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MODERNISERING
ACHTERGROND

Anthuriumteler Peter Bouman:

‘Pionieren is het openbreken
van bestaande situaties’

Juist de zoektocht naar vernieuwing leidt vaak tot de meest bijzondere ideeën, meent anthuriumteler Peter Bouman. “Durf
dichte deuren te openen en bestaande onderzoeken te negeren.”

In hun zoektocht naar nieuwe
verdienmodellen in de tuinbouw,
stuitte LTO Glaskracht Nederland
op het bedrijf Bouman Anthuriums
in Berkel en Rodenrijs. Een mooi
voorbeeld van een bedrijf dat middels alternatieve activiteiten bijdraagt aan de modernisering van de
glastuinbouw. De alsmaar dalende anthuriumprijs deed de telers
besluiten tot een actieve marktbenadering: anno 2014 investeerden
ze in een winkel annex conceptstore voor consumenten en bloemisten.

Het werd een inspirerende plek, gekenmerkt door creatief en onderscheidend
gebruik van anthuriums. In ‘De Winkel’
genieten dagelijks geïnteresseerden uit
binnen- en buitenland van verse boeketten, relatiegeschenken en de nieuwste
trends en anthuriumrassen. Ook kunnen
particulieren en bedrijven workshops
volgen waarbij uiteraard de anthurium
centraal staat.
Ondernemer Peter Bouman ziet de
conceptstore als verlengstuk van zijn
bedrijf. Dit familiebedrijf van 33.000 m2
teelt vijf rassen, te weten: Midori, Cognac,
Safari, Spice en Tropical. En met een pro-

ductie van ruim 3,3 miljoen bloemen
per jaar mag de teler zich absoluut een
belangrijke speler noemen.

Van klok naar markt
Toch was de teelt alleen niet voldoende.
“Als het bestaansrecht van je teelt op het
spel staat, moet je wel in actie komen”,
meent Bouman. De teler doelt daarbij op
de slechte situatie in de markt van snijanthurium.
Ondanks dat het Nederlandse areaal
in een paar jaar tijd halveerde van 110
naar 60 ha, blijft de opbrengst per steel
minimaal. “Blijkbaar is er via de klok
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weinig prijsstijging meer te halen. Dan
kan je meegaan in die negativiteit of de
uitdaging positief benaderen en je blik
richten op iets nieuws: de markt. En dan
hoef je geen groot geleerde te zijn om te
constateren dat die markt verandert.
Dingen blijven niet bij het oude. Als je
wilt overleven dan moet je mee met de
ontwikkelingen, creatief zijn met nieuwe
media bijvoorbeeld. Een website ontwikkelen waarmee we dagelijks tientallen
grafstukken kunnen leveren? Prima. Een
verkooppunt voor anthuriumsieraden?
Fantastisch. Zolang je maar met plezier
bezig bent en dichte deuren durft te
openen.”

Gewoon doen
Want dat is volgens Bouman de kern
van pionieren: de standaard doorbreken
met de gedachte dat er iets kan gebeuren wat nu niet wordt bedacht. “Onderweg kom je de mooiste dingen tegen. In
onze winkel zijn we continu met anthu-

riums bezig. Arrangeurs maken er de
meest bijzondere creaties. We willen
een zo breed mogelijk publiek betrekken en hen de passie overbrengen die wij
voelen voor anthuriums. En dat lukt.”
De plek maakt zoveel creativiteit
los bij iedereen dat als vanzelf nieuwe
mogelijkheden en kansen ontstaan.
Volgens de anthuriumteler komt dat
vooral doordat het team ‘echt’ met het
product bezig is. “Gaandeweg zie je
ideeën groeien en vorm krijgen. Ook
heel belangrijk: we proberen ons niet te
laten beïnvloeden door dikke boeken en
uitgewerkte onderzoeken, maar toetsen
onze bevindingen zelf en in de praktijk.
Door gewoon te doen, ontstaan dingen
die je vooraf niet kunt bedenken.”

Traject Moderne Tuinbouw
Het initiatief werd opgemerkt door LTO
Glaskracht Nederland en de brancheorganisatie selecteerde het bedrijf vervolgens voor het project Moderne Tuin-

bouw. Dit kennis- en leertraject moet
zorgen voor doorbraken in het krachtenveld tussen glastuinbouwbedrijven,
overheden en banken. De focus ligt
daarbij op kleinere en middelgrote
ondernemers. Wat is de onderscheidende waarde van deze groep in de tuinbouw en wat is nodig om te moderniseren en hun een toekomstperspectief te
bieden?
Een bedrijf zoals Bouman Anthuriums kan een voorbeeld zijn voor andere
ondernemers en ze inspireren om zelf
aan de slag te gaan. Naast de anthuriumtelers (productontwikkeling als modernisering) selecteerde LTO Glaskracht nog
twee pilotprojecten: een onderzoek naar
verdienmodellen in Voorne Putten waar
lokaal geproduceerd voedsel wordt ingezet als gebiedspromotie (local for
local) en een project over gebiedsontwikkeling bij Kwekerij Verboom in
Zevenhuizen. Sinds mei 2015 volgt en
begeleidt het Rotterdamse adviesbureau
BVR deze drie initiatieven.

Samenwerken is groeien

De samengevoegde competenties van alle betrokkenen maken de conceptstore tot
een succes. De winkel huist een scala aan trends en ademt een en al creativiteit.
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Met Moderne Tuinbouw hopen de
initiatiefnemers een markt met toekomstperspectief te bewerkstelligen. De
drie pilotprojecten zijn aansprekende
praktijkcases waarmee groei en modernisering kunnen worden bereikt, elk
vanuit een andere thematiek. Daarnaast
is onder de vlag van de samenwerkende
partijen in Greenport Holland een gereedschapskist ontwikkeld, om ondanks
dalende economische groei, de sector
toch te kunnen versterken.
De innovatiekracht en de technologische ontwikkelingen van de Nederlandse tuinbouw zijn een voorbeeld voor de
rest van de wereld. Om die positie te
kunnen handhaven moeten ook de
randvoorwaarden goed zijn. Dit houdt
in dat deze sector de ruimte moet krijgen die het verdient. De wereld verandert en de tuinbouw verandert mee.
De website modernetuinbouw.nl
doet een aantal instrumenten uit de
doeken. Ze zijn door, met en voor de
sector ontwikkeld. In totaal zijn er 39
instrumenten, verdeeld over de thema’s
markt, organisatie, financiën, ruimtelijke ordening en wet- en regelgeving &
Europa. Meer dan honderd experts,
ondernemers, wetenschappers, ambte-

Een zelf ontwikkelde nieuwe verpakking. Geen plakband om de bloemen te fixeren
tijdens transport, maar kartonnen lipjes in de doos zelf.
naren en bestuurders leverden de input.
De gereedschapskist biedt ondernemers
die te maken hebben met de moderniseringsopgave in de tuinbouw, bruikbare
handvatten. De boodschap: samenwerken is groeien.

Competenties samenvoegen
Die stelling onderschrijft Bouman van
harte. “Natuurlijk zit pioniersschap in je
wezen; is het een ‘zijn’, maar je kunt het
niet alleen. Want laat ik duidelijk zijn,
onze conceptstore was niet een kant-enklare businesscase waarmee we direct
geld dachten te verdienen. Het is ook
een idee dat dankzij de competenties
van alle betrokkenen vorm kreeg.” Zo
gaf het feit dat zijn vrouw Hendrike van
Gesink architect is, een extra boost aan
de ontwikkeling. Geen half werk met
een kraampje op het erf, maar een gelikt
bouwkundig ontwerp, geïntegreerd in
de bedrijfsloods, met eigen entree en
sfeervolle inrichting. “Als je iets nieuws
een kans wilt geven, moet je er energie
en tijd in steken. Dat is lastig, de teelt
gaat natuurlijk gewoon door.”
Gelukkig is het een echt familiebedrijf en delen de broers/vennoten Peter
en Louis alle taken evenredig. En Nel
Bouman zorgt dat de winkel op rolletjes
loopt. Maar dan nog is het lastig om je
echt in een idee te verdiepen, weet de
ondernemer. “Soms moet je gewoon
even alles wat je wel en niet weet op
een rijtje kunnen zetten en eindeloos
kunnen testen om tot een ontdekking te

komen. Nogmaals, gaandeweg ontstaan
de mooiste dingen.”

Vernieuwingen trekken de aandacht.
“Natuurlijk ontstaan ideeën vanuit het
eigen bedrijf en vooral voor het eigen
bedrijf, toch willen we kennis en successen delen. Soms zijn patenten heilzaam en soms kun je juist via samenwerking een product begeleiden en verbeteren. We zijn nu bijvoorbeeld met partners bezig om een universele anthuriumverpakking te creëren. Eentje met de
unieke klemmetjes, maar zonder de
Bouman-uitstraling. Door kennis te
delen maken we ons bedrijf sterker,
breder en daardoor interessanter voor
andere ondernemers om mee in gesprek
te gaan.”
Spontane ontmoetingen
Het is vaste prik: elk jaar maakt Peter

Sterker door kennis te delen
Zo ging het ook met de nieuwe verpakking. “Ondanks allerlei eerdere onderzoeken van verschillende partijen,
geloofden wij dat de verpakking van
anthuriums beter kon. Bloemstelen met
plakband fixeren in een doos, dat kan
echt niet. Na een traject van logisch nadenken, proberen en verbeteren ontwikkelden we samen met Smart Packaging
Solutions de ‘Easy-unPack’. In deze verpakking worden de bloemen op hun
plek gehouden door uitgestanste lipjes
van karton. Bovendien is één zijkant van
de doos makkelijk open te vouwen. We
hebben nu verpakkingen voor transport
van 6, 7 ,9 en 11 bloemen.”

Bouman minimaal een dagdeel vrij om de
Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem te
bezoeken. Even rondlopen en netwerken.
“Ik probeer wel altijd goed voorbereid op
pad te gaan. Dus vooraf bedenk ik welke
stands of bedrijven ik in ieder geval wil
bezoeken. Voor deze editie moet ik er nog
even over nadenken; even de deelnemerslijst erbij pakken. Naast de bewuste ‘visites’
zijn vooral ook de spontane ontmoetingen
mooi. Tijdens zo’n groot tuinbouwevenement loop je altijd wel iemand tegen het
lijf die je normaal nooit zou spreken. Zulke
ontmoetingen verruimen je blik.”

Samenvatting
De slechte prijs van anthuriums
zette Bouman Anthurium ertoe
zich meer te richten op de afzet.
Door op een positieve manier
bezig te zijn met het product,
ontstaan nieuwe kansen, menen
de telers. Naast de teelt ontwikkelde het bedrijf daarom een conceptstore waar bovendien workshops worden gegeven. De extra
aandacht voor en creativiteit
rondom de anthurium resulteerden ook in een innovatieve verpakking. Voorwaarde voor succesvol pionieren? Het samenvoegen

Mede-directielid en vennoot Louis Bouman is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de dagelijkse teeltzaken.

van afzonderlijke competenties
en zelfvertrouwen.
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