MERKENRECHT & ZO

De veredelaar die voor zekerheid kiest, sluit kwekersrecht af
voor de nieuwe soorten die hij op de markt brengt. Zou je denken. Martijn en Willem Heemskerk van Kwekerij Davelaar uit
Woudenberg denken daar heel anders over. ‘Wereldwijd biedt
het geen bescherming.’

maar sterker geworden. In de
serie Merkenrecht & zo komen de verschillende aspecten van juridische bescherming aan bod.

‘Kwekersrecht
heeft geen zin’
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K

wekerij Davelaar is gespecialiseerd
in crocosmia. Het product gaat de
hele wereld over, naar afnemers in de
droogverkoop en de broeierij. Veredelaar Willem Heemskerk wist via kruising onder andere
‘Suzanna’, ‘Columbus’, ‘Lady Ann’, ‘Pride of Plantion’ en ‘Lady Jane’ te creëren, nu gevestigde
namen in het handelssortiment. “We telen iets
meer dan honderd soorten, waarvan zestien
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In de bollensector is kwekersrecht niet meer weg te
denken. Het streven naar het
juridisch beschermen van producten is de laatste jaren alleen

eigen soorten”, vertellen Willem en zijn zoon
Martijn Heemskerk. “Wat we zelf niet telen,
kopen we in bij andere kwekers.” Met zoveel
eigen soorten in de kraam en alle energie die
Heemskerk senior in de veredeling steekt, lijkt
het logisch om met kwekersrecht te werken.
“Daar kiezen wij juist niet voor.”

ALLEEN EUROPEES
Het grootste manco van kwekersrecht is namelijk dat de bescherming alleen in Europa geldt,
vinden vader en zoon. “Dat betekent dat kwekers in China er gewoon illegaal mee kunnen

werken. Daar gaan wij niet voor betalen, dat
heeft geen enkele zin. Vooral omdat slechts
40 procent van onze afzet in Europa blijft, het
merendeel gaat de wereld over. De kans dat
onze soorten illegaal gebruikt worden, is minimaal. Wij werken namelijk nauw samen met
onze afnemers, voorzien hen van adviezen
om zo tot een optimaal resultaat te komen. Zij
betalen graag iets meer voor onze eigen soorten vanwege de exclusiviteit. Zo halen we toch
onze veredelingskosten eruit. Dat is voor ons
nog een extra reden om niet te betalen voor
kwekersrecht.”

ROMPSLOMP
Klanten geven over het algemeen aan het ‘wel
prettig’ te vinden dat op de soorten van Kwekerij Davelaar geen kwekersrecht rust. “Dat
scheelt weer administratieve rompslomp.”
Vader en zoon zien ook geen heil in samenwerking binnen het verband van een kwekersvereniging. “Wij werken nu ook samen met
collega’s, maar zonder het keurslijf van zo’n
vereniging. Ieder heeft de ruimte om zijn eigen
spoor te volgen, en we vinden elkaar in een
gemeenschappelijk belang.” Om de producten van Kwekerij Davelaar onder de aandacht
te brengen, doen ze wel vaak mee aan shows.
“Anders weet niemand dat je er bent en wat je
te bieden hebt. Dus zijn we een vaste gast in de
showkas van CNB en organiseren we een crocosmiashow in augustus.”

OLD SCHOOL

Zoon Martijn en vader Willem Heemskerk: ‘Kwekersrecht biedt ons geen meerwaarde’

Willem Heemskerk kruist via de ‘old school’methode. “Ik zet twee kleuren naast elkaar in
de kas en laat de bijen het werk doen. Ook kruis
ik handmatig.” De dominante kleuren van crocosmia zijn nog altijd geel, oranje en rood. “Er
is steeds meer vraag naar korte soorten voor
de pot. Verder letten we erg op de bloemvorm
en de hoogte. Vooral voor crocosmia-op-pot
moet de plant kort blijven.” De ontwikkeling
dat steeds vaker octrooi werd aangevraagd op
natuurlijke eigenschappen van de plant noemt
Willem ‘de doodsteek voor de toekomst’. “Dan
kun je net zo goed Chinese parapluutjes gaan
maken. Gelukkig kruisen wij alleen met eigen
soorten, dus daar hebben wij geen last van. Wij
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