Droog vervoerde bloemen net zo mooi
Soms zijn bloemen dagenlang zonder
water onderweg geweest voor ze in
een vaas belanden. De kwaliteit van de
bloemen lijdt daar niet onder, zagen
Wageningse onderzoekers. Droog transport is bovendien goedkoper en duurzamer.
‘Het blijkt voor de houdbaarheid van verschillende bloemen niets uit te maken of ze op
water of droog worden aangeleverd. Hoe
lang een consument van een bos bloemen
kan genieten, hangt alleen af van de kwaliteit van de bloemen’, zegt Eelke Westra van
Wageningen UR Food & Biobased Research.
Hij onderzocht met collega’s en vijf bloemenhandelaren verschillende manieren om bloemen te vervoeren en het effect daarvan op
de houdbaarheid. Het driejarige, door het
Productschap Tuinbouw gefinancierde project,
werd in december afgerond.
Onder de bloemen waren de roos en de tulp.
Westra: ‘Rozen en tulpen worden veel in
Nederland gekweekt, en rozen worden ook
veel geïmporteerd en geredistribueerd. De
import gebeurt veelal droog.’ In een vliegtuig
mag niets op water staan en luchttransporten
zijn prijzig. Daarom stoppen handelaren graag
zoveel mogelijk bloemen droog in één doos.
Acht jaar geleden zagen Wageningse onderzoekers dat die bloemen zelfs goed bleven

Bloemen vervoeren zonder water zorgt voor 47 procent minder broeikasgasemissies.

na een wekenlange reis per zeecontainer.
Sindsdien wordt de droge methode veel in de
vrachtvaart gebruikt, en steeds meer bij wegen spoortransport. Westra berekende dat bij
droog transport van tulpen over de weg zowel de kosten als de broeikasgasemissies tot
47 procent lager liggen dan bij het ouderwetse transport op emmertjes water.
Droogvervoerde bloemen moeten wel eerst
een paar uur in water opfleuren om weer toonbaar te worden voor de consument. Westra:
‘Dat kan extra handling met zich meebrengen.
We geven adviezen voor de houdbaarheid en
hebben voor bedrijven een rekentool ontwik-

keld om de kosten en voor- en nadelen van
droog transport te bepalen.’
Nederlandse telers leveren de bloemen nu
nog vaak in water aan, waarna de handel ze
vervolgens droog in een doos stopt. Dat kan
efficiënter, zegt Westra. ‘In het vervolgproject
GreenCHAINge onderzoeken we daarom hoe
je in de hele keten, van teler tot verkoper,
de kwaliteit kunt borgen en informatie kunt
delen.’
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Een bosje bloemen kopen bij de webshop
Verkoop via internet gaat ook doorbreken in de sierteeltsector. Dat verwachten ketenpartijen die samenwerken in
DaVinc3i.
Kwekers, vervoerders en handelaren hebben
samen met onderzoekers scenario’s uitgewerkt voor de sierteeltketen in 2020. Ze
verwachten dat de bloemenafzet dan verloopt
via supermarkt- en bouwmarktketens die
grote bestellingen plaatsen; via bloemisten
die kopen naar gelang het aanbod; en, en dat
is nieuw, via webshops die op maat leveren.
‘Het is niet duidelijk welk afzetkanaal dominant
wordt, maar het is wel belangrijk dat de sector
nu al kijkt naar de logistiek invulling ervan en
gezamenlijk oplossingen zoekt’, vertelt project
manager Robert Ossevoort van Wageningen UR.
Onderzoekers kijken ook naar concepten waarmee Nederland aan de handelsstroom kan
blijven verdienen als bloemen niet meer via

Nederland reizen, maar bijvoorbeeld direct
vanuit Kenia naar Rusland vliegen. ‘Net als
bij voedsel gaan er nog onnodig sierteeltproducten verloren. Door een logistiek met
kwaliteitsbewaking op te zetten, die ook nog
eens strategisch kan inspelen op toekomstige vraag, kan Nederland een regiefunctie
houden.’
Daarnaast zou een vrachtwagen die toch
richting Warschau rijdt bijvoorbeeld al rode
rozen die kant mee op kunnen nemen als er
een grote bestelling wordt verwacht. ‘Zoiets
gebeurt in de sierteelt nog nauwelijks.’ Een
Wageningse promovendus ontwerpt nu het netwerk voor waar je vooruitlopend op bestellingen die rozen en andere bloemen dan neerzet.
Een andere onderzoeker zet op een rij welke
informatie en wat voor informatiesysteem
nodig zijn voor kwaliteitsgestuurde logistiek.
De sector zou in de toekomst verder meer
bijzondere kwaliteit kunnen gaan leveren, voor
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bijvoorbeeld rijke Russen, Chinezen of Indiërs.
‘Nederlandse bloemen moeten synoniem worden voor kwaliteit, net als Zwitserse horloges
en Argentijns rundvlees. Maar dan moet zo’n
bloem wel snel en vers in Beijing aankomen.’
De overgang van telefoon en fax naar internet
is voor de sierteeltsector in ieder geval onvermijdelijk. ‘Alleen dan kun je de hoofdvragen
wat is waar, hoeveel en wanneer komt het aan
goed beantwoorden.’
Tot slot benadrukt Ossevoort het belang van
samenwerking: ‘Iedereen bedient maar een
heel klein deel van de markt. Wie innovatief
bezig wil zijn heeft marktinvloed nodig, en
die is groter als je je verenigt.’
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