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Kringlopen sluiten is een belangrijk begrip bij de verduurzaming van de productieketens. En dus wordt hard gewerkt aan zaken als het hergebruiken van verpakkingsafval, vergisten van biomassa, het maximaal gebruik van grondstoffen zonder een
gram verloren te laten gaan. We houden ons bezig met palmolie en soja, we kijken
naar kip en vlees. Dat haalt de krant, daarvan blijft zelfs een dier wakker. Het is
vreemd dat te verwachten tekorten aan een belangrijk bestanddeel van leven zo ver
van de publiciteit blijft: fosfor.

Inova Fruit levert de
appelboom met de betere
appel. Het fruit spreekt in de
winkel vooral de kieskeurige
klant aan. De teler en
vervolgens de keten hebben een
hoogwaardig product met een
succesvolle afzet. Inova Fruit
staat aan de wortel.

De appels worden door gerenommeerde
bedrijven gedistribueerd.

Fosfor is één van de belangrijkste bestanddelen van een vruchtbare bodem en van al
het plantaardig, dierlijk en menselijk leven. Het is letterlijk een bouwsteen van ons
eigen DNA. Fosfor (P) is een scheikundig element dat samen met stikstof (N),
kalium (K), calcium (Ca), zwavel (S) en magnesium (Mg) één van de hoofdbestanddelen vormt van kunstmest en daarmee van groot belang is voor de mondiale
voedselvoorziening voor de continu groeiende wereldbevolking.

Inova fruit groeit in Europa
De gemiddelde appelboom levert een tiental
jaren mooie vruchten en begint het dan van
de volgende generatie te verliezen. In die
periode moet de investering in ontwikkeling,
teelt en marketing door de keten worden
terugverdiend, liefst met een gezonde marge
er bovenop. De betere appel in het hogere
segment biedt daarop een meer stabiele kans
dan de gemiddelde appel. Men moet het niet
hebben van de bulk, zoals de gewone appel.
Er moet een aantal waarden zeker worden
gesteld. Kwaliteit en prijs, bijvoorbeeld. 
Inova Fruit opereert met appels als de Junami,
Wellant en Rubens al jaren succesvol in dit
segment. In de beperking toont zich
de meester en het bedrijf richt zich
dan ook slechts op de specialiteit. De boomgaarden waar
de appels van Inova Fruit
groeien liggen verspreid
over heel Europa. Het
noordelijk deel is een
belangrijk doelgebied
omdat de soorten het
in Nederland, Duitsland,
België en Engeland zowel qua groei
heel goed doen en de markten ze weten te
waarderen. “Het is toch zo’n beetje het
topsegment,” legt supply manager Marian
Tromp uit. “Dat moet je wel op een hoog
waardige markt brengen. Mensen moeten de
merken kennen en ze op waarde kunnen
schatten. Ze zijn een paar centen duurder. De
consument heeft een ruime keuze, dus je
moet het uiteindelijk op de winkelvloer, bij de
groente- en fruitafdeling of de speciaalzaak,
kunnen winnen. Onze afnemers weten dat en
hebben hun promotie goed voor elkaar.
Hebben ze hulp nodig dan hebben we
voldoende kennis en ervaring in huis om ze
van dienst te zijn.”

Brede kennis
De aandelen van Inova Fruit zijn in handen van
een aantal gerenommeerde veilingorganisaties
en distributeurs, die begin deze eeuw een gat
in de markt zagen voor de betere appel en grip
wilden hebben op het aangeleverde product.
Het bedrijf wist met een conceptuele
ketenaanpak succes af te dwingen. Daardoor
verkreeg het brede kennis. Op basis van
marktonderzoek leerden de fruitspecialisten
de wensen van de consument kennen. De
ontwikkeling van geschikte appels werd in
samenwerking ter hand genomen.
Marketingbureaus wisten met treffende
promotie de Inova-appels naar het hoogste
marktsegment te lanceren. “Met die naam en
faam hebben we ons inmiddels meer op onze
kerntaken kunnen richten,” legt Tromp uit,
“De omzet- en volumegroei dwingt ons
daartoe. We planten in de Europese boomgaarden ruim 3 miljoen bomen op jaarbasis.
De veredeling, gericht op uiteindelijke smaak,
ziekteresistentie, boomarchitectuur en
gezondheidsbevorderende stoffen, doen we
samen met onder andere Plant Research
International, onderdeel van Wageningen-UR.
Vervolgens richten we ons op de levering van
de bomen en de begeleiding van de kwekers.
Nogmaals, Inova Fruit beschikt over de kennis
om de hele keten succesvol met onze appels te
laten omgaan. Maar de schakels distributie en
retail hebben inmiddels zelf voldoende kennis
en brengen onze appels winstgevend aan de
man. Er is veel overleg en samenwerking, zeker
ook met onze exportlanden. De smaak en de
perceptie van de consument is voortdurend aan
verandering onderhevig en daar moet je bij de
veredeling al rekening mee houden.”
Voor meer informatie:
www.inovafruit.nl

Philip den Ouden
Directeur FNLI

De wereldwijde voorraden van fosfor bevinden zich voornamelijk in mijnen in de
Westelijke Sahara en China. Deze voorraden zijn eindig. Geschat wordt dat deze
voorraden over 70 tot 100 jaar op zijn. Hoewel het punt waarop de productie gaat
teruglopen zich lastig laat voorspellen, net zo moeilijk als dat voor fossiele
brandstoffen - de zogenaamde peak oil - het geval is. Maar er is een einde aan. Het
hergebruik van fosforstromen en het sluiten van de ‘fosforkringlopen’ wordt
daarom steeds belangrijker en urgenter. Eén manier om deze kringloop te sluiten is
om fosfor uit menselijke uitwerpselen opnieuw te gebruiken. Een stinkend zaakje?
In Nederland is sprake van een fosforoverschot in bodem en water. Voor onze grote
landbouwproductie worden veel kunst- en dierlijke meststoffen gebruikt. Veevoer
is een bron van fosfor, waarvan een deel terecht komt in dierlijke mest. Veel veevoer
wordt geïmporteerd en daarmee importeert Nederland dus feitelijk ook fosfor,
bijvoorbeeld uit sojaproducerende landen in Zuid-Amerika. Gevolg: een overschot
hier, potentiële tekorten daar. Maar net als vee, nemen ook mensen slechts een
gedeelte van fosfor uit voedsel op als bouwsteen. De rest komt terecht in menselijke
uitwerpselen en uiteindelijk in rioolslib.
Een duurzame wereld vraagt om het sluiten van kringlopen, maar ook om het
doorbreken van taboes. Met fosfor dat uit dierlijke mest en menselijke uitwerpselen
te herwinnen valt, kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan een duurzame
voedselketen. Gerecycled fosfor kan een uiterst interessant exportproduct voor de
BV Nederland vormen. Het verkleint bovendien de Nederlandse afhankelijkheid van
import van deze eindige grondstof en fundamentele bouwsteen voor leven.
Technisch kan het. Aan de business case wordt gewerkt. Samen bouwen
ketenpartners aan een nieuwe markt. Poep: geen stinkende zaak maar het
bruine goud!
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Een stinkende zaak?

