Eigen kwekerij

Jan Burghout in sectorbestuur boomkwekerijgewassen van Naktuinbouw

“Naktuinbouw biedt VHGleden toegevoegde waarde”
Jan Burghout is een ondernemer met jarenlange ervaring en een brede belangstelling. Naast zijn
hoveniersbedrijf met kleinschalige kwekerij verdiept hij zich graag in de meest uiteenlopende
onderwerpen. Van bodemschimmels tot economie. Zijn kennis van kwekerijproducten komt
hem goed van pas in het sectorbestuur boomkwekerijgewassen van de Stichting Nederlandse
Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw, beter bekend als Naktuinbouw. Vorig jaar heeft Jan deze
functie overgenomen van Gerrit Mengerink.
Door Annemieke Bos

Het liefst was hij potplantenkweker geworden. Na de lagere tuinbouwschool volgde
Jan Burghout dan ook de opleiding voor
hovenier en kweker aan de middelbare
tuinbouwschool. Helaas bleek het verdienen van een goede boterham met een
eigen kwekerij moeilijker dan gedacht.
“Toen ik uit dienst kwam en mijn eigen
kwekerijtje wilde beginnen, was er binnen
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de kwekerijsector volop schaalvergroting
gaande. Daar was moeilijk tegen op te
werken. Waar ik wel veel voor werd
gevraagd was voor snoeiwerk bij particulieren.” Al snel was Burghout dan ook volledig als hovenier werkzaam, in Almkerk,
waar zijn opa met zijn broer jarenlang
hovenierden. ”Zij hebben de naam Burghout gevestigd in de streek”.

Naast het hovenierswerk begon hij een
kleine plantenkwekerij. “Ik ben er altijd
voorstander van geweest om het assortiment planten dat je aanbiedt, breed te
houden. Ook kleine gewassen hebben
best toekomst, als je ze maar goed kunt
vermarkten.” 80% van het werk van Jan
Burghout bestaat uit onderhoudswerk, de
overige 20% is aanleg. “Het onderhoudswerk doen we voornamelijk bij particulieren.
Daarnaast werken we voor semi-overheidsinstanties zoals zorginstellingen, woningcorporaties en waterleidingbedrijven.”
Jan heeft twee vakkrachten in dienst en
een BBL-leerling. “We hebben ook wekelijks een dag hulp van een werkstudent. Ik
heb nooit de ambitie gehad om heel groot
te worden.” Al een paar maanden moeten
zijn medewerkers het zonder Jans fysieke
inzet stellen. Tijdens een van de spaarzame
vrije dagen die hij zichzelf gunt, is hij met
zijn fiets gevallen. Daarbij zijn enkele pezen
in zijn arm (af)gescheurd, waardoor hij een
tijd uit de running is. “Collega’s – ook VHGlid – hier uit de regio lenen me regelmatig
werknemers uit. Dat is fantastisch. Zo gaat
het werk door en dat is belangrijk voor de
continuïteit in deze moeilijke economische
tijd. 2010 was een goed jaar en 2011 ziet
er ook goed uit, maar je merkt nu dat bij
particulieren de rem erop gaat. Voor 2012
ben ik dan ook niet zo optimistisch.”

Soortecht en ziektevrij
Namens de VHG vertegenwoordigt
Jan Burghout de hoveniers binnen Naktuinbouw. Zij zijn de eindgebruikers in de

cyclus van groene producten waar verder
vooral kwekers aan te pas komen. In het
bestuur nemen naast de VHG-vertegenwoordiging ook diverse sectoren van LTO
Nederland deel evenals de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Koninklijke
Handelsbond voor boomkwekerij en bolgewassen Anthos en de fruitteeltorganisatie NFO. Door vertegenwoordiging in
het sectorbestuur kan het bedrijfsleven
inspraak uitoefenen op het systeem van
keuringen en tarifering. “Dat moet kostendekkend zijn”, legt Burghout uit. Het sectorbestuur vergadert twee keer per jaar. Op
de agenda staan actualiteiten, lopende
projecten en vrijwel altijd ook financiën.
“Voor ons als ondernemers is het van
belang dat die goed onderbouwd zijn. Het
bedrijfsleven maakt het immers mogelijk
dat Naktuinbouw haar werk kan doen.
Positief is dat men goed luistert naar de
opmerkingen en vragen van de ‘mensen
uit het veld’. Ook de terugkoppeling naar
VHG verloopt goed, je merkt dat zaken
worden opgepakt en kortgesloten.”

Meer voordeel
De belangrijkste taak van Naktuinbouw is
het keuren van gewassen op soortechtheid
en gezondheid. Daarnaast controleert het
ook geïmporteerde planten op schadelijke
organismen, geeft het plantenpaspoort uit
en verzorgt het certificeringen. “Bij de ontwikkeling van het weefselsysteem en virusvrijmaken heeft Naktuinbouw een voortrekkersrol gehad”, stelt Burghout. “Daarmee
hebben de afnemers van de agrarische
exporteurs van de BV Nederland de zeker-

Handige links
• www.naktuinbouw.nl: onder
‘kenniscentrum’ op deze
site is informatie te vinden
over nieuwe ziekten. Deze
site wordt ook geraadpleegd door de keurmeesters in het veld.
• www.gezondeboomteelt.nl:
actuele en uitgebreide
informatie over ziekten,
plagen. Ook handige tips
en formulieren.

heid dat er goede producten worden geleverd. Dankzij het werk van Naktuinbouw
kunnen wij als hoveniers werken met
gezonde en soortechte planten. Als eindgebruiker betalen wij overigens indirect
mee aan de keuringen.”
VHG-leden kunnen volgens Burghout
meer voordeel halen uit de diensten van
Naktuinbouw dan nu gebeurt. “Het wordt
steeds belangrijker dat je kunt aantonen
dat je werkt met soortecht en gezond
materiaal. Op de website van Naktuinbouw (www.naktuinbouw.nl) staat veel
informatie zoals hoe het plantenpaspoort
werkt, ziektes enz. Dan weet je als ondernemer precies waar je op moet letten (zie
kader – red.) Meer voorlichting aan de leden
over de activiteiten van Naktuinbouw is
naar mijn mening geen overbodige luxe.”

Naktuinbouw
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw) bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De stichting hanteert in het verplichte
keuringssysteem de voorschriften van de Europese richtlijnen voor
teeltmateriaal van bloemisterij-, boomkwekerij- en groentegewassen. Deze richtlijnen zijn in de Nederlandse wetgeving verankerd via
de Zaaizaad- en plantgoedwet. Naktuinbouw opereert onpartijdig
en onafhankelijk en is als enige organisatie in Nederland bevoegd
om rassen van groente-, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid
(DUS-onderzoek) voor registratie en/of kwekersrecht. Naktuinbouw
is een zelfstandig bestuursorgaan en staat onder toezicht van het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).
Jan Burghout
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