Marktkansen voor grotere maten
Markeert Plantarium de start van het seizoen? Nee, het gaat altijd door!
Plantarium gold als de start van het nieuwe boomkwekerijseizoen. Maar de laatste jaren is er geen sprake van een start, want, afhankelijk
van de teelt, is ook de boomkwekerij een jaarrond-business geworden. Toch stelt Boom in Business naar aanleiding van Plantarium in het
Boskoopse de vraag: “Wat verwacht u van het komende seizoen?” Want het afgelopen ’seizoen’ was hier en daar goed en zelfs uitstekend,
maar op andere plekken gewoon slecht. Waar liggen kansen?
Auteur: Jaap Smit
“We hebben het afgelopen jaar goed gedraaid.
Met onze producten gericht op hoveniers en
groot groen, begonnen de afroepen al in het
najaar. En het is goed doorgelopen. Wat overbleef hebben we in potten gezet en zodoende
kunnen we tot vandaag aan toe gewoon doorleveren. We zien wel een verdere verschuiving
van de leveringen naar het voorjaar, maar daarin
staan we niet alleen. Voor het komende seizoen
verwacht ik hetzelfde: de eerste bestellingen
zijn binnengekomen. Ik verwacht ook voor het
komende seizoen een goede handel.”
Sjaak Qualm is bedrijfsleider bij boomkwekerij
Van Aalst & Van Waaij in Hazerswoude.
“Het weer en de economie zijn bepalend voor
het komende seizoen. De afgelopen jaren hebben
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we in het voorjaar steeds geluk gehad met het
weer, waardoor de bestellingen goed doorliepen.
Voor het komende seizoen zijn de eerste bestellingen binnen gekomen, dus dat geeft weer
goede hoop. Maar als de economische situatie
verslechtert, zou dat ook negatief kunnen zijn
voor de handel.

Ik merk wel dat er steeds meer vraag is naar
grotere maten. Men wil een instant-tuin en heeft
geen geduld om twee tot drie jaar te wachten
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op een volgroeide tuin. Ik speel daar op in door
grotere maten te leveren, bijvoorbeeld van Prunus
lusitanica ’Angustifolia’, waarvan men snel een
dichte haag kan maken.”
Gerrit Laros, eigenaar van Buxushof,
Hazerswoude
“Voor mij is het seizoen op 28 september
gewoon afgelopen. Het kan een paar dagen eerder of later zijn, maar vanaf dat moment koopt
de consument geen tuinplanten meer: men trekt
naar binnen en pas ergens in maart start het dan
allemaal weer op. Of het volgend jaar weer goed
gaat worden, hangt van veel zaken af. Duidelijk is
wel dat de prijzen niet zullen stijgen: een bepaalde plant is door de eindverkopers vastgezet op
een zekere consumentenprijs, bijvoorbeeld
€ 4,95. En die prijs blijft staan. De prijs die kwe-
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kers krijgen voor hun producten blijft ongeveer
gelijk. De tussenhandel levert wat marge in. Dat
betekent wel dat de gemiddelde kweker zijn
bedrijf moet rationaliseren: grotere aantallen van
een kleiner sortiment. Doet hij dat niet, dan blijven zijn kosten stijgen en daalt het rendement.
Er zijn wel mogelijkheden voor grotere maten,
want de consument koopt net zo gemakkelijk
een plant van € 17,95 als van € 4,95: als het er
maar goed uitziet. Plantarium is een heel goede
relatiebeurs, maar omdat ons bedrijf verandert,
staan we er niet meer.”

Buiten toont Wezelenburg zijn Viburnum plicatum ’Kilimandjaro’, die wel op Plantarium ter
keuring wordt aangeboden.
Jan-Willem Wezelenburg, eigenaar van Jan
Willem Wezelenburg boomkwekerijen vof,
Hazerswoude
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Bij De Jong Plant doet Eelco Nell enthousiast het
woord: “Dit seizoen loopt tot nu toe goed. De
komende vijf à zes weken zijn nog wel belangrijk,
want dan moeten de laatste partijen Hydrangea’s
nog verkocht en uitgeleverd worden. Deze kas
staat nu vol voor komend seizoen. Buiten zijn
we nu volop aan het uitleveren. Veel leveren
is overigens niet het belangrijkste. Belangrijker
vinden wij dat we het hele seizoen door kunnen
leveren, zodat we onze klanten altijd van goede
planten in de juiste aantallen en soorten kunnen
voorzien. Ik verwacht dat het komende seizoen,
dat in het voorjaar weer begint, net zo zal gaan
als dit jaar, zeker als het weer net zo meehelpt als
afgelopen voorjaar. Overigens hebben wij goede
verwachtingen van de nieuwe Hydrangea Magical
line, die we op Plantarium ter keuring aanbieden
(zie elders in dit blad). Deze planten bloeien in
drie kleurstadia.”
Eelco Nell, bedrijfsleider, De Jong Plant, Boskoop

“Ik ben heel tevreden over het seizoen dat nog
steeds loopt, maar ik heb nog wel hortensia’s
staan die nog een nieuw baasje moeten krijgen.
En voordat ook de laatste planten verkocht zijn,
moet er toch nog wel heel wat gebeuren. Ik lever
met name aan tuincentra, die mijn product waarderen vanwege de constante, hoge kwaliteit, met
intens gekleurde bloemen. Vernieuwingen in het
sortiment en mijn nieuwe labels helpen bij de verkoop. Ik merk dat er ook vraag is naar zwaardere
maten. Mensen zijn bereid voor goede planten
een hoger bedrag te betalen. Daar liggen kansen.
In die zin merk ik ook nog steeds niets van de
economische crisis. Voor het komende seizoen
verwacht ik weer eenzelfde goede verkoop.
Ik sta al jaren niet meer op Plantarium, omdat ik
er te weinig planten verkoop voor directe handel.
Plantarium wordt steeds meer een relatiebeurs.
Iedere dinsdag ben ik te vinden op Groen-Direct
op het PPPlein; dat levert me veel meer verkoop
op: daar komen mijn afnemers. Op de zaterdag
zul je me op Plantarium vinden: even kijken wat
mijn collega’s er allemaal doen.
Andre van Zoest, eigenaar Hortensiakwekerij
Andre van Zoest bv, Reeuwijk
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