BRANCHENIEUWS

‘Wie tuin zegt, zegt Royal H
Met ruim 400.000 leden mag de Britse Royal Horticultural Society
zich een grote vereniging noemen. Tuinieren in al zijn facetten
staat centraal bij deze inmiddels meer dan twee eeuwen oude
vereniging. Zo’n historische leeftijd is mooi, maar het gaat om de
toekomst, zo maakt vice-president Jim Gardiner duidelijk.
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T

uinieren zit de Britten in de genen. Een
aardige opvatting, maar al wel geruime tijd achterhaald. Toch mag de Royal
Horticultural Society zich in Groot-Brittannië
nog steeds in een grote belangstelling verheugen. Met ruim 400.000 leden en een omzet van
ongeveer 80 miljoen euro is het een grote club
van tuinliefhebbers, professionals en wetenschappers. Maar zoals bij elke vereniging is vanzelfsprekendheid geen optie. Anno 2014 heeft
ook de RHS zijn missie, en zijn er mensen die
deze missie moeten uitvoeren. De afgelopen
drie jaar was Jim Gardiner nauw bij dit proces
betrokken als Director of horticulture for the
society. Binnenkort wordt hij benoemd tot Executive Vice President, binnen de organisatie een
van de hoogste posten na de voorzitter. In feite
is Gardiner vanaf dat moment verantwoordelijk
voor de aansturing van de gehele organisatie.

IEDEREEN INTERESSEREN
Tot 2010 was Gardiner directeur van Wisley
Gardens, een van de vier tuinen van de RHS,
die verspreid over het Verenigd Koninkrijk zijn

te vinden. De vier tuinen trekken jaarlijks meer
dan anderhalf miljoen bezoekers, waarvan
alleen al Wisley er bijna een miljoen voor zijn
rekening neemt. Zelfs op een regenachtige dag
in januari is het druk. De bezoekers komen nu
vooral voor de grote kas, enkele jaren geleden
gebouwd door de Nederlandse kassenbouwer
Smiemans, waarin meer dan twintig verschillende soorten vlinders vrolijk rondfladderen.
Onder de bezoekers zijn ook schoolkinderen.
“Jaarlijks komen er alleen al in Wisley 18.000
kinderen om les te krijgen over tuinieren. Wij
zien kinderen als de hoop voor de toekomst,
maar we kunnen niet zonder de volwassenen
van nu. Wij verkopen planten in onze tuinen en
daar moeten we wel kopers voor hebben. Daar
hebben we de afgelopen jaren veel aan gedaan.”
Het is maar een voorbeeld van de veelheid van
activiteiten die de RHS onderneemt om zoveel
mogelijk mensen te betrekken bij tuinieren. Op
latere leeftijd kunnen leerlingen hier ook specifieke opleidingen volgen, waarmee ze in de
tuinbouw aan de slag kunnen. “Als RHS zijn we
betrokken bij de hele kwaliteitsstructuur van het
tuinbouwonderwijs. Van het meest eenvoudige
niveau tot de opleiding die recht geeft op de titel
Master of horticulture. Een deel van de oplei-

Jim Gardiner: ‘Het AGM helpt de consument bij zijn
dingen kan ook buiten het Verenigd Koninkrijk worden gevolgd, omdat we daarvoor werken met computers. Dat levert zelfs leerlingen
op uit Singapore en China. Ze moeten wel een
keertje naar Londen komen: om hun diploma
op te halen.”

‘Zonder bolgewassen zou de
plantenwereld er een stuk
saaier uitzien’
Om de hele maatschappij te bewegen om meer
te gaan doen met tuinieren is het project Britian
in Bloom bedacht. Kinderen, ouders, grootouders, buren, iedereen werd uitgenodigd om in
hun straat of wijk aan de slag te gaan met een
stukje grond. En het werd een groot succes. In
alle uithoeken van het Verenigd Koninkrijk ontstonden kleine en grotere initiatieven die het
land kleur en smaak gaven.

KAVB

De jaarlijkse Chelsea Flower Show is een van de belangrijkste activiteiten van de RHS
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Voor de bloembollenwereld is de RHS geen
onbekende organisatie. Op het gebied van de
naamgeving van nieuwe cultivars is de RHS een
van de zusterorganisaties van de KAVB. Waar de
KAVB internationale registratieautoriteit is voor

orticultural Society’
opgegaan in de Bulb Committee. Elke commissie bestaat uit 24 leden. Elke commissie heeft
een zetel in de Horticutural Board, en heeft volgens Gardiner beslist een stem in het kapittel.
Tot voorzitter van de Bulb Committee is Jan
Pennings uit Breezand benoemd. Hij was al
lid van de Daffodil and Tulip Committee en is
nu gekozen tot voorzitter van het nieuwe Bulb
Committee. Iemand uit Nederland is voor Gardiner geen bezwaar. “Hij heeft voor deze functie
de juiste kwaliteiten en hij is een goede ambassadeur voor de RHS. Wij zijn blij met deze
benoeming.”

CHELSEA EN AGM

aankoop van nieuwe tuinplanten’
de tulp, hyacint en veel bijzondere bolgewassen, is de RHS dit voor lelie en narcis. KAVB en
RHS onderhouden voor deze gewassen contact
met elkaar. “Bolgewassen zijn nu eenmaal erg
belangrijk voor de RHS. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van de plantenwereld. Zonder
bolgewassen zou de plantenwereld er een stuk
saaier uitzien.”
Wat de naamgeving van nieuwe cultivars betreft
krijgen KAVB en RHS steeds meer met de Europese Unie te maken als het gaat om met name
het Europees Kwekersrecht (CPVO) en de bijbehorende regels en kosten. Vooral de regels
en de kosten leveren bij de RHS nog wel eens
gefronste wenkbrauwen op, stelt Gardiner. “Wij
hebben altijd als stelregel gehanteerd dat een
naam die in onze PlantFinder staat, ook is geregistreerd. We hebben in ons land heel veel tuinbouwbedrijven, waaronder een groot aantal
kleine bedrijven. Als zij iets willen laten registreren dan willen ze daar geen hoge kosten voor
maken. Daar hebben ze moeite mee.”

BULB COMMITTEE
Om zicht te houden op de ontwikkeling in allerlei gewassen uit de sierteelt en de voedingstuinbouw kent de RHS zeven gewasgerichte commissies. Dat waren er aanvankelijk meer, maar
de afgelopen paar jaar heeft er een flinke samenvoeging van commissies plaatsgevonden. Zo
ook bij de bloembollen. Daar zijn onder meer de
leliecommissie en de narcis- en tulpcommissie

Twee andere initiatieven die menig bloembollenbedrijf in Nederland zal kennen, zijn de jaarlijkse Cheslea Flower Show en het predicaat
Award of Garden Merit. Afgelopen jaar werd de
Chelsea Flower Show voor de honderdste keer
gehouden. De show trekt jaarlijks bijna 150.000
bezoekers en de kaarten zijn nu al grotendeels
uitverkocht. Op de show laten in de Great Hall
tientallen bedrijven uit onder meer de bollenwereld zien wat er allemaal aan moois te koop
is. Rondom de Great Pavillion liggen trendy tuinen, waaraan vaak weken is gewerkt. En dagelijks zendt de BBC een uur lang allerlei ins en
outs uit over deze show.
Het predicaat Award of Garden Merit reikt de
RHS jaarlijks uit aan die cultivars of soorten die
echt van grote waarde zijn voor gebruik in de
tuin. De commissies spelen in die beoordeling
een essentiële rol. De RHS plant voor de AGM
elk jaar honderden nieuwe gewassen op, die
meermalen worden beoordeeld. Gardiner: “Het
AGM helpt de consument bij zijn aankoop van
nieuwe tuinplanten. Het goede is dat de beoordeling plaatsvindt door een groep onafhankelijke personen. Er spelen geen economische
belangen mee.”

kritisch in. Alleen als er gebruik wordt gemaakt
van veenmosvrije compost kan men meedoen. Ik merk elders in Europa dat daar nogal
gemakzuchtig over wordt gedaan. Wij vinden
het onze taak om mensen zich meer bewust
te laten zijn van de rol die planten spelen. Het
weghalen van veenmos voor gebruik als potgrond hoort daar duidelijk bij.”

BEURS
De RHS verstrekt ook beurzen ten behoeve
van wetenschappelijk onderzoek. Per beurs
gaat het niet om grote bedragen, maar ze zijn
vaak wel voldoende om een project te kunnen
uitvoeren. Een van de recente voorbeelden van
zo’n beurs is die voor het project van Christopher Whitehouse, die daardoor in Zuid-Afrika
de species van Kniphofia in kaart kon brengen.
Het resultaat mag er zijn: een verslag dat inmiddels al meer dan 12.000 keer is bekeken.

DUURZAAMHEID
Binnen de RHS neemt de belangstelling voor
milieu en duurzaamheid toe. Een goed voorbeeld daarvan betreft het gebruik van potgrond
bij inzendingen op shows van de RHS. Gardiner:
“We hebben hierover in het bestuur gesproken,
en we vinden dat we een verantwoordelijkheid
hebben als het gaat om dit onderwerp. We hebben afgesproken dat we niet toestaan dat er nog
langer veenmos wordt gebruikt. Daar zijn we erg

In de rotsplantenkas van Wisley bloeien eind
januari al heel wat bijzondere bolgewassen

Resumé
Al ruim tweehonderd jaar kent het Verenigd Koninkrijk zijn eigen Royal Horticultural Society.
Anno 2014 is het belangrijkste doel om iedereen in tuinieren te interesseren. Voor de bloembollensector is de RHS ook geen onbekende. Aankomend Executive Vice President Jim Gardiner legt uit waar de RHS op dit moment staat.
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