakelijk”.
Boomkwekerij Udenhout voelt de gevolgen van de kredietcrisis. Dit is
vooral te merken in Engeland waar de orders teruglopen. De recessie
is daar enige tijd geleden ingetreden. “Het is even afwachten, maar
de verwachting is wel dat het zal bij trekken. Er zijn daar weinig
boomkwekerijen, dus ze komen vanzelf bij ons terug.” Boomkwekerij
Udenhout richt zich nu vooral op het Oostblok waar de kredietcrisis
nog minder hard heeft toegeslagen.
“De grootste uitdaging is dit jaar? De omzet gelijk te houden.”
Nynke LaPorte
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Groen in de stad is meer dan alleen maar mooi

De groene stad als exportproduct
In een stad met veel groen ben je beter af: groen zuivert de lucht, dempt lawaai, remt
stress, maakt de stad mooier, zorgt voor waterberging en het ziet er mooier uit. Er is
één voorbehoud: het stedelijk groen moet met zorg en vakmanschap zijn aangelegd en
vraagt om deskundig onderhoud. Succesvolle toepassing resulteert in een groene stad.

R

echts van mij ligt een glooiend grasveld, met daarin plantvakken met lage begroeiing en hier en daar een boom. Wat
verder weg zie ik waterpartijen. Het groen vormt een royale
buffer voor de daarachter liggende A28, de snelweg Zwolle - Amersfoort. Links een vriendelijk ogende kinderspeelplaats met klimtoestellen van boomstammen, een vijver, een bruggetje. Daarachter een
woonwijk. Het is de nog jonge woonwijk De Bogen in Nijkerk. Door
het vele groen en de afgewogen beplanting lijkt het alsof de wijk er
al tientallen jaren is. Ook verderop in de wijk is te zien dat aan het
groen en de aankleding veel zorg is besteed; herfstasters staan in
bloei, in de vijverpartijen zijn kleine begroeide eilandjes aangelegd,

siergrassen vullen de plantenbakken op de pleintjes. Het is voor
Jan Habets één van de voorbeelden van De Groene Stad. Habets is
directeur van Plant Publicity Holland (PPH) en zet met enthousiasme
de gedachte achter De Groene Stad uiteen: “Groen in de stad heeft
heel veel functies. Het zuivert de lucht en vangt fijnstof, zorgt voor
buffering van regenwater, geeft ruimte om te ontstressen in de eigen
woonomgeving, vergroot de sociale samenhang in de wijk en maakt
de woonomgeving visueel aantrekkelijk. Nijkerk is hiervan een mooi
voorbeeld, omdat het groen al op de tekentafel volledig in de plannen
is opgenomen. De groenvoorziening heeft een enorme toegevoegde
waarde in deze wijk en is bovendien onderhoudsarm. Het concept

Aantrekkelijk en onderhoudsarm groen in nieuwbouwwijk De Bogen (Nijkerk).
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van De Groene Stad is hier op een uitstekende manier toegepast.”
Habets wijst er op dat groen in de stad over het algemeen door iedereen wel gewaardeerd wordt om het esthetische aspect, maar dat de
maatschappelijke en economische waarde aantoonbaar veel groter
is: “Meer bewegen is goed voor de volksgezondheid. Maar in een
versteende omgeving worden mensen daar niet toe uitgenodigd. In
een groene omgeving wel, om te sporten, te spelen, te ontspannen.
Als bewoners meer buiten komen, ontstaat er meer interactie en meer
samenhang. Maar ook vanuit economisch oogpunt biedt het ‘product
groen’ enorm veel mogelijkheden, bijvoorbeeld door ontwikkeling
van groene ruimte als investering voor een gunstig vestigingsklimaat
voor mensen en bedrijven.”

Millinxbuurt
Een ander mooi voorbeeld is de Rotterdamse Millinxbuurt. Hier is
een oude stadswijk omgevormd naar een groene stad; een vrijwel
afgeschreven buurt met gedemotiveerde bewoners, waar ‘meer
werd geschoten dan gespeeld’. Door gezamenlijke inspanning van
bewoners, gemeente en woningcorporaties is in deze wijk ruimte
gemaakt voor groen en voor een parkje, huizen zijn gerenoveerd of
vervangen. De wijk kreeg hiermee een enorme impuls, woningen
stegen in waarde, kosten voor bestrijding van criminaliteit en overlast daalden en de sociale samenhang is enorm toegenomen. “Dit
voorbeeld geeft aan dat de waarde van groen in de wijk, als ondersteuning van en in combinatie met andere maatregelen, veel groter
is dan alleen esthetisch. Dergelijke resultaten zijn op heel veel plaatsen mogelijk, bijvoorbeeld in onze ‘krachtwijken’, maar ook buiten
Nederland. Daarvoor is het wel nodig dat daarover een geïntegreerde
visie ontstaat, op elk niveau, en dat is wat we willen met De Groene
Stad. Als overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouw
bedrijven en de groenbranche daar samen aan werken, dan is er
enorm veel mogelijk en het ziet er naar uit dat we dat de komende
jaren ook voor elkaar gaan krijgen.”
Dream team
Maar het louter en alleen plaats inruimen voor groen is niet genoeg.
Volwaardige toepassing van stedelijk groen vraagt om goede kennis
Jan Habets, directeur Plant Publicity Holland.

Plant Publicity Holland
PPH, gevestigd in Boskoop, is verantwoordelijk voor de
generieke promotie en afzetbevordering van de Nederlandse
Boomkwekerijsector. De financiering van PPH is afkomstig uit de
heffingen die kwekers en handelaren afdragen aan het Productschap Tuinbouw en uit de markt. Dit laatste betreft vooral ook
buitenlandse bijdragen voor activiteiten met een internationaal
karakter. PPH richt zich enerzijds op promotie van het boomkwekerijproduct op de consumentenmarkt en anderzijds op het
openbaar groen. Activiteiten van PPH worden steeds ontwikkeld
in samenspraak met het bedrijfsleven in de boomkwekerijsector.
Belangrijke en in het oog springende activiteiten zijn, naast
De Groene Stad, onder andere de deelname aan de Grüne
Woche, de jaarlijkse aankleding van het Vaticaan tijdens de
paastoespraak door de paus en promotiecampagnes zoals
‘De juiste boom op de juiste plaats’, ‘plant van de maand’ en
vanaf begin volgend jaar de campagne Colour Your Life. Dit
programma, gericht op de consumentenmarkt, zal in 2009 van
start gaan en in 2010 in circa tien Europese landen lopen.

van assortiment, toepassingsmogelijkheden, onderhoud en verzorging. Jan Habets: “Deze kennis hebben we in Nederland beslist in
huis, maar het is belangrijk dat stedenbouwkundigen, architecten,
planologen en alle anderen die zich bezig houden met stedenbouw
zich hiervan bewust zijn. Zo is het nog vaak het geval dat volstaan
wordt met de aanleg van plantsoen in de vorm van grote en snelgroeiende bomen en struiken, in plaats van de juiste boom of plant op
de juiste plaats, zonder rekening te houden met het benodigde onderhoud. Dat kan gemakkelijk leiden tot verloedering en onveiligheid.
Als de begroeiing te hard groeit en erg verwildert, dan wordt het een
verzamelplaats van zwerfvuil, takken belemmeren de doorgang van

‘

Groen in de
stad van grote
maatschappelijke
waarde

’
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Groen bericht uit Tsjechië
In Tsjechië heeft men met het concept ‘Groene Stad’ voor ogen
om openbaar en gebruiksvriendelijk groen van hoge kwaliteit
in te zetten, om zo de leefomgeving en omgevingsbeleving van
stedelijke bewoners te verhogen. Al spreekt men in Tsjechië
liever over ‘Green Settlement’ dan over ‘Green City’ omdat het
begrip niet beperkt moet blijven tot stedelijke gebieden alleen.
Het concept is inmiddels omarmd in Tsjechië, niet alleen op
universiteiten of bij de vereniging van landschapsarchitecten
maar ook bij veel beleidsinhoudelijk en bestuurlijk verantwoordelijken voor openbaar groen. Vooral de voordelen van
groen als het gaat om milieuverbetering als opvang van CO2
of wegvangen van fijnstof worden veelvuldig genoemd als
positieve kanten van openbaar groen.
Brandis aan de Elbe levert een mooi voorbeeld op hoe het
concept van de ‘Groene Stad’ haar vorm vindt. Brandis, een
oude stad, beschikt over een groot kasteel. Het kasteel heeft
een verwaarloosde tuin boven de Elbe. Langs de Elbe ligt een
moeilijk toegankelijke groenstrook. Nu heeft de gemeente
een pad aangelegd, ook begaanbaar voor rolstoelen en kinder
wagens, om een niet benutte helling waar zwerfafval de overhand had om te zetten in een verbindingszone tussen kasteel,
tuin en Elbe. In de ongebruikte groenstrook langs de Elbe is een
verhard pad van ongeveer elf kilometer lang aangelegd zodat
het gebruik ervan multifunctioneel is. De rest van de groenstrook is met gras ingezaaid en er zijn nieuwe bomen geplant.
Het Elbe project, op initiatief van de gemeente Brandis is uitgePlantsoen en speelplaats als bufferstrook tussen woonwijk De Bogen

groeid tot een project waarbij nu ook vier kleinere gemeenten

(Nijkerk) en de A28

stroomopwaarts betrokken zijn. Dit plan is door de gemeentelijke dienst van Brandis ontwikkeld en hiervoor is subsidie
verkregen van de landelijke overheid.

wegen en de afscherming door te massief groen geeft een gevoel van
onveiligheid. Ook andere eigenschappen van het groen kunnen een
maatschappelijke – en indirect economische – bijdrage leveren. Voorbeelden zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit, waterbuffering en
tempering van opwarming in ‘betonnen’ steden. Dit vraagt om een
combinatie van kennis van de disciplines bouwkunde, tuinbouw en
landschapsarchitectuur. Bundeling van deze kennis levert een grote
bijdrage aan stedenbouwkundige kennis, zowel in Nederland als
internationaal. Het concept van De Groene Stad wordt dan ook ingezet als instrument om Nederland internationaal te positioneren als
leverancier van een kwalitatief breed en diep assortiment bomen en
planten, gecombineerd met kennis.

Wat betreft boomkwekerij zijn er in Tsjechië zo’n vijf grotere
bedrijven actief op de markt voor siergewassen en laanbomen.
De meeste gewassen worden geïmporteerd en in Tsjechië verder
opgekweekt. De bekendste is Arbo Eco, een bedrijf opgezet met
Nederlands geld. Maar het assortiment is, hoewel groeiende,
toch beperkt. In Tsjechië ontbreekt een boomkwekerij sector
zoals wij die kennen. De nasleep van WO II en de communistische periode hebben voor een kaalslag gezorgd. In de jaren 90
zijn er privé-initiatieven ontplooid om de boomkwekerij nieuw
leven in te blazen. Maar de lange adem ontbrak. Er is op dit
moment in Tsjechië behoefte aan en een markt voor een grote
verscheidenheid aan bomen, struiken en vaste planten om

Om met onze deskundigheid een waardevolle bijdrage te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van stedelijk groen hebben we het
concept van De Groene Stad verbreed naar een groot aantal andere
Europese landen. De volgende stap is dat we willen komen tot een
dream team van experts met excellente deskundigheid. Dit dream team
kan de Nederlandse kennis op het gebied landschap, stedenbouw en
groen op mondiaal niveau etaleren, bijvoorbeeld in de vorm van een
dagprogramma of met workshops. De Floriade 2012 zal een climax
vormen, met de lancering van de internationale ontwerpwedstrijd
‘De leefbare stad is groen.’
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nader invulling te geven aan de ‘Groene Stad’. Belangrijke voorwaarde is dat geïmporteerde bomen geschikt zijn voor de
Tsjechische condities. Maar met deze beperking in het achterhoofd biedt Tsjechië kansen voor export van boomkwekerij
producten vanuit Nederland en/of investeringen in de
boomkwekerij ter plaatse.
Ellen van de Vrugt, LNV-Raad Praag

Boomkwekerij Van der Salm onderscheidt zich op vele fronten

Viva Lavandula
Wil je je in de markt bewijzen, dan zul je om te beginnen een goed product
moeten leveren. Maar dat is nog maar het begin. Er zijn daarnaast nog vele andere
manieren om je als bedrijf te profileren. De Kwekerij Gebr. van der Salm B.V. slaagt
daar uitstekend in.

W

aarom zetten mensen lavendelplanten in hun tuin of
op hun terras? Waarom zijn steeds meer bedrijfstuinen
voorzien van royale lavendelborders? Het is bij velen
ongetwijfeld de link die gelegd wordt met de zomer, de zon, de
mediterrane atmosfeer en de herinnering aan een mooie vakantie
in Frankrijk. Een prima associatie, die zich uitstekend leent voor een
goede profilering van lavendel als product of, nog een stap verder,
van een bedrijf. Het is deze associatie waarvan de firma Van der Salm
dankbaar gebruik maakt. Van het grote billboard op de gevel van
het bedrijfspand tot de visitekaartjes en de website van het bedrijf,
alles ademt de mediterrane sfeer van de Provence. Eenmaal binnen
staat alles in het teken van efficiënte productie. Niet alleen lavendel,
maar ook Buxus, Gaultheria en verschillende soorten vorstvaste
palmbomen behoren tot het assortiment.

Automatisering
Wat 20 jaar geleden op een oude kwekerij klein begon, is inmiddels
uitgegroeid tot een omvangrijk en sterk geautomatiseerd bedrijf,
gespecialiseerd in de teelt van Lavendel, Buxus en Gaultheria. Wat is
er nodig om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken?
Pieter Heemskerk van kwekerij Van der Salm en medeverantwoordelijk voor de verkoop heeft daar wel een visie over: “Onze opvatting
is dat het gaat om twee voorwaarden. Dat is ten eerste te voldoen
aan de vraag van de klant en ten tweede te zorgen dat je je daarin
onderscheidt. En daar ben je nooit klaar mee, je moet daar actief
mee blijven en er in blijven investeren. Voor ons houdt dat in dat we
gedurende een lang seizoen een bloeiend product kunnen leveren, in
grote uniforme partijen. Want dat is wat onze afnemers vragen. Deze
afnemers zijn onder andere tuincentra en bouwmarkten, die in 300 of

Werk in uitvoering. Er werken 17 vaste medewerkers bij Van der Salm.
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400 aangesloten winkels of filialen eenzelfde product willen kunnen
aanbieden. En dat kunnen wij leveren. Via expediteurs leveren we
grote productstromen van dezelfde kwaliteit, met dezelfde uitstraling
en dezelfde kleur. Dit maakt dat we een goede en stabiele relatie
hebben kunnen opbouwen met onze afnemers.” Dit lijkt haast in
tegenspraak met de betrekkelijke rust die er heerst in de werkruimte
en in de kassen van het bedrijf. “Dat klopt”, beaamt Heemskerk,
“het is nu voor ons de rustigste tijd. In het voorjaar is het bij ons
topdrukte. Maar ook dan zul je hier niet veel meer personeel zien.
In de kassen is al het werk geautomatiseerd en daar hoeft naast de
teeltcontrole nauwelijks iemand te zijn. Maar ook in de werkruimte
kan dan niet meer verwerkt worden dan er door de machines wordt
aangevoerd en ook dan heb je dus niet twee of drie keer zoveel
personeel nodig. We kunnen volstaan met enkele extra mensen boven
de 17 vaste medewerkers. Wel is het zo dat de machines dan zonodig
dag en nacht door kunnen gaan, en dan is er dus ook dag en nacht
iemand aanwezig om daar op toe te zien.”

Lavendelpark in Marknesse
In samenwerking met de ondernemers Elsbeth van Andel
en Joop van der Molen ontwikkelt Gebr. van der Salm in
Marknesse (Noordoostpolder) een Lavendel bezoekerscentrum
met theehuis en kwekerij. Deze tuin, met bijna tien hectare
lavendel en geïnspireerd op de sfeer van de Provence, zal in
het voorjaar van 2009 de poorten openen. Deze tuin maakt
het mogelijk lavendel als productgroep stevig neer te zetten
en mensen te inspireren. In deze tuin wordt lavendel in een
landelijke sfeer gepresenteerd. Er wordt een assortimentstuin
aangelegd en bezoekers kunnen een wandeling maken door
de productievelden. In de toekomst komt er ruimte voor
demonstraties van het destillatieproces van lavendelolie.
Meer informatie is te vinden op www.viva-lavandula.nl en
www.vdsalm.com.

Groeiende markt
Geheel Europa is inmiddels het afzetgebied van Van der Salm,
met buurland Duitsland als een van de grootste afnemers. “Dat is
overigens een algemeen verschijnsel in de gehele branche”, zo ligt
Heemskerk toe. “De groei in afzet binnen Europa is een brede trend,
evenals de belangrijke positie van Duitsland daarin. Daarnaast
hebben we als sector profijt van de uitbreiding van de EU. In Polen
en in de andere Oost-Europese landen is de economische groei groot
en dat vormt een impuls voor onze branche. Daar komt bij dat de
koers van de Poolse zloty zich gunstig ontwikkelt ten opzichte van de
euro, waardoor onze producten de afgelopen jaren voor Polen 20 tot
25% goedkoper geworden zijn. Daarnaast vinden veel consumenten
in deze landen het prettig zich te kunnen spiegelen aan West-Europa
en bloemen en planten passen goed bij het aankooppatroon van de
moderne Oost-Europese consument.”
Tranparantie
Voor Kwekerij Van der Salm speelt een zorgvuldige afstemming met
de afnemer een cruciale rol: “Praktijk en theorie gaan niet altijd
gelijk op. Maar als producent maak je steeds zelf de afspraken met
je klanten. Je moet daarin het juiste evenwicht zien te vinden tussen
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kwaliteit en wat nog realistisch is. Zo kun je afspreken een partij te
leveren met op elke plant twee bloemen en drie knoppen. Je moet
je steeds afvragen of het aanbod ook waargemaakt kan worden, of
dat je de lat te hoog legt. Maar werk je met condities die voor elke
kweker haalbaar zijn, dan ben je niet onderscheidend en is er voor je
afnemer geen aanleiding om speciaal bij jou te komen. Je zoekt dus
naar mogelijkheden om daarin zo ver mogelijk te gaan, zonder de
realiteit uit het oog te verliezen.”
Transparantie in de productiewijze is eveneens een manier om de
klant zo goed mogelijk te bedienen. Heemskerk: “Om te laten zien
welke richtlijnen we nastreven zijn we MPS-GAP gekwalificeerd. Hiermee maken we zichtbaar dat we voldoen aan de eisen van de retail.
Om nog een stap verder te gaan zijn we sinds 2007 bovendien MPS-SQ
gecertificeerd. SQ staat voor Socially Qualified en dit maakt zichtbaar dat onze producten onder goede arbeidsomstandigheden zijn
geproduceerd (zie kader). We waren al gewend zo te werken, maar
met deze certificering is dat ook aantoonbaar. Vooral Engeland en
Scandinavië hechten waarde aan deze certificeringen, maar het wordt
steeds belangrijker, ook in andere landen.”

groei in afzet binnen
‘ DeEuropa
is een brede trend’
Linkerflank
Om gedurende een zo lang mogelijk seizoen bloeiend plantgoed
te kunnen aanbieden, werkt kwekerij Van der Salm samen met het
bedrijf Cresco in Portugal. Door deze samenwerking is levering
van bloeiende planten op pot al mogelijk vanaf half maart. “Op dit
aanbod, een lang leveringseizoen met altijd dezelfde kwaliteit, wordt
door de markt goed gereageerd en het helpt ons de productie al heel
vroeg te starten. Dit maakt ons product weer extra interessant voor
onze afnemers.”
Toch is het niet zo dat met al deze troeven de concurrentie buitenspel gezet wordt. “Concurrentie is er altijd”, zo stelt Heemskerk,
“maar de positie van Nederland in deze markt is stevig. Daarin
speelt het gunstige klimaat een belangrijke rol. Meer landinwaarts
zijn ’s winters de temperaturen te laag. Planten vriezen dan dood of
de stookkosten worden te hoog. Daar komt bij dat we hier in staat

zijn om relatief heel grote partijen te leveren.” Echter, ook in landen
zoals Duitsland is er sprake van een groeiende productie. “Maar”,
ligt Heemskerk toe, “de vraag stijgt minstens zo hard en zowel in
andere productielanden als in Nederland is sprake van een voort
durende schaalvergroting. Dat maakt dat kleine bedrijven geleidelijk
verdwijnen. Het vraagt om voortdurende inventiviteit het vol te
kunnen houden en om steeds over de linkerflank te kunnen spelen.”

MPS-GAP en MPS-SQ
Retailers willen veilige, duurzaam geproduceerde
en traceerbare producten inkopen. De Europese
supermarktorganisaties (EUREP) hebben hiertoe een
aantal criteria opgesteld waaraan hun leveranciers moeten
voldoen: Good Agricultural Practice, GAP. MPS-GAP is
het kwaliteitsschema dat door de telersorganisatie MPS
is opgesteld op basis van deze GAP-eisen. Het MPS-GAP
eisenpakket gaat op een aantal punten verder dan de
EUREP-eisen, met als gevolg dat een aantal supermarkten
het MPS-certificaat verkiest boven het eigen certificaat. Het
certificatieschema van MPS-GAP schrijft eisen voor op het
gebied van o.a. grond- en perceelsgebruik, teeltmedium, afval,
gewasbeschermingsmiddelen, veiligheid en gezondheid.
MPS Socially Qualified (SQ) is een certificaat waarmee
telers zichtbaar maken dat hun producten onder goede
arbeidsomstandigheden zijn geteeld. MPS-SQ stelt eisen op
het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden.
Deze eisen zijn gebaseerd op de universele rechten van de
mens, de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale
organisaties en de indernationale afspraken van ILO, de
International Labour Organisation.
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Boskoopse kweker Bart van der Starre:

‘Exporteren moet je aan
professionals overlaten’
Kwaliteit, presentatie en een goede relatie met de afnemers zijn de ingrediënten voor
het succes van kwekerij Van der Starre. Gelauwerd vanwege haar innovatieve manier
van ondernemen, succesvol vanwege de professionalisering van de presentatie van haar
producten. Eigenaar/directeur Bart van der Starre blaakt van de zelfverzekerdheid, en
is zich tegelijkertijd bewust van zijn afhankelijkheid: “uiteindelijk kun je alleen maar
bidden tot God en Hem vragen om Zijn zegen”.

A

ls kweker moet je je producten niet zelf gaan exporteren,
dat moet je aan professionals overlaten, zegt Bart van der
Starre, directeur/eigenaar van de Boskoopse boomkwekerij
Van der Starre, wier omzet voor zeventig procent bestaat uit de
export naar landen in heel Europa, Japan en Rusland. “De export vergt
veel zeer specifieke kennis van logistiek en debiteurenadministratie,
dat is een schakel in de handelsketen die je niet kwijt wilt. Bovendien
is het gewoon efficiënter: steeds meer buitenlandse klanten willen
hun waar rechtstreeks bij hun filialen aangeleverd hebben, dan is het
toch handiger dat alles in één vrachtwagen wordt geleverd dan dat er
de hele dag vrachtwagens van zestien verschillende bedrijven af en
aan rijden.”

Korte, strakke lijnen
Van der Starre steekt daarom veel energie in zijn relatie met de
exporteurs. “Vroeger was het vaak onduidelijk waar een exporteur
precies met je handel naartoe ging, maar nu is dat veel inzichtelijker.
Met mijn exporteurs zit ik in een open driehoeksverhouding met de
klanten in het buitenland. We zorgen met z’n drieën voor oplossingen
voor problemen, via de exporteur doe ik aan coaching en nazorg. De
lijnen zijn kort en strak, zodat de uitval van producten minimaal is.
Samen staan we op beurzen om retailers tot in detail voor te lichten.
Daardoor kunnen we ook aan buitenlandse klanten op maat leveren,
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bijvoorbeeld door de foto-etiketten aan de planten voor een Russische
klant in het Russisch te vertalen.”
Jammer vindt hij het, dat veel kwekers ervoor kiezen zelf te
exporteren onder druk van de roerige markt. Wat hem betreft geen
verstandige besteding van tijd en energie. Die steekt hij liever in het
verbeteren van zijn product en de presentatie ervan. Onder andere
door potten, rekken en tafels te ontwerpen waardoor klimplanten
aantrekkelijker aan de klant worden gepresenteerd. “Vroeger stonden
klimplanten in kleine potjes met lange stokken, dat zag er echt niet
uit en viel ook steeds om”, vertelt Van der Starre. “Door onze manier
van presenteren is de afzet van klimplanten bij onze afnemers
verdriedubbeld, en dat is een keihard feit.”
Van der Starres innovatieve manier van ondernemen is in zijn sector
niet onopgemerkt gebleven. In 2006 kreeg hij van de minister van
Landbouw de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs uitgereikt en in
hetzelfde jaar won hij ook de World Grower Award. Het bedrijf staat
op nummer 65 van de Hillenraad Top 100, een ranking van de meest
toonaangevende bedrijven in de glastuinbouw.

Kwaliteit en presentatie
Niet slecht, voor een jongen die op zijn zeventiende zijn school verliet
om met 13.000 gulden spaargeld een kweekbedrijfje te beginnen.
“Dat was in 1982”, vertelt Van der Starre. “Ik heb van mijn negende

tot mijn veertiende in Zuid-Afrika gewoond, had daardoor een taalachterstand en had een baantje bij een boomkwekerij. Daar zag ik
weinig toekomstperspectief in, dus ik besloot zelf een kwekerij te
beginnen. Ik huurde honderd vierkante meter grond, bouwde wat
tunnelkasjes en kweekte hibiscusboompjes en coniferen. Uiteindelijk heb ik me geconcentreerd op klimplanten, die wat moeilijker te
kweken zijn en arbeidsintensief, omdat dat me het beste lag.”
Inmiddels werkt Van der Starre samen met de grootste tuincentrumketen van Nederland, Intratuin. “We hebben een zeer openhartige
relatie met elkaar, kunnen bij wijze van spreken bij elkaar in de
boeken kijken.” Opvallend is hoever hij gaat in het tevreden houden
van zijn afnemers: ‘Krijgt u ondanks de controles toch planten binnen
die kwalitatief onder de maat zijn en u meldt dit binnen vier dagen
na binnenkomst van de planten, dan worden deze voor het dubbele
van uw inkoopprijs gecrediteerd’ staat op de website van Van der
Starre te lezen.
“In onze sector zijn we onbetwist marktleider en op innovatiegebied
zijn we onovertroffen”, zegt hij zonder een spoortje bescheidenheid. De directheid van Bart van der Starre is treffend. “Ik hou niet
van geheimzinnigheid”, zegt hij daarover. Op de site van zijn bedrijf
staat een openhartige beschrijving van zijn verkoopconcept waarin
zonder meer wordt gesteld dat de prijsverschillen tussen planten
een marketingtruc zijn. Duurdere planten kosten de detailhandelaar
niet meer dan goedkopere. “Dacht je soms dat de kostprijs van de
duurdere goudmerk-koffie in de supermarkt hoger is dan van roodmerk-koffie?” schampert Van der Starre. “Prijsdifferentiatie heeft
niks met kostprijs te maken en alles met koopgedrag. Veel klanten
kiezen nou eenmaal automatisch voor het duurste product.” En daar
speelt Van der Starre, in zijn advies aan de detailhandelaren, handig
op in. “Onze zorg is een zo groot mogelijke winstmarge, het is in
deze sector toch al moeilijk om je boterham te verdienen.” Want de
markt wordt steeds roeriger. “De concurrentie speelt zich steeds meer
af op prijsniveau, waardoor de markt wordt overspoeld door inferieure, gedegenereerde producten.” Daarom zet Van der Starre juist
in op kwaliteit en presentatie van zijn product. “Ken je die potten,
die je overal ziet, rechthoekig van boven, ovaal van onderen? Die
hebben wij ontwikkeld, voor een betere belading van de planten.
We hebben handvaten gemaakt, waardoor je planten kunt oppakken zonder je handen vies te maken. Potten op wieltjes, zodat je niet
hoeft te sjouwen. En omdat vakkundig personeel voor veel bedrijven
onbetaalbaar wordt, voorzien we de planten van foto-etiketten
waarop helder uiteengezet wordt om wat voor plant het gaat en hoe
ze verzorgd moet worden.”

Innoveren om risico te verkleinen
Al die inspanningen dienen om het ‘risicoprofiel’ te verkleinen, legt
Van der Starre uit. “In dat kader hebben we ook ons eigen grafische
bedrijf met fotostudio, Designstar opgericht.” Pardon? Een kweker
met een eigen grafisch bedrijf? Zei Van der Starre net niet dat je
andere specialisaties aan de professionals moet overlaten? “Wat de
export betreft is dat zeker zo”, reageert hij. “Maar over de foto’s,
het drukwerk en de billboards van de grafische bedrijven, waarmee
we in zee gingen, waren we niet altijd tevreden, ik ben nou eenmaal
de grootste zeurpiet van het oostelijk halfrond, en dus zat er niks
anders op dan zelf een grafisch bedrijf te beginnen.” Van der Starre
heeft ook zijn eigen technische bedrijf, waar robots worden ontwik-

keld die bijvoorbeeld bamboestokken in de plantpotten steken. “Vroeger deden we met zeven man 1250 planten per uur, dankzij de robots
doen we met zijn vijven 3500 tot 4000 planten.”
Toch jammer van die twee arbeidsplaatsen. Van der Starre ziet dat
anders: “Als je twee man voor me kunt vinden, ben ik blij, want we
hebben enorme moeite met het vinden van personeel. Door de automatisering creëren we juist meer banen.”
“Maar je kunt innoveren wat je wilt”, zegt hij dan opeens, “uiteindelijk valt of staat het met de weersomstandigheden. En wat dat
betreft, kun je alleen maar bidden tot God. En vragen om Zijn zegen”
Dat laatste meent hij letterlijk. Tuinbouwbedrijven zijn ontzettend
kwetsbaar, wat het weer betreft. “Tijdens de laatste Tweede Paasdag
sneeuwde het, en dat was vrij desastreus, want voor ons is die dag
één van de belangrijkste van het jaar. En het voorjaar was toch al
erg koud.” Om aan te passen aan het veranderende klimaat, is Van
der Starre daarom bezig met andere producten, maar daar wil hij
voorlopig nog niets over kwijt.
Peter Breedveld

Bijzondere manier van beladen
dankzij de vorm van de pot.
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Relevante websites:

www.naktuinbouw.nl
www.stbw.nl
www.udenhoutbv.nl
www.starre.nl

Foto: Nynke Laporte

Populaire leibomen
op het perceel van
Boomkwekerij Udenhout.
www.vdsalm.com
www.pph.nl
www.tectonaforestry.nl

