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FOCUS Op duurzame
tuinbouw
Over de hele sector gezien was 2002 een
goed jaar. Als enige sector binnen de
Nederlandse land- en tuinbouw, scoorde de
tuinbouw gemiddeld goed qua inkomen en
rendement. Meer dan de helft van het
inkomen in de primaire landbouwsector
wordt verdiend in de tuinbouw.
Duurzaamheid was voor het Productschap
Tuinbouw hét onderwerp van 2002 en is
ook de komende jaren één van de belangrijkste speerpunten. Speciale aandacht gaat
uit naar duurzame arbeid, het Convenant
Verpakkingen, het terugdringen van
gewasbeschermingsmiddelen en het
uitbreiden van duurzame energie.

Funest voor de tuinbouw
PT-voorzitter Jaap van der Veen:"Het PTfocust zich op vier
terreinen voor duurzaamheid.Ten eerste arbeid. Illegaal werk
is funest voor de t u i n b o u w en moet volledig uitgebannen
worden. Daarbij moeten de arbeidsomstandigheden verbeterd
worden. Iedereen heeft recht op een veilige en gecontroleerde
werkplek." Beter arbeidsomstandigheden op de werkvloer wil
Van der Veen aanwenden om werken in de t u i n b o u w aantrekkelijker te maken."Veel jongeren denken ten onrechte dat een
baan in de tuinbouwsector alleen het pluk- of snijwerk in een
kas betreft. Maar de sector biedt een veel breder scala aan
mogelijkheden. Dit moeten we vooral onder jongeren beter
bekend maken. Met haar grote variatie in functies is de t u i n bouw een aangename bron van veelzijdige werkgelegenheid;
er is voor elk wat wils. Niet voor niets werken in ons land een
kwart miljoen mensen in deze sector."

Compleet plan
Een ander onderdeel van het duurzaamheidstraject is het
Convenant Verpakkingen."In 2002 is een nieuw convenant
ondertekend, met scherpere doelstellingen.

Tuinbouwbedrijven moeten zich volgens deze voorschriften

waar Van der Veen erg tevreden mee is."Wat voorheen een

meer gaan inspannen voor preventie, lichtere verpakkingen,

kakafonie aan stemmen was, is nu eensgezind geformuleerd

afvalscheiding en recycling."Als derde en vierde punt op de

door vertegenwoordigers uit de hele keten", licht de PT-voor-

PT-agenda staan het terugdringen van gewasbeschermings-

man toe. "De kern van het pamflet is ruimte, letterlijk en

middelen en het uitbreiden van duurzame energie."In 2002 is

figuurlijk. Meer ruimte voor de t u i n b o u w is namelijk nog altijd

het deelplan duurzame energie voor de glastuinbouw gepre-

actueel. De t u i n b o u w is belangrijk voor Nederland.We telen

senteerd aan de overheid. In 2003 draait het niet alleen om dit

mooie, gezonde producten dicht bij huis.Wel moet het onder-

deelplan maar om het opstellen van een compleet plan voor

nemingsklimaat verbeteren. De overheid heeft in 2002 de

duurzaamheid waar alle punten in terugkomen."

bereidheid getoond t o t een betere dialoog en die steun kunnen we goed gebruiken", zegt Van der Veen."Het moet voor

Goede werkgever

ondernemers niet ongunstig worden om in Nederland een

De t u i n b o u w doet veel aan productpromotie. De Floriade was

bedrijf te hebben. Met teveel regels liep Nederland te ver voor

op dit gebied hét hoogtepunt van 2002.Van der Veen:"De

de muziek uit en dat is niet het gelijke speelveld w a t het PT

Floriade is belangrijk, ondanks de twijfels over de vorm waarin

wil", besluit hij.

het evenement terug zal komen. Over tien jaar moet het weer
anders gebeuren dan nu omdat mens en maatschappij dan
weer zijn veranderd. Dat doet niets af aan het succes." Op de
Floriade was het PTook op andere gebieden actief. "Dankzij de
Tuinbouw Experience was er veel aandacht voor de t u i n b o u w
als goede werkgever", zegt de PT-voorzitter. Maar er was meer
op promotiegebied dan alleen de Floriade."Ook in sectorpromotie stond het onderwerp arbeid centraal, bijvoorbeeld in de
campagne Be happy @work. Deze projecten zijn met succes
uitgevoerd, getuige de positieve cijfers in onderzoeken naar
het effect."

Eensgezinde wensenlijst
Het PT heeft in 2002 samen met de dragende organisaties een
wensenlijst gepresenteerd aan de politiek. Een ontwikkeling

Meeste voordeel

Voorbeeldfunctie

Op zijn bedrijf Arjanet kweekt Arjan van der Spek rode paprika's.

Het innovatieve bedrijvencluster dient als voorbeeldfunctie naar

Degezamenlijke energievoorziening isgeleidelijk tot stand geko-

andere telers."Van het Productschap Tuinbouw (PT) krijgen we

men:"Het begon eigenlijk met de aankoop van de grond.Ik ver-

jaarlijks subsidie om demonstraties te houden. Een àtwee keer

kocht mijn oude bedrijf en samen met de omliggende buren ben

per maand houden we rondleidingen. Hier komen telers op af,

ik op zoek gegaan naar een nieuwe plek.We kochten met z'n zes-

maar ook beleidsmakers van LNV en provincies. Een goede ontwik-

sen drie kavels en hebben die zelf ingericht zodat we allemaal een

keling want zo kunje nieuwbouw in glastuinbouwgebieden direct

modern bedrijf kregen. Ik ging daarmee ineens van 1,2 naar ruim 4

goed aanpakken."

hectare grond.Daarna kwamen de plannen voor een gezamenlijke
energievoorziening. Enomdat energie een van de grootste kosten-

Meerwaarde

posten binnen de tuinbouw is,zat hier het meeste voordeel."

Het PTdoet volgens Van der Spek goed werk voor de sector. "Op
energiegebied verzet het PTin samenwerking met LTO belangrijk

Beter voorbereid

werk. Het PTis hier in de beginfase op het bedrijf langs geweest

"Met z'n zessen hebben we twee ketelhuizen gebouwd en vier

in verband met de subsidieregeling; dan zieje eens van elkaar wat

ketels. Buiten het feit dat dit goedkoper is,is alles ook uitstekend

je doet. Maar ook met belangenbehartiging en promotiedoelein-

op elkaar afgestemd.Zo kunnen we op efficiënte wijze warmte en

den is het productschap actief, en daar zit die meerwaarde van

CO2 produceren. De pieken in ons verbruik kunnen we aftoppen

het PT.De sector heeft deze activiteiten nodig."

doordat een van de ketels op Biovet loopt. Daarnaast zijn we aangesloten op de restwarmteleiding van de Ro-Ca centrale. De centrale voorziet voor negentig procent in onze behoefte van warmte
en CO2.In twee grote buffers wordt dit opgeslagen,van waaruit
we het naar behoefte kunnen gebruiken." Door het piekverbruik te
verminderen is het cluster Bergschenhoek beter voorbereid op de
liberalisering van de gasmarkt. Van der Spek:"Op de vrije energiemarkt wordt je niet alleen afgerekend opje gasverbruik, maar
ook opje piekverbruik."

Energie: Handen vol
aan gasbeleid
De liberalisering van de gasmarkt voor de tuinbouw verliep in
2002 chaotisch.Gasmeters werden te laat aangepast en de
afrekeningen van energieleveranciers klopten vaak niet.
Gasunie kreeg vrij spel om zelf de hoogte van de gastransporttarieven voor de tuinbouw te bepalen.Toezichthouder DTe
(Dienst uitvoering en Toezicht Energie), die moet toezien op de
liberalisering, bleek in 2002 een waakhond zonder tanden. Het
Energiebureau van het Productschap Tuinbouw had samen
met LTONederland de handen vol om het beleid toch nogeen
beetje de goede richting opte sturen.

Gasprijs

de kosten voor het transport en de diensten van het gas in

Volgens de regels van de Gaswet konden ondernemers in de

2002 onnodig hoog uitgevallen. Het Productschap Tuinbouw

t u i n b o u w met een verbruik van meer dan 835.000 kubieke

en LTO Nederland spanden daarom opnieuw verschillende

meter in 2002 zelf gas inkopen.Tuinders die minder verstoken

juridische procedures aan tegen de DTe.

bleven in dat jaar nog gebonden aan het collectieve t u i n bouwgasprijscontract.dat de energiedistributiebedrijven met

Uitstel

Gasunie hadden afgesloten. Door een nieuwe berekeningswij-

Door het chaotisch verloop van de liberalisering van de gas-

ze en lagere prijzen voor stookolie daalde de gemiddelde gas-

markt in 2002 bij de tuinders die jaarlijks meer dan 835.000

prijs voor de 'beschermde' tuinders in 2002 licht vergeleken

kubieke meter afnemen, bepleitten het Productschap

met het jaar daarvoor. In september en aan het eind van 2002

Tuinbouw LTO Nederland uitstel voor de kleinere klanten t o t

trokken de stookolieprijzen tijdelijk flink aan door oorlogsdrei-

1oktober 2004.Volgens de Gaswet is het de bedoeling dat op

ging in Irak en een teruggang van de olieproductie in

1 januari 2004 alle afnemers de vrije markt op gaan. Het PT en

Venezuela. Hierdoor komt de gemiddelde gasprijs voor de

LTO Nederland zijn niet tegen de liberalisering van de gas-

t u i n b o u w in het eerste kwartaal van 2003 flink hoger uit in

markt, maar het moet wel op een verantwoorde manier

vergelijking met het jaar daarvoor.

gebeuren. Volgens beide organisaties moeten de tuinders
tenminste van één stookseizoen over meetgegevens kunnen

DTe

beschikken om geheel voorbereid de vrije gasmarkt op te

De toezichthouder op de liberalisering van de gasmarkt, DTe,

gaan.

kon in 2002 niet voldoende weerstand bieden tegen Gasunie
en de overheid om de belangen van de afnemers naar behoren

Warmtekracht

te behartigen. Allereerst trok de DTeaan het kortste eind als

Door de liberalisering van de gas- en elektriciteitsmarkt bleef

het gaat om de berekening van de transportkosten. DTe had

ook in 2002 de milieuvriendelijke warmtekrachtkoppelingen

aanvankelijk bepaald dat de (lage) historische kosten als uit-

(wkk) in de t u i n b o u w onder druk staan. Deze installaties

gangspunt golden voor de berekening van het transport door

wekken op een efficiënte manier warmte en elektriciteit op.

de gasbuizen. Onder druk van Gasunie en het ministerie van

De WKK-installaties konden echter de concurrentie met de

Economische Zaken moest de DTe dit standpunt opgeven. Ook

goedkope stroom uit bruinkool, steenkool en kernenergie niet

het toezicht op de prijsberekening voor flexibele aardgasleve-

aan. Een aantal installaties werden stilgezet. Het PTen LTO

ringen kon de toezichthouder niet waarmaken. Hierdoor zijn

Nederland hebben sterke druk uitgeoefend bij de overheid om
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door hogere financiële steun de installaties in de benen te
houden,temeer omdat dewkk's een belangrijke bijdrage
leveren aan het terugdringen van het energieverbruik van
deglastuinbouw. Overheid en sector hebben hierover in het
GLAMIconvenant verregaande afspraken over gemaakt, maar
door deontmanteling van een deel van dewarmtekrachtinstallaties in detuinbouw komen de ambitieuze doelstellingen
opdetocht te staan.

AadScheffers:

"Certificeren isinvestering
meer danwaard"
Liefdevoor detuinbouw zat er bijAadScheffers
al in bijzijngeboorte in1951.Twaalfjaar later
begon hijopdebromeliakwekerij vanzijnouders
envandaagdedagrunt Aad met veel toewijding
zijn eigen bedrijf,kwekerij Estafet.
"Bromelia'snatuurlijk,deze plant ishet altijd
geweest voormij."

Investering waard

Gedegen opleiding

Wat betreft erkenningsregelingen hoort Scheffers bij de onderne-

In tegenstelling tot de algemene tendens op de arbeidsmarkt

mers van het eerste uur. In 2002 wist hij als een van de eerste

heeft Scheffers weinig moeite om aan personeel te komen. "Nadat

telers in Nederland een Florimarkcertificaat te behalen.Aljaren-

ik een keer zelf een banendag heb georganiseerd, heb ik nooit

lang werkt hij met ISOen MPS."Door het voeren van keurmerken

meer om personeel verlegen gezeten.We hadden voor die dag

kan ik mijn klanten aantonen dat ik efficiënt omga met energie,

aardig wat reclame gemaakt, via onder andere kranten en de

gewasbeschermingsmiddelen en arbeid en het milieu.Ik kan iede-

radio. Dat wierp zijn vruchten af; ik had meer dan voldoende solli-

re tuinder aanraden zich te certificeren; het is de investering meer

citanten om uit te kiezen.Nu werk ik met een vast team van der-

dan waard.Mijn medewerkers kunnen dat beamen;het ISO-certi-

tien arbeidskrachten. Geschoold personeel is geen must voor mij.

ficaat heeft voor gevarieerder werk gezorgd en betere arbeidsom-

Mijn medewerkers volgen regelmatig cursussen,variërend van

standigheden. De kwaliteit van mijn bedrijfsvoering,van de pro-

een spuitlicentie tot een managementdiploma. Zo krijgen ze een

ducten en van het werk isverbeterd door kwaliteitszorgsystemen."

gedegen opleiding."Over deteruglopende instroom bij tuinbouwopleidingen maakt Aad zich nog geen zorgen."Zulke dingen gaan

'Licence to produce'

altijd met golfbewegingen, het wordt wel weer beter. Hoewel ik

De stap van ISO naar Florimark was klein,omdat Estafet al aan

me goed voor kan stellen dat jongeren niet vrolijk worden van de

veel eisen voldeed. In 2002 deed Estafet mee aan een Florimark-

berichten over de tuinbouw. Al die regels en verplichtingen zijn

pilot van het Productschap Tuinbouw. Met deze test werd bepaald

niet bepaald stimulerend om een eigen kwekerij te beginnen."

of de gestelde eisen reëel waren.Volgens Scheffers krijgt
Florimark in de toekomst mogelijk een paraplufunctie over de

Fundamenten van de tuinbouw

andere erkenningsregelingen."ISO heeft in de sierteelt weinig

Na tien jaar voorzitterschap van de Landelijke Gewascommissie

meerwaarde voor de klant. Bij Florimark zijn alle organisaties al

Bromelia en vier jaar Sectorcommissie Bloemisterij kent Aad goed

grotendeels betrokken: de handel,kwekerijen, het PTen de veilin-

de weg binnen organisatie zoals Bloemenbureau Holland (BBH) en

gen.Als in Florimark een hoofdstuk arbeid opgenomen wordt, is

het PT."Ik vind dat het PTbelangrijk werk verricht. De sector is

het hele pakket gedekt." Aad denkt dat keurmerken binnen enkele

daarentegen negatiever. Enwaarom? Zezien het productschap

jaren een'licence to produce' worden voor de tuinbouw.

ten onrechte als wéér een organisatie die een zooi geld afpakt.

"Natuurlijk zullen er altijd telers zijn die hun producten toch wel

Het PTheeft echter het collectieve geld van de sector.Als er geen

kwijt raken,maar als veilinglid zulje certificaten nodig hebben in

geld meer bijeen wordt gebracht voor onderzoek, storten de

de toekomst. Het wordt steeds belangrijker dat je kunt aantonen

proefstations - de fundamenten van de tuinbouw - als een kaar-

dat je je bedrijfsvoering goed geregeld hebt."

tenhuis ineen.Onderzoek blijft nodig voor de toekomst van de
tuinbouw. Ditzelfde geldt voor de promotie van onze producten.
BBH kan alleen maar goed functioneren als er door de hele keten
geld bijeen wordt gebracht."

K w a l i t e i t : Sterk
concurrentiewapen
Kwaliteit staat bij Nederlandse telers en handelaren van
tuinbouwproducten hoog in het vaandel. Het is een sterk
concurrentiewapen. De sector is zich dat goed bewust en
investeert fors om het hoge niveau vast te houden. In 2002
werd sterk ingezet op erkenningsregelingen en hygiënecodes.
Ook voor het stroomlijnen van controle-activiteiten en
logistieke processen heeft het Productschap Tuinbouw (PT)
zich ingespannen.

Voedselveiligheid

zijn in 2002 eveneens EurepGap-normen gepubliceerd.

Voedselveiligheid staat hoog op de agenda in de Nederlandse

Volgens het PTdienen deze in lijn te komen met het

samenleving.Terecht, want de consument w i l een absoluut

Florimark-keurmerk.

veilig product op zijn bord. Voor de tuinbouwsector gaat het
hierbij om groenten en fruit. Om de voedselveiligheid in

Logistiek

Nederland te waarborgen is in 1995 de Warenwetregeling

De tuinbouwsector in Nederland is gebaat bij een goed

Hygiëne van levensmiddelen ingevoerd. Hierin staat dat ieder

wegennet in Europa om de producten snel en op tijd bij de

bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt, verwerkt, vervoert of

klant te kunnen afleveren. Helaas is de werkelijkheid anders

behandelt, zelf de mogelijke gevaren van voedselveiligheid

en loopt het transport vaak vast. De sector laat het hierbij niet

moet inventariseren. Het productschap heeft - in samenwer-

zitten en pleit bij de overheid voor een verbetering van het

king met de brancheorganisaties - hierop ingespeeld door een

wegennet. Ook andere vervoersmogelijkheden zijn door de

aantal zogenoemde hygiënecodes voor de hele keten te ont-

t u i n b o u w onderzocht en uitgeprobeerd. Intermodaal transport

werpen. Deze zijn in 2002 door het PTaangepast aan de eisen

- een combinatie van vervoer over de weg en per trein - staat

van deze t i j d .

hierbij hoog genoteerd.Verder is het van belang dat teelt en
handel zoveel mogelijk clusteren om op die manier de

EurepCap

vervoersbewegingen te beperken. Nederland is een logistieke

Een aantal grote Europese supermarktorganisaties heeft voor

draaischijf in de wereld als het gaat om de afzet van t u i n -

hun leveranciers regels opgesteld op het gebied van voedsel-

bouwproducten. Om die vooraanstaande positie vast te

veiligheid, milieu en arbeid. In eerste instantie is deze regeling

houden moet er de komende jaren fors geïnvesteerd worden

- ook wel EurepCap genoemd - ontworpen voor groenten en

in kennis, productiemethoden en logistieke processen.

f r u i t . Nederlandse telers en handelaren hebben goed ingespeeld op deze eisen.Ze kunnen moeiteloos aan de vraag van
de Europese supermarkten voldoen. Het productschap heeft
een platform ingesteld met alle schakels uit de keten om de
ontwikkelingen van EurepGap nauwgezet te volgen. De supermarkten in de Europese Unie hebben een groot marktaandeel
bij de afzet van groenten en f r u i t . Voor bloemisterijproducten

12

Keuringen
De controle van tuinbouwproducten in Nederland is nogal
versnipperd. Er zijn vijf controlediensten, die veelal onafhankelijk van elkaar opereren. Het Productschap Tuinbouw is voorstander van een bundeling van de keuringsdiensten. Hierdoor
kan efficiënter gewerkt worden. Ook is het PTvoorstander van
minder bedrijfscontroles als telers en handelaren hun zaakjes
goed voor elkaar hebben. Keuringen in het afzetkanaal dienen
t o t het uiterste beperkt te worden. In Europees verband pleit
het productschap voor gelijke voorwaarden bij keuringen.
Het kan niet zo zijn dat het bedrijfsleven in Nederland moet
betalen voor bepaalde keuringen,terwijl in andere EU-landen
de overheid dit voor zijn rekening neemt.

13

CorKooijman:

\lL.dM

"Cijfers zijn onmisbaar in
ditvak"
Bij het Productschap Tuinbouw (PT) zijn ruim
6.000 exporteurs en handelsondernemingen
aangesloten. Eén van de exporteurs is het
Bleiswijkse Haluco;ooit gestart als exporteur
van Nederlandse producten en vandaag de dag
uitgegroeid tot een moderne marketing- en
distributie organisatie op het gebied van verse
groenten en fruit. Het bedrijf isHACCP
gecertificeerd en werkt met EurepCap erkende
telers. In 2002 isveel energie gestoken om het

Mf'"'TH' . "U~

Engelse BRCkeurmerk binnen te halen.

Cijfers onmisbaar

onderwaardering van het Nederlandse product."Het maakt de

Accountmanager Cor Kooijman komt vanwege zijn functie regel-

meeste consumenten niet uit of een tomaat uit Nederland of

matig in contact met het PT.Hij maakt zoveei mogelijk gebruik

Spanje komt; voor hen is een tomaat een tomaat. Maar de consu-

van de mogelijkheden die hij als heffingbetaler heeft bij het pro-

ment vindt een voedselveilige tomaat wél belangrijk. En hierin

ductschap, zoals het kosteloos aanvragen van marktonderzoeks-

hebben we in Nederland een grote voorsprong ten opzichte van

rapporten, voor Kooijman een onmisbare bron van informatie.

Zuid-Europa. Daarom moet er voor de consument meer duidelijk-

"Cijfers hebje nodig om kansen te zien en te benutten. De infor-

heid komen over de hoge kwaliteit van onze producten,vooral op

matie uit de onderzoeksrapporten is naar mijn mening onontbeer-

het gebied van bestrijdingsmiddelen."

lijk in dit vak,omdat het meer inzicht in de markt geeft. Stel dat
onze tomatenomzet achterblijft, dan kunnen we uit de cijfers van

Prettige werksfeer

het PTde oorzaak opmaken, bijvoorbeeld de terugloop van con-

Om te kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen moet het per-

sumptie."

soneel zich aanpassen.Kooijman ziet dit ook bij Haluco:
"Voedselveiligheid is een absolute noodzaak voor de consument.

Bruikbare informatie

Voor het personeel kan het problemen geven alsje na twintig jaar

Ook de productinfo's van het PTzijn terug te vinden op het

routine ineens op een andere manier moet gaan werken. Daarom

bureau van Cor. Productinfo's geven inzicht in de productie en

voeren we veranderingen stapsgewijs door, in overleg met het

afzet in de groenten- en fruitsector en de verwachting over de

personeel.Want hoe moeilijk sommige nieuwe regels ook zijn, we

afzetontwikkeling."Zeer nuttig,deze rapporten.Alsje weet hoe

proberen de goede werksfeer te handhaven."

een product het in een bepaald land doet in de export, kunje je
beleid erop afstemmen. De productinfo's verschaffen informatie

Extra service

die in de praktijk heel bruikbaar is en waarmee je gericht aan de

Bij het PTdiende Haluco een verzoek voor marktonderzoek in,

slag kunt in de keten.Van mij mogen ze best vaker verschijnen."

een consumentenonderzoek naar de verpakking van paprika's.
"Onderzoeksaanvragen worden niet klakkeloos ingewilligd;

Ondergewaardeerd

alleen de verpakking vond de sectorcommissie Groenten en Fruit

De handelssector heeft volgens Kooijman meer vast personeel

te weinig stof voor een onderzoek", zegt Cor."Het productschap

nodig, dat goed is opgeleid op het terrein van hygiëne en voedsel-

heeft dit toen breder getrokken,geadviseerd om ook prijs, kwali-

veiligheid."In iedere schakel van de keten moeten de werknemers

teit en uiterlijk van de groente erin te betrekken. Ik wilde ook

zich bewust zijn van het feit dat alle handelingen verantwoorde-

graag weten met welke extra service wij als leverancier iets

lijk moeten worden uitgevoerd om een veilig product te kunnen

extra's kunnen betekenen voor de klant. Het onderzoek is verder

garanderen. Eneen gesloten keten komt voedselveiligheid ten

nog niet van de grond gekomen, maar het ligt klaar op de plank

goede."Als actueel probleem in de handelssector noemt Cor de

om gebruikt te worden."

I

I

Marktonderzoek:
Sector moet beter
inspelen op trends
In 2002 investeerde het Productschap Tuinbouw € 2,4 miljoen
in marktonderzoek voor de tuinbouw. Eenvan de onderzoeken
had betrekking op trends op het gebied van voeding. Het
belang hiervan is evident; nieuwe verschijningsvormen van
groenten en fruit bieden immers kansen voor ondernemers.
Uit ander onderzoek is gebleken dat de tuin steeds
populairder wordt.
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Nieuwe vorm groenten en fruit

Tuin steeds populairder

In 2002 heeft het Productschap Tuinbouw twee trendonder-

De afzet van boomkwekerijproducten in Nederland geeft al

zoeken gehouden in de groenten- en fruitsector. Hierdoor

enkele jaren een dalende lijn te zien. Om inzicht t e krijgen in

heeft het PTeen goed inzicht gekregen wat er bij de consument

de behoefte van de tuinconsument, is in 2002 een markton-

speelt op het gebied van voeding en groenten en fruit in het

derzoek uitgevoerd naar de verschillende typen tuinbezitters

bijzonder. De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat de

in Nederland. Het PT heeft dit gedaan op verzoek van Plant

consumentenmarkt open staat voor vernieuwing van de vorm

Publicity Holland (PPH),de Nederlandse Bond van

waarin groenten en f r u i t wordt aangeboden in de winkels.

Boomkwekers (NBvB) en de Koninklijke Bond voor de

Om deze en andere voedingstrends duidelijk te communiceren

Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten

naar de ondernemers in de groenten- en fruitsector, wil het PT

(KBGBB). Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen marke-

de resultaten van de onderzoeken verwerken in een handboek.

t i n g - en communicatieactiviteiten én het aanbod van boom-

Dit boek staat straks vol met praktische voorbeelden,tips en

kwekerijproducten beter worden afgestemd op de uiteindelij-

oefeningen. Het handboek en eventuele workshops moeten de

ke afnemer.

ondernemer informeren, inspireren en motiveren om vernieu-

Tuinliefhebbers zijn onder te verdelen in zes segmenten, met

wend bezig zijn met de verschijningsvorm van groenten en fruit.

daarin vier hoofdgroepen, zo bleek uit het onderzoek. Deze
groepen noemen respectievelijk 'onderhoudsgemak','stijlvol',
'natuurlijke balans' en 'gezelligheid' als belangrijkste eigenschappen voor de t u i n .
Gebleken is dat de t u i n ongekend populair is. In de loop der
jaren is de t u i n als plek om te verblijven steeds belangrijker
geworden. Maar kennis ontbreekt, evenals het besef van de
mogelijkheden met de t u i n . De informatie over de verschillende tuinbezitters is enorm en vormt een goed handvat voor
zowel producenten als handel.Ook promotieorganisaties als
PPH en IBC doen er hun voordeel mee.
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Inspelen op voorspellingen
Informatie uit het verleden vormt een basis voor de toekomst.
Met dit gegeven in het achterhoofd heeft het PT in 2002 voor
de bloemkwekerijsector informatie uit verschillende bronnen
gecombineerd en in een computermodel gezet. Dit model laat
nauwkeurig zien wat er het afgelopen jaar op de bloemenmarkt in Nederland gebeurd is.Met deze gegevens probeert
het PT bepaalde gegevens voor het komende jaar te voorspellen, bijvoorbeeld de gemiddelde besteding per huishouden.
Zulke informatie is belangrijk voor ondernemers om zich voor
te bereiden en t i j d i g te kunnen inspelen op de markt.
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RozenkwekerJan van Os:

Onderzoek naar het teeltsysteemvandetoekomst
Om de Nederlandse rozenteelt aan de top van de
wereld te houden is een voortdurende innovatie
nodig. In nauwe samenwerking met ondernemers,
waaronder OS Roses uit De Lier,werkt het PT aan
het rozenteeltsysteem van de toekomst. Het
teeltsysteem waar OS Roses zich mee bezig houdt
is gericht op teelt in fase,waardoor een meer
homogene bloei optreedt. Oogstrijpe rozen
worden in een centrale ruimte geoogst, nu nog
door mensenhanden, maar in de toekomst met
behulp van een oogstrobot.

Effect van beweging

gische factoren en plantmodellen. Op ons bedrijf staat nu een

In 2002 heeft Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in

proefopstelling waarbij we de automatisering en teelttechniek op

opdracht van de landelijke gewascommissie onderzoek gedaan

elkaar afstemmen.We zullen zien of we dan hetzelfde resultaat

naar de effecten van beweging op groei en ontwikkeling van de

halen."

rozenplanten.Ook de optimale sturing van de groeifasen van het
gewas werd nauwkeurig bekeken. Dit onderzoek, mede gefinan-

Gecheckt

cierd door het PT, wordt de komende jaren voortgezet.

De sector maakt volgens Jan nog onvoldoende gebruik van de
mogelijkheid om bij het PTonderzoeksrapporten op te vragen.

Machinaal geoogst

"Het PTheeft kasten vól informatie waar je als heffingsbetaler

Al in 2001is OS Roses samen met twee collega-kwekers begonnen

gratis gebruik van kunt maken.Voordat wij een nieuwe aanplan-

met onderzoek op het proefstation Zwaagdijk."Het onderzoek

ting gingen zetten,hebben we eerst het een en ander gecheckt,

behandelde de effecten bij rozenteelt op snee.We wilden bereiken

onder andere bij het PT. Alsje aan iets nieuws begint is het handig

dat het gewas homogeen,dus op hetzelfde niveau groeit omdat

om te weten welke roos scoort in welk land,waar de topproduc-

het zo gemakkelijk machinaal geoogst kan worden. Bij het onder-

ten het beste betaald worden en hoe de markt eruit ziet."

zoek werd gekeken naar het effect van de inzet van verwarming
en belichting.We onderzochten hoe de productie verhoogd kon

Verschraling

worden en hoejuist verlaagd.Wanneer zijn de klimaatsfactoren

Jan staat achter het innen en verdelen van collectieve gelden:

optimaal, en betekent meer rendement ook altijd een kwaliteits-

"Er móét eenvoudigweg een organisatie zijn die dat doet, en die

verbetering?"

ervoor zorgt dat er met gelijke maten gemeten wordt. Anders
krijgje onmogelijk iedereen mee om te betalen voor zaken zoals

Bemoedigend

promotie, onderzoek en imagoverbetering. Freeriders veroorzaken

De deelnemende kwekers hebben de proef intensief begeleid.Jan

verschraling. Bedrijven die zulke dingen liever individueel regelen

van Os:"Minimaal eenmaal per week ging een van ons naar het

splitsen zich af. Daarmee sluiten deuren en stopt kennisuitwisse-

proefstation in Zwaagdijk om daar de voortgang te bekijken en

ling. Promotie móét,omdat het je imago bepaalt, en daarmee je

sturing te geven in de proefopzet. Het resultaat is bemoedigend

uitstraling naar de maatschappij. Met een positieve uitstraling

te noemen. Het zou veel aanpassingen vergen in de teelt en ook

benje een aantrekkelijkere partij op de arbeidsmarkt en het doet

voor mijn medewerkers,omdat ze een nieuwe werkwijze aan

nog veel meer voor de sector.Als het PTverdwijnt hebben we een

moeten leren,met andere handelingen.Maar of we het in de toe-

probleem.Wie int er dan nog? Wie betaalt er dan nog?"

komst gaan toepassen of niet, het onderzoek was zeker de moeite
waard: we hebben veel geleerd over de toepassing van klimatolo-
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Onderzoek: Gezocht
naar concrete handvatten
In 2002 is in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT)
gewerkt aan ongeveer 400 innovatieve technische
onderzoeken. Deze projecten worden uitgevoerd door diverse
onderzoeksorganisaties en vertegenwoordigen een
gezamenlijke waarde van ruim 20 miljoen euro. Bij het PT
komen jaarlijks 300 à400 verzoeken voor onderzoek binnen,
zowel van georganiseerde bedrijven via de
brancheorganisaties, als van individuele ondernemers.
Onderzoek is nodig om de marktpositie van Nederland te
verbeteren en te behouden.
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Pseudomonas in prei

praktijk een optimale productie te krijgen. Daarnaast kijken de

Een speerpunt in de vollegrondsgroentesector is duurzame

onderzoekers naar het effect van belichten op de energie-effi-

beheersing van ziekten en plagen.

ciëntie, op de waterhuishouding en gewasgroei. Ook wordt

De laatste jaren wordt prei steeds vaker aangetast door de

bekeken hoe assimilatiebelichting de biologische bestrijding

bacterie Pseudomonas. Telers leiden grote verliezen doordat 10

van plaaginsecten beïnvloedt. In 2002 zijn tevens nieuwe ini-

t o t 25 procent van de planten verloren kan gaan. Op initiatief

tiatieven gestart voor komkommer, paprika en aubergine.

van de preitelers is in 2002 Plant Research International (PRI)
in samenwerking met het Praktijkonderzoek Plant en

Machinaal aanbinden

Omgeving (PPO) begonnen om de levenscyclus en infectierou-

In de teelt van laanbomen worden van mei t o t september één-

te van deze bacterie in kaart te brengen. Om de preiziekte te

en tweejarige spillen en opzetters aangebonden. Dit aanbin-

onderdrukken worden verschillende teeltmaatregelen uitge-

den gebeurt nu nog met de hand en per dag vele uren achter-

werkt.

een. In 2002 heeft het PTdaarom, op aangeven van de sector,

Naast een verschillende vatbaarheid per preiras, lijkt ook de

TNO Delft en PPO,de mogelijkheden laten onderzoeken om

overleving van de bacterie in de bodem een belangrijke factor

aanbinden te robotiseren. Naast het verbeteren van de

te zijn bij de aantasting van de prei. Het telen van alternatieve

arbeidsomstandigheden, is de terugloop van personeel een

gewassen, het organisch verrijken van de bodem of het braak

belangrijk motief om deze handeling machinaal te laten

laten van het veld kan deze overleving beïnvloeden. In 2003

plaatsvinden.

wordt verder gezocht naar concrete handvatten om aantasting

In het onderzoek is bekeken hoe de techniek beter kan aan-

door deze bacterie beter te kunnen beheersen.

sluiten bij de praktijk. Belangrijke aandachtspunten hierbij
waren snelheid van binden,afstand tussen de bindingen,

Belichting in de glasgroenteteelt

bindmateriaal en sterkte van de binding. Ook mocht de stam

Assimilatiebelichting ofwel groeilicht is een hot item in de

niet beschadigen.

glasgroentesector. Het jaarrond kunnen aanbieden van

In de loop van 2003 komen de resultaten beschikbaar.

Nederlands kwaliteitsproduct komt de internationale concur-

Dan w o r d t bekeken welke van de gevonden technieken of

rentiekracht van de sector ten goede. Het PTinvesteert daarom

combinatie van technieken zich leent voor het ontwikkelen

door middel van onderzoek fors in deze nieuwe ontwikkeling.

van prototypes. Hierbij wordt ook bepaald of de bindtechniek

In 2002 zijn projecten uitgevoerd in de teelt van t o m a t e n ,

toepasbaar is bij andere boomkwekerijproducten, zoals

paprika en aubergine. Het onderzoek is erop gericht om in de

klimplanten en vruchtbomen.
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Resistente appels

éénduidig, alhoewel het algemene beeld is dat te veel opjagen

Ook in 2002 heeft gewasbescherming veel aandacht gekregen

van de teelt de gevoeligheid voor bruinverkleuring kan vergroten.

in het fruitteeltonderzoek. Naast minder belasting voor mens

Eén vorm van bruinverkleuring gaat samen met verhoogde

en milieu door het testen van nieuwe middelen en verbetering

concentraties Virus X. PPO heeft in 2002 vastgesteld dat een

van teelt- en toedieningstechnieken, is ook onderzocht of

lage concentratie van dit virus in alle champignonrassen aan-

fruitrassen zelf beter bestand gemaakt kunnen worden tegen

wezig is.Onduidelijk is nog of een hoge Virus X-concentratie

belagers. De chemische paraplu hoeft dan minder vaak of mis-

de directe oorzaak is van deze bruinverkleuring. Ook de relatie

schien helemaal niet te worden opgestoken.

tussen stress en een grotere bevattelijkheid voor verkleuring

In 2002 is een meerjarig onderzoek afgesloten naar duurzame

en tegelijk voor stijging van de virusconcentratie wordt nog

resistentie tegen schurft en vruchtboomkanker bij appel.Voor

onderzocht. Hiervoor is onderzoek nodig met virusvrije

beide ziektes is door PRI in samenwerking met PPO vastge-

champignonrassen.

steld dat er resistentiebronnen tegen schurft en kanker in het
appelsortiment aanwezig zijn, die daadwerkelijk kunnen wor-

Waterbroei bij tulpen

den benut om nieuwe resistente appelrassen te veredelen.

Tulpenbroei op water heeft de laatste jaren een enorme ont-

Zonder dit project zou dit een zeer langdurige en omvangrijke

wikkeling doorgemaakt. Inmiddels wordt ongeveer de helft

klus gaan worden. Het afgesloten onderzoek heeft namelijk

van de tulpen op water gebroeid. In vergelijking met potgrond

een aantal concrete gereedschappen opgeleverd die het vere-

iswaterbroei goedkoper door besparing op energie, bestrijdings-

delingsproces jaren kunnen versnellen. Gebruik van controver-

middelen, bakken, potgrond, koelruimte en arbeid.

siële technieken uit de biotechnologie is daarvoor niet nodig.

Vragen zijn er nog op het gebied van bladkiep, bemesting,
hergebruik van water, 5°C-broei op water, en lange droge

Virus X in champignons

bewaring. Het PTzet onderzoek op dit gebied uit bij Proeftuin

Door bruinverkleuring van champignons lijdt de paddestoelen-

Zwaagdijk en PPO-Bloembollen.

sector economische schade. Bruinverkleuring betekent kwali-

Inmiddels is duidelijk dat bladkiep veelal voorkomen kan wor-

teitsverlies en consumenten laten verkleurde champignons

den met een goed kasklimaat, waarbij licht, luchtvochtigheid,

liggen. Genoeg aanleiding om met onderzoek de oorzaken van

temperatuur en ventilatie een belangrijke rol spelen. De dikste

bruinverkleuring door de keten heen in kaart te brengen.

bolmaten geven nog kiepproblemen in de maanden decem-

Adviesbureau Advisie heeft in 2002, uit een brede verkenning

ber-januari. Met onderzoek wordt geprobeerd daarvan de

in de sector, boven tafel gekregen dat er sprake is van verschil-

oorzaak te achterhalen, zodat ook de dikste bolmaten goed

lende soorten bruinverkleuring. Ook de oorzaken lijken niet

gebroeid kunnen worden op water.
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Tonvan den Bosch:

Nooit meer niezenop
het werk
Allergie komt veel voor in de paprikateelt; de
slijmvliezen reageren op het stuifmeel van de
planten met niesbuien tot gevolg.Op negen
geselecteerde bedrijven heeft het Productschap
Tuinbouw (PT) een succesvolle proef met bijen
gehouden. De bijen halen het stuifmeel uit de
bloemen en zo verdwenen de meeste klachten.

Tranendeogen

ter. Maar dat is het enige kleine minpuntje en het is makkelijk te

Toen Ton van den Bosch in '92 met de paprikateelt begon,had hij

reinigen. Zodra de kasten weg waren,heb ik contact gezocht met

nog nergens last van.Maar met dejaren openbaarde zijn stuif-

een imker en afgelopen februari zijn nieuwe kasten geplaatst. Ik

meelallergie zich.Tranende ogen en niesaanvallen tekenden zijn

wil niet meer zonder bijen de kas in."

werkdagen. Nu blijkt dat nóg iemand binnen het bedrijf een
paprika-allergie heeft. Van den Bosch:"De oproep van het PT

Tegengif

kwam op het juiste moment. We werden geselecteerd en konden

Volgens Van den Bosch is dit een belangrijk onderzoek voor papri-

meedoen aan de proef met de bijenkasten."

katelers in Nederland."Het onderwerp leeft; veel paprikakwekers
zijn allergisch voor stuifmeel. Ik heb collega's die al van teelt zijn

Effectief

veranderd omdat de klachten te erg werden;dat is nu dus niet

Allergie veroorzaakt door stuifmeel is een veelvoorkomend pro-

meer nodig.De bijen zijn volstrekt ongevaarlijk in de kas.We heb-

bleem in de paprikasector. Proeven van het productschap met

ben wel instructies gekregen dat we niet naar de bijen moesten

bijen hebben in 2002 bewezen dat de inzet van bijen effectief is

slaan en dergelijke. Ook had ik een injectie klaarliggen met tegen-

bij de bestrijding van allergieklachten. Deze insecten zijn zeer

gif voor een eventuele steek, maar deze heb ik ongebruikt weer

effectieve verzamelaars van stuifmeel. Uit meer dan driekwart van

terug kunnen geven.Ondanks dat het ging om werkelijk duizen-

de bloemen halen ze het stuifmeel weg.

den bijen,hebben we nooit last van ze gehad."

Klachten verdwenen

Aangenamer

In maart 2002,toen de paprikateelt, en daarmee de stuifmeelpro-

De Bleiswijkse paprikateler vindt het belangrijk dat het PTderge-

ductie, op volle toeren draaide, liet het PTdrie bijenkasten plaat-

lijk onderzoek kan blijven uitvoeren."Ik heb nu zelf ondervonden

sen op het bedrijf van Ton van den Bosch.Het effect liet niet lang

hoe nuttig een oplossing kan zijn. De klachten zijn weggebleven,

op zich wachten."Drie dagen na de plaatsing van de kasten waren

zowel bij mij als bij mijn medewerker. Het heeft het werk een stuk

âl mijn klachten verdwenen", lacht Ton."Geen niesbuien en bran-

aangenamer gemaakt."

dende ogen meer op het werk, wat een opluchting!"

Minpuntje
Toen in oktober de teelt ten einde liep en de bijenkasten weggehaald werden,was dat voor Van den Bosch een goed moment om
het glas van de kas grondig schoon te maken;de bijen vervuilen
de ruiten namelijk."Er blijft een wasachtig laagje op het glas ach-
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Arbeid: Werkgelegenheid
in tuinbouwgestabiliseerd
Veel aandacht voor werken in de tuinbouw was er in 2002 op
de Floriade. Decanen zijn voorzien van informatie die ze
hebben kunnen doorgeven aan hun leerlingen. Zo hoopt het
Productschap Tuinbouw (PT) een steentje bij te dragen aan de
instroom bij tuinbouwopleidingen. Ook is in 2002 gewerkt aan
de arbeidsmarktmonitor. Hierin zijn gegevens te vinden over
de werkgelegenheid in Nederland. De monitor is in de loop
van 2003 verschenen.
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Arbeidsmarktmonitor

Decanendagen succesvol

Eind 2002 is de tweejaarlijkse PTarbeidsmarktmonitor uitge-

Het PTorganiseert jaarlijks verschillende projecten om meer

voerd. Hiervoor werden ruim 2000 bedrijven in de hele t u i n -

jongeren te interesseren voor een baan of opleiding in de t u i n -

bouwketen geënquêteerd.Voor het eerst werd ook onderzoek

bouw. In 2002 zijn in dit kader speciale decanendagen georga-

gedaan onder ruim 750 werknemers. Op deze wijze werden

niseerd op de Floriade. Bijna 4 0 0 decanen van middelbare

veel gegevens verzameld over de werkgelegenheid, en de ach-

scholen uit heel Nederland kwamen verspreid over drie dagen

tergrond en opleiding van zowel werkgevers als werknemers

naar de Floriade. Daar kregen ze een algemene inleiding over

in de t u i n b o u w k e t e n .

de t u i n b o u w en over werken in de tuinbouw. Benadrukt werd

Omdat het de derde keer is dat de arbeidsmarkt op deze

dat de t u i n b o u w banen biedt op ieder opleidingsniveau en

manier in beeld w o r d t gebracht kunnen ook trends worden

voor iedere studierichting; de sector heeft immers zowel

aangegeven. Nu blijkt bijvoorbeeld dat de werkgelegenheid in

mensen met groene vingers als mensen met een handels- of

de tuinbouwketen na een periode van groei, licht is gedaald.

logistieke opleiding nodig.

Het aantal bedrijven in de primaire sector is sterk gedaald, en

Op de Floriade was er gelegenheid om paviljoens te bezoeken

daarmee de werkgelegenheid in deze sector. Een lichte stijging

waar de decanen deskundige uitleg kregen, zoals in de Kas van

van de werkgelegenheid in de niet-primaire sector kon dit niet

de Toekomst. Met de opgedane kennis en het informatiemate-

compenseren.Veel bedrijven in de primaire sector geven aan

riaal dat ze meekregen kunnen ze hun leerlingen beter voor-

dat ze in de toekomst een verdere daling van het aantal

lichten over een opleiding of baan in de tuinbouw. En dat is

arbeidsplaatsen verwachten. De verdergaande mechanisering

belangrijk, want de instroom bij tuinbouwopleidingen is de

is hier een oorzaak van.

laatste jaren afgenomen.

In de hele keten geven bedrijven aan dat het moeilijk is om

De decanen waren erg positief over de dagen. Dit evenement

aan geschoold personeel te komen. Slechts bij één op de vijf

komt dan ook zeker op herhaling. Naast dat de dagen hun

bedrijven leidt dit t o t problemen in de bedrijfsvoering.

vruchten afwerpen, zijn ze ook nog eens makkelijk en vrij

Werknemers in de t u i n b o u w zijn tevreden met hun werk, zij

goedkoop te organiseren.

noemen met name de goede contacten met collega's en baas.
Iets minder tevreden zijn zij over de scholings- en doorgroeimogelijkheden.
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Verantwoorde bloemen uit het zuiden
Meer maatschappelijk verantwoord ondernemen en betere
arbeidsomstandigheden voor werknemers in de bloemkwekerijsector in derde landen.Om dit te bereiken wordt er een sociale
gedragscode ingevoerd,waarvan de standaard gelijk ligt aan
die van het Milieu Project Sierteelt (MPS). Het project heet
'Verantwoorde bloemen uit het Zuiden' en duurt voort in 2003
en 2004. Het PT draagt bij aan dit project op verzoek van
werknemersorganisaties in de sierteelt.

Endotoxinen
De invoering van een grenswaarde voor blootstelling aan
endotoxine is wederom uitgesteld. Endotoxinen zijn de overblijfselen van bacteriën op onder andere dood plantmateriaal.
Ze komen voor in s t o t e n nevel en kunnen bij langdurige
blootstelling aan een te hoge concentratie ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.
Bij bedrijven in verschillende deelsectoren van de t u i n b o u w keten zijn in 2002 metingen verricht. Hieruit bleek dat de
grenswaarde die de overheid had voorgesteld, in een aantal
sectoren alleen haalbaar is op lange t e r m i j n en na grote
inspanningen. Op korte termijn is het voor de meeste bedrijven
niet haalbaar om technische en organisatorische redenen.
Het PTwerkt nu samen met andere productschappen, betrokken brancheorganisaties en werknemersorganisaties aan een
plan van aanpak. Onderdelen van dit plan zijn: voorlichting,
stimuleren van 'gezond verstand' verbeteringen op het gebied
van arbeidshygiëne en onderzoek naar effectieve beheersmaatregelen en gezondheidskundige aspecten.
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AdKlaassen:

"PT belangrijke schakel in
belangenbehartiging"
Dutch Produce Association (DPA) iseen van de
sturende organisaties van het Productschap
Tuinbouw. In DPA zijn de Nederlandse
afzetorganisaties voor verse groenten en fruit
verenigd. De organisatie behartigt de belangen
van haar leden naar de overheden in Den Haag en
Brussel.Daarnaast vervult DPAeen aantal
vertegenwoordigingen in besturen en organen
waar onderwerpen aan de orde komen die van
belang zijn voor haar leden.

Het Productschap Tuinbouw (PT) is er daar een van.Ook heeft DPA

Belangenbehartiging

generieke promotieprogramma's voor leden opgezet zoals een

Binnen het Productschap zijn alle schakels van de keten en de sec-

Europese promotiecampagne voor witlof (samen met België en

toren vertegenwoordigd inclusief de werknemers. Klaassen:"Dit

Frankrijk) en een generieke campagne voor de promotie van

geeft het PTeen bijzondere positie om de onderwerpen die alle

appels in Nederland.Ad Klaassen is secretaris bij DPA en coördina-

partijen binden op te pakken en bijvoorbeeld met de overheid te

tor van de GMO-projecten.

bespreken.Nederland heeft wat dat betreft een samenwerkingsvorm die we in andere landen niet tegen komen.Het is van belang

Europese marktordening

om deze samenwerking te koesteren.Daarnaast heeft iedere

Het PTvoert namens de Nederlandse overheid een aantal

organisatie natuurlijk haar eigen verantwoordelijkheid. De kracht

Europese regelingen uit. Een daarvan is de Gemeenschappelijke

van het PTisjuist dat zij de overkoepelende onderwerpen kan

Marktordening voor Groenten en Fruit (GMO).Deze regeling is in

oppakken."

1996 van start gegaan.Tot die tijd waren de Brusselse regelingen
vooral gericht op het wegwerken van de overproductie (door-

Communicatie

draai).Vanaf 1996 ging het om versterking van de afzetstructuur.

Klaassen wijst ook op het belang van een goede communicatie

Telers die georganiseerd zijn in een erkende telersvereniging kun-

met de achterban. Klaassen:"Wat ik steeds meer merk is dat ook

nen onder een aantal voorwaarden subsidie krijgen voor investe-

door telers en handelaren die de heffingen moeten op brengen

ringen en activiteiten.

kritisch wordt gekeken naar het functioneren van het PT.Het

De afdeling Medebewind van het PTvoert de GMO-regeling

bestuur moet dan ook steeds goed kijken naar de hoogte van de

namens het ministerie van LNV uit.Wanneer een telersvereniging

heffingen. Een goede communicatie naar de achterban is van

erkend wil worden moet de afdeling Medebewind dit beoordelen

groot belang om aan te geven wat er met de heffingen gebeurt.

en goedkeuren.Ad Klaassen:"De GMO-regeling iseen complexe

Wat ik merk is dat het PTin elk geval een gerespecteerde overleg-

regeling en Medebewind heeft de afgelopen jaren veel tijd en

partner is en dat binnen het PTveel deskundigheid aanwezig is.

energie gestopt in het interpreteren van de regeling in de

Dit moet aan de achterban duidelijk gemaakt worden."

Nederlandse omstandigheden. Er is een voortdurend overleg tussen Medebewind en DPAom de communicatie met de telersverenigingen te verbeteren en de interpretaties te bediscussiëren.
Ook met de afdeling Internationale Zaken van het PTwordt intensief overlegd op het moment dat er wijzigingen in de regeling
worden aangebracht op Europees niveau."
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Medebewind: GMO
belangrijk voor groentenen fruitsector
Bij het Productschap Tuinbouw (PT) is de afdeling
Medebewind verantwoordelijk voor de uitvoering van EUregelingen voor de tuinbouw. Deze afdeling is hiertoe
gemachtigd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (LNV).
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EU-regelingen uitgevoerd

Interventie

In 2002 heeft Medebewind een zestal EU-regelingen uitge-

De EU heeft voor een aantal producten een zogenoemde

voerd. De meeste tijd ging zitten in de uitvoering van de zoge-

communautaire ophoudvergoeding vastgesteld. Dit betekent

noemde Gemeenschappelijke Marktordening voor Groenten

dat bepaalde tuinbouwgewassen uit de markt kunnen worden

en Fruit (GMO) van de Europese Unie. Dit is een uitgebreide en

gehaald als de prijs onder een vastgesteld m i n i m u m duikt.

complexe regeling. Regelmatig overleggen de medewerkers

Hiervoor wordt een vergoeding uitgekeerd. In Nederland geldt

van Medebewind met het bedrijfsleven en het ministerie over

deze regeling alleen voor appelen en peren. In 2002 werd circa

de interpretatie van de regels. Uitgangspunt is dat de sector

300.000 euro uitbetaald aan telersorganisaties als doordraai-

optimaal profiteert van de GMO, binnen het kader van de

vergoeding voor deze twee fruitsoorten.

regelgeving.

Verder is het mogelijk om onder GMO-vlag groenten en f r u i t

De bedoeling van de GMO-regeling is dat telers in de Unie

helft van de vergoedingen die aan telers w o r d t uitgekeerd.

uit de markt te nemen bij lage prijzen. De EU betaalt dan de

marktgericht produceren.Verenigingen van telers kunnen een

In 2002 hebben de Nederlandse telersverenigingen maar

Europese erkenning krijgen en vervolgens plannen indienen,

sporadisch gebruik gemaakt van deze regeling. De afdeling

waarbij die marktgerichtheid centraal staat. Aan goedgekeurde

Medebewind keerde ongeveer 25.000 euro uit voor deze wijze

plannen kent de EUeen subsidie toe van v i j f t i g procent. De

van doordraai.

andere helft moeten de telers zelf opbrengen. De totale bijdragen van de EU bedragen maximaal 4,1 procent van de jaar-

Restitutie

omzet van een erkende telersvereniging. Vooral milieu-,

Als exporteurs bepaalde groenten- en fruitsoorten uitvoeren

kwaliteits- en marktverbeteringen scoren goed in de GMO.

naar landen buiten de Europese Unie kunnen ze hiervoor subsidie aanvragen bij het PT.Hiermee w i l de EU de export stimuleren. Het belang van deze regeling neemt sterk af en ligt ook

In 2002 werd in Nederland door veertien telersverenigingen
gebruik gemaakt van de GMO. In totaal werd in dat jaar ruim

nog eens onder vuur van de wereldhandelsorganisatie WTO. In

33 miljoen euro door het PT uitgekeerd. De controledienst van

2002 werd ruim 1,1miljoen euro uitgekeerd door het PT voor

de Europese Commissie heeft in 2002 de boeken nagekeken bij

deze exportbevordering.

het PTover de GMO-regeling. De bevindingen van deze controle
worden in 2003 bekend.
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Invoercertificaten en contigentering
Voor bepaalde tuinbouwproducten uit landen buiten de EU
moet bij import in de Unie een invoercertificaat overlegd worden. Zo'n certificaat is te verkrijgen bij de afdeling
Medebewind. Van sommige producten (bijvoorbeeld bananen)
is de import zelfs gebonden aan een bepaalde hoeveelheid
(contingent). Door deze contigentering kan de EU de invoer
sturen.

Steunregeling verwerkte groenten en fruit
In Nederland wordt heel weinig gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om met EU-subsidie groenten en f r u i t te verwerken. Alleen voor de verwerking van peren van de rassen
Williams en Rocha is in 2002 steun aangevraagd bij het PT.
Deze subsidie w o r d t met ingang van 2002 niet meer betaald
aan de verwerker, maar aan de telersvereniging.

Promotiecampagnes
De afdeling Medebewind hield zich in 2002 - voor zover het
gaat om promotie - alleen nog bezig met de afwikkeling van
de campagnes voor appelen en sierteeltproducten. In EUverband is een brede promotieregeling opgestart waar alle
agrarische producten deel van uitmaken. LASER,een onderdeel
van het ministerie van landbouw, is betrokken bij deze nieuwe
activiteit.
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Toon Poppelaars:

;
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"Duurzaam ondernemen
met hoofd en hart"

ft

h,. f

Sinds eindjaren zeventig zijn Toon en Jacqueline
Poppelaars boomkwekers. Het begon met de
overname van een stuk grond,en vandaag de dag
meet hun bedrijf in Zundert dertig hectaren
bos- en haagplantsoen en coniferen.

t

Marktgericht

Door onze deelname aan MPS hebben we een meetmethode om

Jacqueline Poppelaars:"Boomkweker benje in hart en nieren.Wij

te zien hoe we scoren op het gebied van milieu,een goede zaak.

hebben geen baan van negen tot vijf; ook in onze vrije tijd zijn we

De overheid streeft naar geïntegreerde gewasbescherming op

bezig met het bedrijf. We combineren onze vakanties in Duitsland

gecertificeerde bedrijven. Een milieuvriendelijkere teelt wordt niet

bijvoorbeeld vaak met een bezoek aan klanten. Een goed contact

door de wet afgedwongen, maar is een vrije keuze die ieder

met onze klanten is de basis van onze bedrijfsvoering."Jaren gele-

bedrijf voor zichzelf moet maken:een typisch voorbeeld van

den kon Toon enkele hectaren grond van zijn vader overnemen.

maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Daar bleef het niet bij;zijn bedrijf groeide uit tot dertig hectare.
Schaalvergroting bood de Poppelaars een betere marktgerichtheid.

Balans

Veel van hun producten gaan de grens over, naar Duitsland,Enge-

Toon:"Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen.We zijn niet

land en België.Minstens net zo belangrijk is de binnenlandse afzet.

pessimistisch maar het zal een stuk moeilijker worden. Mensen
stellen steeds hogere eisen aan hun leefomgeving. Dat zien we

Goed bodemleven

aan de inrichting van hun huis en tuin. Het zal in de toekomst niet

Toon en Jacqueline kweken op een natuurlijke manier."Een gezon-

voldoende zijn om alleen met de vier marketing-P's aan de slag te

de plant zal minder last hebben van ziekten en gedijt het beste in

gaan, Prijs,Product, Plaats en Promotie.Wij gaan er vanuit dat we

een gezonde omgeving. Daarom hebben we ook veel aandacht

drie nieuwe moeten toevoegen: People,Planet en Profit.We

voor een goed bodemleven.Geheel biologisch zijn we niet, maar

proberen de relatie tussen mensen en welzijn,de ecologische

de hoeveelheid chemie die we gebruiken is de laatste jaren sterk

kwaliteit, en de economische waarde te optimaliseren. De balans

afgenomen." De Poppelaars werken met groenbemesting. Eenjaar

vinden tussen deze componenten is moeilijk, maar we willen dat

lang ligt de productie op een deel van de grond stil; deze kan dan

toch binnen driejaar realiseren.Vanuit onze eigen visie en ambi-

tot rust komen en blijft hierdoor vruchtbaar.

tie gaan we het inhoud geven.Duurzaam ondernemen zal onderdeel zijn van ons dagelijks handelen en strategisch beleid.Zie het
als ondernemen met hoofd en hart."

Grote meerwaarde
Boomkwekerij Poppelaars is Qualitree gecertificeerd."Het grootste voordeel van Qualitree is de transparante bedrijfsvoering en

Uitermate geschikt

traceerbaarheid van het product. Je kunt je afnemers duidelijk

Toon heeft maandelijks contact met het PTom de exportfacturen

maken datje werkt met een kwaliteitszorgsysteem waarin kwali-

en de exportgegevens aan te leveren. Het werk dat het PTdoet

teit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn verenigd." Een grote

vindt hij belangrijk."Promotie via onder andere PPHen beurzen

meerwaarde is dat de consumenten en de afnemers inzage heb-

ervaar ik als heel positief. De gangmakersrol en het informatie-

ben in het bedrijfshandboek. "We voldoen volledig aan regelge-

loket van de boomkwekerijsector zijn uitermate geschikte taken

ving voor het verantwoord kweken van het boomkwekerijproduct.

voor het PT."
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Milieu: Hoog op de
agenda
Milieu stond in 2002 hoog op de agenda in de tuinbouw.
Ondernemers in de sector zijn hard op weg om duurzaam te
produceren. Bij het terugdringen van de hoeveelheid
verpakkingen doet de tuinbouw het goed.De sector heeft met
afsluiten van Convenant Verpakkingen III met de overheid
aangegeven deze weg te blijven volgen. De afdeling Kwaliteit
van het Productschap Tuinbouw (PT) leverde in 2002 een forse
inspanning om talrijke milieuprojecten van de tuinbouw in
goede banen te leiden.
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Milieuregistratie

brengen. Het PTvertegenwoordigt in het convenant alle teelt-

Telers van bloembollen, boomkwekerijgewassen, fruit en bloe-

en handelsbedrijven in de sectoren bloembollen, bomen,

men in de open grond continueerden in 2002 de registratie

hoveniers, groenten en f r u i t .

van gewasbeschermingsmiddelen. De verordening van het PT
schrijft voor dat tuinders een actuele registratie moeten bij-

Duurzame tuinbouw

houden en aan het eind van het jaar het totale verbruik rap-

De t u i n b o u w in Nederland loopt voorop in Europa als het gaat

porteren. De sector vindt het belangrijk om uit maatschappe-

om duurzaam produceren. De glastuinbouw heeft al kans

lijk oogpunt een registratie op te zetten. Uit onvrede met het

gezien om het gebruik van energie per eenheid product sterk

gewasbeschermingsmiddelenbeleid van de overheid haakten

te reduceren. Ook is deze sector innovatief bij de inzet van

de telers in de open grond in 2002 af. De verordening van het

energiezuinige warmtekrachtinstallaties en de opslag van

productschap uit 2001 om het verbruik van meststoffen,

restwarmte. Verder is het gebruik van gewasbeschermings-

energie en gewasbescherming in de glastuinbouw te registre-

middelen in de Nederlandse t u i n b o u w fors teruggebracht en

ren, werd op 1 april 2002 middels het Besluit Glastuinbouw

registreren de tuinders nauwkeurig welke middelen ze inzet-

overgenomen door het ministerie van Landbouw,

ten om de gewassen gezond te houden.

Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Voor de komende jaren staan tal van projecten op stapel om
de duurzaamheid van de t u i n b o u w verder te versterken.

Verpakkingsconvenant

De belangrijkste speerpunten zijn productzekerheid, voedsel-

Op 4 december 2002 is het derde convenant verpakkingen

veiligheid, energie, transport, erkenningsregelingen en arbeid.

getekend door overheid en het Nederlandse bedrijfsleven.
De doelstelling is om in 2005 maximaal 850.000 ton verpakkingsafval te storten en zeventig procent van het verpakkingsmateriaal te hergebruiken. Het aantal blikjes en flesjes dat
terecht komt in zwerfafval moet met tachtig procent krimpen.
Daarnaast moet het overige zwerfafval met 45 procent worden
teruggedrongen. De t u i n b o u w heeft de afgelopen jaren ruimschoots aan de verplichtingen van het convenant voldaan. Met
uitgekiende verpakkingsmaterialen gaat de sector de komendejaren aan de slag om de hoeveelheid afval verder terug te
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S t a t i s t i e k e n : Overschotbetalingsbalansmededoor tuinbouw
Detotale exportwaarde van de Nederlandse

Productiewaarde
In agrarisch Nederland neemt de t u i n b o u w een belangrijke

tuinbouw kwam in 2002 uit op bijna 11,7

positie in.Van de totale productiewaarde van deze sector

miljard euro. De import lag in datzelfde jaar

kwam het aandeel van de t u i n b o u w in 2002 uit op 39 procent.
Op de tweede plek stond de rundveehouderij met 24 procent.

net boven de vijf miljard. Het verschil van

Binnen de t u i n b o u w is de productiewaarde van de glastuin-

zo'n 6,5 miljard euro kan direct

bouw veruit de grootste. In 2002 ging het om een bedrag van
ongeveer 4,5 miljard euro, bijna tweederde van het totaal. De

bijgeschreven worden op het positieve

glastuinders in Nederland realiseren deze hoge productie-

conto van de Nederlandse betalingsbalans.

waarde op een oppervlakte van slechts 10.400 hectare. De
oppervlakte met gewassen in de open grond bedroeg in 2002

Hiermee is de tuinbouw een belangrijke tak

een kleine 130.000 hectare. Hierbij gaat het om bloembollen,

van de Nederlandse economie.

bomen, buitenbloemen, groenten en f r u i t . De totale productiewaarde van deze sector bedroeg in 2002 circa twee miljard
euro.

De export is de kurk waar de Nederlandse t u i n b o u w op drijft.
Van de totale EU-handel in sierteeltproducten heeft Nederland
een marktaandeel van zeventig procent. Vooral de uitvoer van

Rendementen

potplanten groeit de laatste jaren sterk en kwam in 2002 uit

De rendementen van teelt en handel wisselden sterk in 2002

op 1,4miljard euro. Dit betekent dat de uitvoer van deze plan-

in de tuinbouw. Telers van bloemen en planten hadden door

ten in tien jaar tijd met 75 procent is gestegen. Ook de buiten-

de bank genomen een prima jaar. Ook de tomatentuinders

landse vraag naar Nederlandse snijbloemen blijft groeien.

boerden in 2002 goed. Minder voorspoedig verging het de

Vooral Engeland is een goede klant. De export van bloemkwe-

komkommer- en paprikatelers. Zij kregen gemiddeld lage prij-

kerijproducten naar Duitsland - verreweg de grootste klant -

zen voor hun producten. Dat gold zeker ook voor de champign-

bleef in 2002 vrij stabiel op 1,5 miljard euro in vergelijking met

ontelers. Wisselende resultaten boekten de fruit- en volle-

het jaar daarvoor.

grondsgroentetelers in 2002.Ook de inkomsten van de producenten van boomkwekerijgewassen en bloembollentelers
varieerden in 2002 sterk.

Export bloembollen en bomen
De Nederlandse uitvoer van bloembollen stagneerde in 2002.

De groenten- en fruitexporteurs hadden in 2002 een redelijk

De exportwaarde daalde met vijf procent ten opzichte van

jaar. Bij de bloemenhandel stonden de marges nogal onder

2001. Naar vrijwel alle afnemende landen liep de uitvoer

druk. De hoveniers wisten hun omzetten in 2002 licht op te

terug. Exporteurs van boomkwekerijproducten haalden in

voeren. Ook de verwerkers van groenten en f r u i t hadden een

2002 iets hogere omzetten. Dit gold trouwens niet voor alle

drukjaar met relatief veel omzet.

deelsectoren. In de laatste maanden van 2002 liep vooral de
afzet aan de institutionele markt moeizaam.

Uitvoer voedingstuinbouw
In de voedingstuinbouw moet de handel het voor een belangrijk deel hebben van de zogenoemde reexport (import gevolgd
door export). Vooral bij vers f r u i t (onder andere bananen en
citrusfruit) speelt de reexport een hoofdrol. In 2002 kwam de
totale Nederlandse fruitexport uit op ruim 2,2 miljard euro. Bij
verse groenten ging voor een bedrag van bijna 3,5 miljard euro
de grens over. Dit betekende een stijging van drie procent vergeleken met 2001.
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Tinus Waayer:

"Sector-PR sleutel tot
beter imago"
Met zijn7.000 vierkante meter entweevaste
medewerkers scharenTinusenJokeWaayerzich
onder dekleinenderorchideeënkwekers."Ik
noem het mijn hobbykas;niet alleenvanwegede
grootte,maaromdat ikécht van mijn hobby mijn
beroep hebkunnenmaken."

k
Knokken waard

bouw veel bureaucratie en regelgeving. Ik ben bang dat dit op een

De kas van Waayer ligt aan de rijksweg A12, tussen Nootdorp en

dag voor de nekslag gaat zorgen. Eenvoorbeeld? Je mag met al

Pijnacker. Dagelijks zien tienduizenden automobilisten de grote

die regels voor arbeid dejeugd niet meer zomaar je kas in laten,

BeeHappy sticker die op zijn kas is geplakt."BeeHappy.nl is een

terwijl je liefde voor de tuinbouw juist vanjongs af aan moet bij-

website waarop consumenten kennis kunnen maken met de tuin-

brengen.Je moet dejeugd regelmatig even mee laten helpen met

bouw. Erstaat een breed scala aan informatie op:van werken in

een klein klusje; op die manier ruiken en voelen ze wat de tuin-

de tuinbouw tot de economische prestaties van de sector. De con-

bouw inhoudt. Een ander voorbeeld is dat er zóveel komt kijken bij

sument leest over wat detuinbouw inhoudt, hoe schoon we pro-

je werk in de tuinbouw;je komt bijna niet meer aan telen toe

duceren en zo helpt BeeHappy mee het imago van de Nederlandse

omdat je aan teveel eisen moet voldoen van teveel organisaties.

tuinbouw te verbeteren."Want dat is hoog nodig,stelt de orchi-

De regels van deze organisaties sluiten niet altijd even goed op

deeënkweker: "De tuinbouwsector staat nog wel eens in een

elkaar aan.Soms is dat wel eens ontmoedigend. Oudere collega's

kwaad daglicht. Sommige tuinders lappen regels aan hun laars,

stoppen hierdoor voortijdig enjongeren worden niet meer gesti-

gebruiken verkeerde middelen, nemen illegale werknemers in

muleerd om een bedrijf te beginnen. Dat zijn zorgwekkende ont-

dienst of komen afspraken niet na.Dit doet de naam van de sec-

wikkelingen voor onze sector."

tor geen goed.Sector-PR is de sleutel tot een beter imago. Het PT
heeft hierin een belangrijk aandeel.Detuinbouw heeft op dit

Het probleem van illegale arbeid wordt naar Waayers idee groter

gebied een voortrekker nodig,en voor deze rol is het PTopgericht.

gemaakt dan het is."Zo lang de overheid illegalen in Nederland

Dankzij evenementen als Kom in de Kas ziet het Nederlands

laat verblijven, blijft het probleem bestaan omdat deze mensen

publiek met eigen ogen hoe het er in de tuinbouw aan toe gaat;

ook hun boterham willen verdienen.Als tuinbouw moeten wij van

op zulke dagen kweekje begrip voor je werk. De mensen zijn

de illegalen afblijven. Puur uit eigenbelang."

enthousiast en er valt geen onvertogen woord. Kom in de Kasis
het knokken waard; het levert met landelijk 300.000 bezoekers

Totaalpakket

veel publiciteit op. Daarmee is al het vrijwillige werk w a t j e er als

Ook kleine tuinbouwbedrijven zijn volgens de Nootdorpse orchi-

tuinder in steekt terugverdiend,want het slokt een hoop vrije tijd

deeënkweker in de toekomst nodig om de sector sterk te houden:

op om zoiets goed te organiseren." Het PTheeft in 2002 bijna _

"Het draait niet alleen om schaalvergroting. Specialisatie is hard

220.000,- bijgedragen aan Kom in de Kas.

nodig voor de variëteit binnen de tuinbouw; dit vraagt soms om
bedrijven kleiner te houden.Alleen op deze manier krijgt de consument een totaalpakket aangeboden."

Liefde voor tuinbouw
"We hebben een prachtige sector en mensen werken echt met
hart en ziel",vervolgt Waayer zijn verhaal."Maar er is in de tuin-
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Sector-PR: I/Verten cran
imago steeds belangrijker
In 2002 heeft het Productschap Tuinbouw (PT) veel werk
kunnen verzetten op het gebied van sector-PR. Met name de
Floriade was een ideale locatie voor veel PR-activiteiten. In
2002 had het PTruim _70o.ooo,- beschikbaar voor sector-PR
voor de sectoren bomen, bollen en glastuinbouw. De
speerpunten in 2002 waren: het bevorderen van de relaties
met de Nederlandse overheid en maatschappelijke
organisaties, het informeren van de consument over
productiewijzen en imagoverbetering van de tuinbouw als
werkgever.
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Uitgedaagd voor dialoog

Boodschap overgekomen

De sectoren glastuinbouw, boomkwekerij en bloembollen wer-

Ook voor de algemene bezoekers heeft het paviljoen aan alle

ken gestructureerd aan het verbeteren van relaties met

verwachtingen voldaan; de reacties op de Tuinbouw

belangrijke doelgroepen, zoals de pers,de overheid, maat-

Experience waren enthousiast en uit het onderzoek kwam

schappelijke organisaties, onderwijs, toekomstige werknemers

naar voren dat de boodschap goed is overgekomen. De voor

en niet te vergeten de (kritische) consument. Deze groepen

jongeren georganiseerde activiteiten zijn goed bezocht; aan de

worden structureel geïnformeerd en uitgedaagd voor een dia-

Floriade Friday Tour hebben ongeveer 7000 jongeren meege-

loog met de sector via bedrijfsbezoeken, decanendagen,

daan. De tuinbouwsector heeft zich op de Floriade tevens

nieuwsbrieven, websites, folders, bijeenkomsten, en persdagen

gepresenteerd voor bijna 4 0 0 decanen. De resultaten van

voor algemene media. In de communicatieboodschap bena-

onderzoek onder middelbare scholieren geven onder andere

drukt het PT het belang van de hele tuinbouwketen.

aan dat jongeren na een bezoek aan de Experience positiever
zijn gaan denken over een baan in de tuinbouw. De sector zal

Ideaal platform

echter nog hard moeten werken aan vergroting van de kennis

De Floriade bleek in 2002 een ideaal platform om diverse groe-

over de carrièremogelijkheden binnen de t u i n b o u w en aan de

pen kennis te laten maken met de sector. Zo hebben een flinke

beeldvorming.

delegatie EU-beleidsmakers uit Brussel en de Nederlandse
politici een officieel bezoek gebracht. Ook voor scholieren en

Concurrentie groot

studenten was er veel georganiseerd. Het gezamenlijk inge-

De laatste jaren heeft het PT,als aanjager van sector-PR, onder

zonden paviljoen van de tuinbouwsectoren, de Tuinbouw

andere actief gewerkt aan een positiever beeld van de t u i n -

Experience,was succesvol. Doel van de inzending was het

bouw als werkgever. Als er al sprake was van een imago bij

imago van de t u i n b o u w te versterken en potentiële werkne-

jongeren dan was dat ronduit slecht. Daarnaast loopt de

mers te interesseren. Om dit bereiken wilden de inzenders de

instroom van jongeren in het groene onderwijs sterk t e r u g , en

bezoekers laten ervaren dat de t u i n b o u w een internationale,

is de concurrentie met andere sectoren op de arbeidsmarkt

verantwoorde, vernieuwende en veelzijdige sector is. Met

groot.

gerichte, specifieke acties is bereikt dat grote groepen middelbare scholieren en decanen deelnamen aan een speciaal voor
hen georganiseerd programma op de Floriade.
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Vervolg
In 2003 krijgt Tuinbouw Experience een vervolg met communicatieactiviteiten richting jongeren en onderwijs. Inmiddels is
een plan ontwikkeld met als doel de t u i n b o u w in beeld te
brengen als aantrekkelijke sector om in te werken. Ook voor
andere doelgroepen staan diverse activiteiten gepland in
2003. Werken aan het imago van de tuinbouwsector - deelsectoren én ketenpartijen - w o r d t immers steeds belangrijker.
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Internationale zaken:
Uitbreiding EUgoed voor tuinbouw
In 2002 zijn er veel internationale

Staalconflict
De Verenigde Staten verhoogden in 2002 de invoertarieven

ontwikkelingen geweest in de tuinbouw. Zo

voor staal om de eigen markt te beschermen. Dit leidde

verhoogde de Verenigde Staten de invoer-

wereldwijd t o t felle protesten. Ook de Europese Unie liet zich
niet onbetuigd. De EU dreigde met forse verhogingen van de

rechten op staal.De Europese Unie dreigde

invoerrechten voor Amerikaanse producten, waaronder ook

daarop met retaliatiemaatregelen tegen de

tuinbouwproducten. Als gevolg hiervan deden de Amerikanen
w a t water bij de w i j n , maar in de ogen van de Europese

VS.In Kopenhagen viel het besluit om de

Commissie niet voldoende. De wereldhandelsorganisatie

Unie met tien lidstaten uit te breiden.

(WTO) moet nu een uitspraak doen over deze affaire. Tot die
tijd handhaaft de EU haar dreigement t o t vergelding. Het PT

Duitsland wil het BTW-tarief op siergewassen

heeft altijd geprotesteerd tegen het uitvechten van het staal-

verhogen. De afdeling Internationale zaken

conflict over de rug van onder andere de tuinbouw.

van het Productschap Tuinbouw (PT) had in

Brusselse regelingen

2002 de handen vol om de tuinbouw-

Het Productschap Tuinbouw heeft samen met het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) in 2002 bij de

belangen in internationaal verband goed

Europese Commissie aangedrongen om de steunregeling voor

voor het voetlicht te brengen.

telersverenigingen in de groenten en fruitsector op enkele
punten te herzien. Hierbij ging het specifiek om internationalisering van telersverenigingen, milieueisen en ketenbrede

WTO-onderhandelingen

generieke promotie.

Het PT is voorstander van liberalisatie van de internationale

De nieuwe EU-promotieregeling voor landbouwproducten

handel. Ook het inruilen van EU-exportsteun voor generieke

(waaronder groenten,fruit en siergewassen) is in 2002 van

promotie staat hoog op het verlanglijstje van het product-

start gegaan.Van de tien Nederlandse ingediende voorstellen

schap. Onder druk van de wereldhandelsorganisatie WTO

haalde alleen de w i t l o f p r o m o t i e de eindstreep.

heeft de Unie in 2002 een voorstel gelanceerd waarin vermindering van de exportsteun voor land- en tuinbouwproducten

BTW-tarief siergewassen

is aangekondigd. Deze subsidieregeling isjaren geleden in het

Duitsland overweegt om de BTW op bloemen en planten te

leven geroepen om de concurrentiepositie op afzetmarkten

verhogen van zeven naar zestien procent.Volgens een door

buiten de EUte verstevigen.

het PTgefinancierd onderzoek van het Landbouwkundig

Uitbreiding EU

Economisch Instituut (LEI) heeft dit grote nadelige gevolgen

Een snelle toetreding van Midden- en Oost-Europese landen

voor de economie en werkgelegenheid in zowel Duitsland als

t o t de EU zonder overgangsperiode aan beide zijden met een

Nederland. Het productschap heeft in nauwe samenwerking

vrij verkeer van goederen en werknemers. Dat is de wens van

met de veilingen, LNV en het bedrijfschap in 2002 een

de Nederlandse tuinbouw, die goede afzetmogelijkheden ziet

gecoördineerde lobby opgezet om de Duitse overheid op ande-

in de kandidaat-lidstaten. Op de EU-top in Kopenhagen eind

re gedachten te brengen. De Nederlandse organisaties zijn

2002 werd het groene licht gegeven voor tien nieuwe leden. In

bevreesd dat een eventuele Duitse BTW-verhoging op sier-

mei 2004 kunnen zij toetreden t o t de Europese Unie.

teeltproducten een domino-effect kan hebben op alle lidstaten in de Unie.
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Uitbetaald aan EU-gelden
Kalenderjaar

2002

Kalenderjaar

2001

AANTAL

BEDRAG

AANTAL

BEDRAG

€
Restituties (aantal notaposten)

Interventies (aantal kg)

Actiefonds producten (aantal kg/stuks/bos)

€

6.800

1.156.930

9.300

1.285.435

3.403.000

309.158

32.591.000

3.100.942

25.070

708.000

26.214

1

47-545

H

29.093.080

2

133-413

640.000

2002 292.300 kg,108.800 bos en 238.500 stuks
2001 256.700 kg,12.300 bos en 439.300 stuks

Steunmaatregelen (aantal aanvragen)

Operationeel Fonds (aantal telersverenigingen)

33.008.686

H

Druivensapcampagnes (aantal campagnes)

Appelcampagnes (aantal campagnes)

1

44765

3

168.069

Promotiecampagnes Sierteelt (aantal campagnes)

2

96.264

7

2.164.812

Totaal

34.640.872
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36.019.510

Promotie:
Eindelijk gruiten op school
Het PTheeft in 2002 ruim 39 miljoen euro

Friday is Flower Day
Het Verenigd Koninkrijk mag dan een toppositie innemen in

van de totale heffingsopbrengst besteed

de export van snijbloemen en zelfs een groei vertonen, dat is

aan collectieve promotie.Verreweg de

voor Bloemenbureau Holland nog geen reden om niet alles te
doen om ook die laatste procentpunten marktaandeel binnen

grootste promotiecampagne was de

te halen. En de laatste zijn altijd de lastigste. Het vraagt om

Floriade 2002.Alle tuinbouwsectoren

een vernieuwende aanpak. De campagne 'Friday is Flower Day',
die in 2002 in Engeland en Ierland is gelanceerd, moet van de

hebben hier een bijdrage aan geleverd.

vrijdag de fleurigste dag van de week maken.Jezelf verwennen, een ander verrassen, het vrije weekend voor de deur:
redenen genoeg om bloemen op tafel te zetten.
Speciale dagen zorgen voor zo'n vijf extreme piekperioden in

Promotie heeft als doel de afzet van tuinbouwproducten te
vergroten. De vele campagnes worden uitgevoerd door de vijf

het jaar. Friday is Flower Day probeert er 52 kleinere pieken

t u i n b o u w promotieorganisaties: het Hoveniers

van te maken. Leuk voor de consument en aanleiding voor

Informatiecentrum, Plant Publicity Holland, het Internationaal

actie bij de bloemist. Het mes snijdt duidelijk aan twee kan-

Bloembollencentrum, het Voorlichtingsbureau Groenten en

ten. En die boodschap wordt inmiddels ook in andere landen

Fruit en Bloemenbureau Holland. De Bloemkwekerijsector

begrepen. In Finland wordt aansluiting gezocht bij het

heeft de hoogste heffingsopbrengst en besteedt daarom het

bestaande 'Bottle Friday' oftewel een lekker flesje voor jezelf

meeste van alle sectoren aan promotie.

en een bloemetje voor de ander. En dichter bij huis: in eigen
land loopt inmiddels de campagne met radiocommercials en

Schoolgruiten

kleine krantenadvertenties om de vrijdag t o t ideale bloemen-

Lang is er over gepraat en in 2002 is het er van gekomen:

dag te maken.

schoolfruit voor basisschoolleerlingen in enkele grote steden
in Nederland. Naast voorlichting krijgen de leerlingen meerde-

Welkom Thuis

re dagen per week een portie groenten of fruit.

Opvallend kan de zomercampagne in eigen land zeker worden

Kinderen pakken niet snel een stuk groente of fruit vanwege

genoemd. Onder het m o t t o : 'Welkom Thuis! Je bent pas thuis

het gebrekkige imago; het is niet zo stoer als een vette hap of

met een bloemetje in huis'werden duizenden landgenoten bij

snack. Het voorlichtingsprogramma 'Gruiten' moet groenten

binnenkomst in Nederland verrast met een fleurige actie.

en f r u i t een 'cooler' imago geven. De voorlopige looptijd van

Tijdens de laatste drie weekenden van augustus kregen ze een

het project Groenten en Fruit op School is driejaar.

oranje Gerbera met een actiekaartje. Bovendien konden de
thuiskomers bij de bloemist een gratis fotoalbum krijgen, bij
aankoop van een zomers boeket.
De campagne werd ondersteund met rijdende billboards en
radio- en tv-spotjes. Onderzoek toonde aan dat de actiecampagne positief heeft uitgepakt. Een opvallende campagne met
een hoog bereik in korte t i j d en een stimulans voor de verkoop, zo blijkt uit onderzoek. Een campagne die voor herhaling
vatbaar is.
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Groen in de toekomst

Bloembollen door de ogen van de internationale fotograaf

Voor de Floriade 2002 heeft het Hoveniers Informatiecentrum

Kijk eens met andere ogen naar bolbloemen en leg vast wat je

(HIC) meegewerkt aan de Groene Stad. Hier werd getoond wat

ziet. Dat was in het kort de taak die het Internationaal

er in de toekomst mogelijk is op het gebied van stedenbouw,

Bloembollen Centrum (IBC) gaf aan vijftien Europese fotogra-

waterbeheer en energie, bouwen op maat, en kunst en archi-

fen. De opdracht was vrij, mits er bloembollen of het bloem-

tectuur. Volop aandacht was er ook voor de plaats van het

bollenvak werd gefotografeerd. De tweede opdracht had als

groen in de toekomst, in zowel particuliere tuinen als het

thema 'Feel the Art of Nature'. Hiervoor maakten de fotogra-

openbaar groen.

fen bloembollenfoto's op de Floriade en lieten zich inspireren
op verschillende oer-Hollandse locaties. Zo ontstond een fraaie

Tuin van het Jaar

collectie foto's die inmiddels is vertaald naar een rondreizende

Voor de derde achtereenvolgende keer werd in 2002 de hove-

fototentoonstelling.

nierscompetitie de Tuin van het Jaar georganiseerd. Met dit

De overall winnaar, Christophe Madamour uit Frankrijk, w o n

evenement wil het HIC de aandacht van het grote publiek ves-

10.000 bloembollen om op te planten op een locatie naar

tigen op het vakmanschap van de hoveniers in Nederland. Alle

keuze. De tentoonstelling zal elf landen aandoen, waaronder

ingezonden tuinen werden beoordeeld door een vakkundige

Italië, Noorwegen, China,de Verenigde Staten, Engeland, Polen

jury van de Vaste Keuringscommissie uit Aalsmeer. De compe-

en Frankrijk.

titie werd gewonnen door Hoveniersbedrijf Esselink uit De
Heurne. De voor het eerst ingestelde persprijs werd in de
wacht gesleept door VOF Ron van Kampen uit Purmerend.

Belang van groen in de stedelijke omgeving.
In navolging van de Groene Stad op de Floriade, is op initiatief
van Plant Publicity Holland (PPH) het symposium 'de Groene
Stad' op de Floriade georganiseerd. Het doel van het symposium was de belangstelling van de politiek en enkele andere
doelgroepen te wekken voor het groen in de stedelijke omgeving en de natuurgebieden daaromheen. Ook werd het
Groenforum opgericht. Via dit orgaan worden de komende
jaren gerichte activiteiten ondernomen om het belang van het
groen breed onder de aandacht te brengen. Door de deelname
van organisaties die niet direct aan het groen verbonden zijn,
w o r d t het belang van het groen vanuit een ander gezichtpunt
bekeken.Welke invloed heeft groen bijvoorbeeld op maatschappelijke zaken als arbeid, zorg,vandalisme en veiligheid?
Het beleid van PPH is hierop ook de komende jaren gericht.
Campagnes als Plant van de maand, Boom van het Jaar en de
brochures van PPH,ondersteunen en versterken het geheel.
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Financiën

x € 1.000

BATEN

Heffingen:

84.356

- Bloembollen

20.514

- Bloemkwekerijproducten

40.461

- Boomkwekerijproducten

5-333

- Hoveniersbedrijf

1.009

- Groenten en Fruit

17.039

- Energie

o

Overige baten:

9.132

- Bloembollen

2.029

- Bloemkwekerijproducten

2.054

- Boomkwekerijproducten

582

- Hoveniersbedrijf

160

- Groenten en Fruit
- Energie

337

3970
93.488

TOTAAL BATEN

LASTEN

Promotionele-en marketingactiviteiten:
- Bloembollen

39298
8.304

- Bloemkwekerijproducten

24.781

- Boomkwekerijproducten

2.421

- Hoveniersbedrijf
- Groenten en Fruit

405
3387

Technisch onderzoek:

20.490

- Bloembollen

3.701

- Bloemkwekerijproducten

8.207

- Boomkwekerijproducten

2.015

- Hoveniersbedrijf

o

- Groenten en Fruit

6.567

Economische aangelegenheden:

1.845

- Bloembollen

232

- Bloemkwekerijproducten

731

- Boomkwekerijproducten

70

- Hoveniersbedrijf

HS

- Groenten en Fruit

667

Kwaliteitsaangelegen heden:

14.190

- Bloembollen

6.452

- Bloemkwekerijproducten

2.104

- Boomkwekerijproducten

233

- Hoveniersbedrijf

162

- Groenten en Fruit

5-239
42

6.921

Milieu-aangelegenheden:
- Bloembollen

471

- Bloemkwekerijproducten

614

- Boomkwekerijproducten

179

- Hoveniersbedrijf

14

- Groenten en Fruit

1.139

- Energie

Toelichting op de belangrijkste posten
bij de lasten

Promotionele en marketingactiviteiten
Financiering van de promotie-instellingen
Bloemenbureau Holland, Internationaal
Bloembollen Centrum,Plant Publicity

4.504

Holland, Hoveniers Informatie Centrum en
264

Voorlichting:
- Bloembollen

Verder zijn hierin begrepen de kosten van

107

- Bloemkwekerijproducten

47

- Boomkwekerijproducten

4i

- Hoveniersbedrijf

i

- Groenten en Fruit

68

Voorlichtingsbureau Groenten en Fruit.

marktonderzoek.

Technisch onderzoek
Financiering van projecten voor praktijkonderzoek en strategisch onderzoek envoor

Overige bijdragen:

5-342

innovaties op het vlak van onder meer

- Bloembollen

1.263

uitgangsmateriaal,technologie, duurzame

- Bloemkwekerijproducten

3.788

productie en naoogst.

- Boomkwekerijproducten

164

- Hoveniersbedrijf
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Economische aangelegenheden

- Groenten en Fruit

91

Projecten voor verbetering van de positie van
bedrijven enwerknemers binnen desectoren.

Organisatiekosten:

10.120
Kwaliteitsaangelegenheden

- Bloembollen

2.234

- Bloemkwekerijproducten

2.360

Financiering van keuringsdiensten en bijdra-

1.083

geaan de Plantenziektenkundige Dienst voor

- Hoveniersbedrijf

127

exportkeuringen van bloembollen. Debeste-

- Groenten en Fruit

3.641

- Boomkwekerijproducten

- Energie

ding van de heffing naar Japan is hier ook
verantwoord. Diverse projecten voor kwali-

675

teitsverbetering.

98.470

TOTAAL LASTEN

Milieu-aangelegenheden
Bijdragen voor milieugericht onderzoek.

-4.982

SALDO BOEKJAAR:

Bijdragen in het kader van de

- Bloembollen

-221

Meerjarenafspraak Energie en het Convenant

- Bloemkwekerijproducten

-117

Glastuinbouw en Milieu.

- Boomkwekerijproducten

-290
Voorlichting

- Hoveniersbedrijf

280

- Groenten en Fruit

-3.426

Diverse kleinere bijdragen aan voorlichtings-

- Energie

-I.208

activiteiten,zoals Ondernemers van Nature.

78.913

SALDO EINDE KALENDERJAAR:
- Bloembollen

Projecten in het algemeen vakbelang envele

23.966

- Bloemkwekerijproducten

21.335

- Boomkwekerijproducten

6.841

- Hoveniersbedrijf

657

- Groenten en Fruit

1.019

- Energie

19.651

- Stallingsfonds Glastuinbouw

5-444

Overige bijdragen

kleinere uitgaven.

Organisatiekosten
Personele en materiële kosten van het
Productschap Tuinbouw.

43

Bestuur
(samenstelling op 31 december 2002)

Voorzitter:

J. van der Veen

Secretarissen:

C. Kuijvenhoven RA
Ir.J.M. Gerritsen

ederiand

Organisatie

Leden

LTO Nederland

J.M.A. Aerts
F.J.van Beerendonk
F.H. Hoogervorst

VlO

O

KoNtNKLijKb
A i A , t M b t N E V E R E E N I G I N G VOOR
BLOEM BOLLENCULTUUR

KAVB

m

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur/LTO Nederland

ir.J.J.J. Langeslag

Nederlandse Fruittelers Organisatie/
LTO Nederland

J.C.van Haarlem

Nederlandse Bond van Boomkwekers/LTO Nederland

J.W.J.van Leeuwen

Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland

dr. D.C. Faber

DPA

Dutch Produce Association

J.A.van Staalduinen

\Li/gb

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten

VBN
i PRODUCE AS!

VBi

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel/
in

* " I lvere"i9 9,
C

"nt .^.tailh«1""'

r u g i AV e n t

jS

J.van den Bos

SJ

BOND

DE GROOTHANDEt IN BIOEMBOILEN
EN BCX5MKWEKERUPKODUCTEN

°

a

S.van Amesfoort

Vereniging Bloemist Winkeliers
°

Frugi Venta

W. Baljeu

Koninklijke Bond voor de Groothandel in

mr. H. Westerhof

Bloembollen en Boomkwekerijproducten

L.de Kooter

44

VIGEF

EMIË
*

f centraal bureau
levensmiddelenhandel
leidschendam

Û

Vereniging van de Nederlandse Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie

drs. J.W. Broekhuis

Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel

P.J.D.van der Woude

Vereniging van Hoveniers en Croenvoorzieners

ir.J.A. Boogaart

^ vhg
.erenit-ing
van hoveniers en
groeovoorzieners

0 \NBO

R.J. Gijsen

CNV Bedrijvenbond

J. Bosma

A. van Leerdam

Dienstenbond CNV
DIENSTENBOND

Ä

^tNÖTf^

FNV Bondgenoten

mw. M.H. Hesper-de Haas
A.T. Burger
HJ. van Steijn
vacature

DeÜ me
vakbomtt raar induitnt

wn

De Unie

A.Tilroe

Plantum NL

mr. drs. R.Ie Clercq (adviseur)

aitnsittrtrtiing

Plantum/NL
Sectorcommissie bloembollen

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)/LTO Nederland

A.E. Struik
ir.J.van Aartrijk
J.H.M. Wessels
M.C.J. Zandwijk
vacature

Bond van Bloembollenveilingen

J. Algera

Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB)

E.P.A. Bot
N.L.M. Schoenmaker
J. Uittenboogaard
vacature

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

mw. J.P.van der Meij-ten Braak

Bond van Detail-Bloembollenhandelaren

H.J.L. v a n d e r V e l d t

Plantum NL/KAVB

J.W. Plug

CNV Bedrijvenbond

J. Bosma

Dienstenbond CNV

A.van Leerdam

FNV Bondgenoten

mw. M.H. Hesper-de Haas
J. Voornhout

Theorie en Praktijk (adv. lid)

R. Loesberg

45

Sectorcommissie bloemkwekerij
F.H. Hoogervorst

LTO Nederland

Th.J. Keijzer
A. Elsgeest
LTO Nederland/Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN)

G.A. Ravensbergen

Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN)

F.H. Kuipers

Plantum NL

J.van Andel
ir. C. Moerman

Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB)

E.J. Weitjens
mr. F.H. Erdtsieck

Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL)

PJ.D.van der Woude

Vereniging Bloemist-Winkeliers (VBW)

S.van Amesfoort

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

mw.J.P.van der Meij-ten Braak

CNV Bedrijvenbond

J. Bosma

Dienstenbond CNV

A.van Leerdam

FNV Bondgenoten

J. Voornhout
Mw. M.H. Hesper-de Haas

Sectorcommissie bomen
LTO Nederland/Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB)

H.J. Mantje
H.van der Smit
P.L.Trimp
J.A.H. Vriends
Th.J. Nieuwesteeg
mw. H. Crooijmans

Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB)

Ir. F.C. Moree
Nederlandse Vereniging van Tuincentra (NVT)

T.van Loon

Koninklijke Bond voor de Groothandel in Bloembollen en Boomkwekerijproducten (KBGBB)

J.H. Grootendorst
J.W. Wezelenburg
Ir.M. Mesken

CNV Bedrijvenbond

J. Bosma

Dienstenbond CNV

J. Kap

FNV Bondgenoten

J. Voornhout
Mw. M.H. Hesper-de Haas

Sectorcommissie hoveniers
C.H.M,van den Heijkant

Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)

H.A.P. Hoek
Mw. M. Ruijs
M. van der Spek
N.W.M. Wissing
CNV Bedrijvenbond

D.Wielemaker

CNV Bedrijvenbond/FNV Bondgenoten

vacature

FNV Bondgenoten

L. Kressin

Sectorcommissie groenten en fruit
J.M.A. Aerts

LTO Nederland

FJ.van Beerendonk
R. Rotmensen
LTO Nederland/Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)

J.G.van Haarlem

Plantum NL

J.den Dekker

Dutch Produce Association

drs.J.van Es

46

Vereniging van de Nederlandse Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie (VICEF)

drs. J.W. Broekhuis

ACF-Detailhandel Nederland

ir. H.F.J. Barendse

Frugi Venta

R. Kamstra
W. Baljeu

Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL)

P.J.D.van der Woude

FNV Bondgenoten

J. Voornhout
Mw. M.H. Hesper-de Haas

Dienstenbond CNV

J. Kap

CNV Bedrijvenbond

mw. J. Kraan
mw. S.Y. Dijxhoorn

Sectorcommissie buitenslands verduurzaamde producten
Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruit Verwerkende Industrie (VIGEF)

drs.J.W. Broekhuis

Dutch Peanut Council

J.van Maurik
A. Krab

Ned.Ver. van Verwerkers van Consumptie-Grondnoten

L.F.M. Beerens

Nederlandse Vereniging voor de Specerijhandel

J. Herweijer

H.P. Zijlmans

Nederlandse Vereniging voor de Handel in Gedroogde
I.J.G.Taillie

Zuidvruchten, Specerijen en Aanverwante Artikelen

W.H.G. Lucas
CBL/Fed.Groothandel Levensmidd./Ver. van Groot-Bedrijven in Levensmiddelen/
mw. drs. S.J.de Jong

Centr.Ver. Ambulante Handel

mw. M.H. Hesper-de Haas

FNV Bondgenoten

vacature
vacature
Dienstenbond CNV

J. Kap

De Unie

A. Tilroe

Energiecommissie
J.M.A. Aerts

LTO Nederland

F.H. Hoogervorst
B. Doelman
K.de Vries
CG. Zuurbier
FNV Bondgenoten

A.T. Burger

CNV Bedrijvenbond

R.J. Gijsen

Sociaal Economische Commissie
KAVB/(W)LTO

ing. J.H.de Boer

VGB/Frugi Venta

J. van den Bos

FNV Bondgenoten

A.T. Burger
H.J.van Steijn

CNV Bondgenoten

R.J. Gijsen

VHG

H.A.P. Hoek

LTO-Nederland

Jac. Hoogendoorn

Dienstenbond CNV

A.van Leerdam

Plantum NL

J.J.M. Mensch

De Unie

A. Tilroe

F.H. Hoogervorst
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Onderstaand de heffingen van het Productschap Tuinbouw, zoals

Heffingen

die in 2002 zijn opgelegd aan de bedrijven in de verschillende
tuinbouwsectoren. Debedragen zijn in euro's.

Bloembollen

Hoveniers

Vakheffing bloembollen (leverbaar en plantgoed) volgens bron-

Hoveniersheffing: een basisheffing van € 158,82 vermeerderd

waardesysteem: 1,75 %o v e r het verkoopbedrag door de kwekers

met een aflopend percentage over de omzet. Bij een omzet t o t

en 1,75 %over het inkoopbedrag door handelaren.Ook bedrijven

€ 2.268.900 een heffingspercentage van 0,03 %,van € 2.268.900

die tulpen-, hyacinten-, narcissen- en leliebollen uit eigen kraam

tot € 4.573.800 een heffingspercentage van 0,02 %en boven de

afbroeien, zijn belast met het verkopersdeel van de vakheffing.

€ 4.573.800 een heffingspercentage van 0,01 %. Bij een omzet

Inning van de heffingen vindt plaats bij veilingen, kwekers en

van € 45.378,02 of minder geldt uitsluitend de basisheffing.

handelaren.

Inning: bij de bedrijven.

Bestemmingen: afzetbevordering, marktonderzoek, teelttech-

Bestemming: activiteiten voor het hoveniersbedrijf, kosten van

nisch onderzoek en kwaliteitsverbetering, belangenbehartiging

belangenbehartiging en administratie voor de sector.

en administratie voor de sector.
Heffing op export van bloembollen naar Japan: naar aantallen

Groenten en Fruit

bollen per soort. Inning bij exporteurs.

Algemene heffing: 0,08 %voor binnenlandse verse producten,

Bestemming: inspectiekosten en afzetbevordering.

gelijkelijk te verdelen tussen teelt en handel en 0,04 %voor de
verwerkte producten.

Heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci: voor oogst 2001 is voor

Bestemming:financiering van het productschap

tulpen de heffing vastgesteld op € 0,11 per are en voor narcissen

Heffing kwaliteitscontrole

op € 0,54 per are. Inning bij de kwekers.

van verse producten,gelijkelijk te verdelen tussen teelt en handel.

Bestemming:financiering van een deel van de kosten voor ver-

Inning bij teelt en handel.

goeding en vernietiging van door het stengelaaltje aangetaste

Bestemming:financiering van het Kwaliteits-Controle-Bureau

bloembollen.

voor Groenten en Fruit.

verseproducten: 0,16 %van de omzet

Heffing onderzoek versegroenten enfruit: 0,03 %van de omzet.
Bloemkwekerijproducten

Het percentage voor teelt en handel is 0,015 %•

Vakheffing bloemkwekerij: 1,11%van de kwekersomzet en bij

Heffing onderzoek verwerkte groente- en fruitproducten.

invoer (waarvan 0,11% bestemd is voor het Bedrijfschap voor de

De heffing bedraagt 0,01 %van de omzet van de fabrikant.

Groothandel in Bloemkwekerijproducten). Voor uitgangsmateriaal

Heffing exportgroenten enfruit naar Japan en Taiwan: € 23 per

geldt een tarief van 0,735%. Bij handel zonder tussenkomst van

kwartier keuring bij exporteurs.

een veiling gaat er 10%van het verkoopbedrag af en voor kwe-

Bestemming:financiering van de pre-inspection-activiteiten

kers vanjonge planten 60 %.Bij aankopen boven de € 11.344.505

voor de export naar Japan en Taiwan.

geldt een heffingskorting van 0,1%. Inning bij veilingen, han-

Heffing afzetbevordering uien: € 36,30 per 100 ton voor degenen

delskwekers en importeurs. De handelskwekers en importeurs

die rechtstreeks bij telers aankopen.

kunnen 0,485 % aan de kopers doorberekenen.

Bestemming: Financieringsfonds Afzetbevordering Uien.

Bestemming: afzetbevordering, teelttechnisch onderzoek, kwali-

Heffing kwaliteitsonderzoek

champignons: 0,06 %van de ver-

teitsverbetering, marktonderzoek, kosten van belangenbehartiging

koopwaarde. Als de fabrikant over een goedgekeurd controlesys-

en administratiekosten voor de sector.

teem beschikt, kan hij een korting op de heffing krijgen van 50 %.

Heffing export naar Japan: € 45 per kwartier keuring bij expor-

Bestemming: kwaliteitscontrole van verduurzaamde champignons.

teurs.

Heffing onderzoek champignons: 0,03 %voor teler en handelaar.

Inning: bij de exporteurs. Bestemming: pre-shipment inspectie.

Bestemming: teelttechnisch onderzoek van champignons.
Bijzondere heffing: opgelegd bij fruit- en champignontelers over
het areaal.Voor glasgroente is het 0,32 %over de omzet, voor

Boomkwekerijproducten
Vakheffing boomkwekerij: een basisheffing van € 90. Daarnaast

aardbeien 0,42% over de omzet en voor vollegrondsgroente 0,6 %

geldt een aflopend percentage over het verschil tussen verkoop

van de omzet.

en inkoop.Tot € 907.560 is het 0,8 %,vanaf € 907.560 tot

Bestemming:teelttechnisch onderzoek, meerjarenplan gewas-

€ 1.815.120 is het 0,5 %; is het verschil groter dan € 1.815.120, dan

bescherming, kwaliteits- en milieuprojecten en promotie.

komt het percentage uit op 0,3 %.Inning: bij boomkwekers en

Heffing afzetbevordering fruit: voor handelaren 0,045%

handelaren. Bestemming: afzetbevordering, marktonderzoek,

aankopen van fruit inclusief aardbeien bij Nederlandse telers.

teelttechnisch onderzoek en kwaliteitsverbetering, kosten van
belangenbehartiging en administratiekosten voor de sector.
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