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PPO schetst toekomsts
Boomkwekers moeten voortaan kunnen bewijzen
dat zij hun producten op een milieuvriendelijke en
verantwoorde manier kweken. De komende jaren
zal dan ook bijna alles draaien om kwaliteitszorg
en certificering. Van kwekers wordt een enorme
omslag in denken én handelen verwacht. 'Waar
gaat het naartoe?'vragen sommigen zich onge
rust af. Onderzoekers van het PPO schetsen een
toekomstscenario.

Steeds meer burgers willen duurzame producten. Producten
waarvan kan worden aangetoond dat ze op een milieuvriendelij
ke, energiezuinige en maatschappelijk verantwoorde manier zijn
gemaakt. Ook de land- en tuinbouw ontkomt niet aan de vraag
naar duurzaamheid. Door nieuwe wetten en regels probeert de
overheid agrarische bedrijven met zachte, soms harde hand te
dwingen de omslag naar een duurzame productie te maken.
Zo riep minister Laurens Jan Brinkhorst vanLandbouw, Na
tuurbeheer en Visserij (LNV) vorig jaar de regeling Stimulans
Duurzame Landbouw (SDL) in het leven. Hiermee wil hij be
drijven die voorlopen op het gebied van duurzame productie
extra belastingvoordeel geven. Bedrijven kunnen vrijwillig
meedoen aan SDL. Ze moeten dan voldoen aan allerlei eisen op
het gebied van bemesting, gewasbescherming, watergeven en
natuurbeheer, wat vervolgens beloond wordt met een SDLcertificaat. Voor alle plantaardige sectoren worden momenteel
SDL-certificeringseisen ontwikkeld. Alleen voor de fruitteelt is
sinds 1 januari al een certificatieschema operationeel. Naar ver
wachting zullen ook boomkwekers binnenkort met SDL kunnen
starten.
Om de SDL-eisen
voor de boomkwekerij
te kunnen vaststellen
Boomkwekerijgewassen moeten voldoen aan
-en om ze in de toe
een afgesproken maatnormering. Voor de ex
komst actueel te hou
port gelden bovendien strenge fytosanitaire
den- is het noodzake
normen. Het is echter de vraag of de sector ook
lijk een blik in de toe
de komende jaren aan deze kwaliteitseisen kan
komst te werpen. Welke
blijven voldoen. De maatschappij eist dat kwe
maatschappelijke ver
kers zo min mogelijk chemische bestrijdings
anderingen zijn er de
middelen gebruiken.Voor nieuwe, milieuvrien
komende 30 jaar te ver
delijke middelen is de boomteelt echter afhan
wachten en hoe kan de
kelijk van de grote chemieconcerns, die zich op
boomkwekerij daarop
hun beurt in eerste instantie richten op de gro
inspelen? Onderzoekers
tere agrarische sectoren. Voor fabrikanten is het
van het Landbouw-Ecovaak niet rendabel een toelating aan te vragen
nomisch Instituut, het
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Gewasbescherming

Ihet registreren van aantastingen;
Ihet toepassen van vrucht- en teeltwisseling;
Ihet gebruik van groenbemesters;
Ihet gebruik van hagen en windschermen;
Ihet gebruik van verbeterde spuitapparatuur;
Ihet gebruik van nieuwe schoffelapparatuur
en/of de flexwieder;
Ihet toepassen van teeltvrije zones;
Ibestrijdingsmiddelen in de stam te injecteren;
Ibestrijdingsmiddelen door de potgrond te
mengen;
Iminder ziektegevoelige soorten en rassen te
selecteren.
Door het brede sortiment en de beperkte om
vang van veel teelten zal het kwekers de ko
mende jaren veel moeite kosten om minder
middelen te gebruiken. Bovendien maakt de
grote variatie in verschijningsvormen het
moeilijk om spuitapparatuur te ontwikkelen.

cenario voor de boomteelt

Energie
Het verbruik van energie in de
boomkwekerij is relatief laag. Al
leen in de de pot- en containerteelt
en de teelt van uitgangsmateriaal
zal de energiebehoefte toenemen,
vanwege de bouw van nieuwe
kassen en het gebruik van verbe
terde conditioneringstechnieken.
Het gebruik van uitgangsmateriaal
van de bos- en haagplantsoensector voor de productie van bio
brandstof kan de hoeveelheid fos
siele brandstof doen afnemen.
Goedkope en snelgroeiende soor
ten als wilg en populier worden
hiervoor gebruikt. Ook liggen er
plannen voor het gebruik van Robinia als biobrandstof. Hoewel
energiebos nu nog niet rendabel
is, kan het areaal toenemen als het
lukt natuur- en recreatiefuncties
aan deze bossen te geven.

Mineralen

Water

Volgens het onlangs door milieuminister Jan
Pronk gepresenteerde Nationaal Milieubeleids
plan 4 moet de uitstoot van stikstof en ammoniak
de komende 30 jaar omlaag. Boomkwekerijge
wassen nemen, in vergelijking tot andere gewas
sen, weinig mineralen op. De afvoer van organi
sche stof is daarentegen relatief hoog. Door deel
name aan het Mineralenaangiftesysteem
(MINAS) zoeken kwekers met vollegrondsteelten
oplossingen om het gebruik van meststoffen en
de uitstoot van mineralen te verminderen. Kwe
kers hopen hierbij binnen enkele jaren een slui
tend systeem van evenwichtsbemesting te kun
nen hanteren. Nu al nemen bedrijven grondmon
sters, registreren en stemmen de bemesting
nauwkeurig af op de behoefte van het gewas,
vaak op basis van stikstofbijmestmonsters. Ook
wordt fertigatie toegepast, worden perceelsranden niet bemest en groenbemesters ingezet. Om
evenwichtsbemesting tot een succes te maken,
zal de kennis over de relatie 'plant-bodem-meststof' moeten toenemen, iets waar het landbouwministerie fors op inzet. Hetzelfde ministerie zal
MINAS in 2003 evalueren.
Vanwege de omschakeling naar evenwichtsbe
mesting zal de organische-stofvoorziening
steeds belangrijker worden. Het gebruik van voedingsrijke dierlijke mest neemt af. Aanvulgrond,
compost en veenmengsels zijn rijk aan organi
sche stof, maar arm aan mineralen. Vanwege de
kleine veenvoorraden moeten er alternatieven
komen voor veen, bijvoorbeeld gecertificeerde
GFT-compost.
In de pot- en contain (deelt zal evenwichtsbe
mesting mogelijk zijn door recirculatiesystemen.
Gecoate langzaamwerkende meststoffen vervan
gen daarbij steeds meer de oplosbare meststof
fen. Het gebruik van meststoffen zal in deze teel
ten fors afnemen.

Voor de boomteelt is de be
schikbaarheid van voldoen
de water van goede kwaliteit
essentieel. De komende ja
ren zal de overheid alle be
drijven afrekenen op hun ge
drag als gebruiker en als ver
vuiler van water.
'Beregenen op maat', recir
culatie, fertigatie en draina
ge zorgen voor een efficiën
ter gebruik van water. Om de
waterkwaliteit te verbeteren,
doet de sector momenteel
mee aan de praktijkproef
'Zicht op gezonde teelt'. Via
deze proef wil staatssecreta
ris Geke Faber (Landbouw)
komen tot certificeringseisen. Vanaf 2005 zal 90% van
alle boomkwekerijen aan minimumcertificeringseisen
moeten voldoen.
De verplichte teeltvrije zone
in het kader van deWet Ver
ontreiniging Oppervlaktewa
teren kan bij ongunstige ver
kaveling hoge kosten met
zich meebrengen. In de pot
en containerteelt zorgt recir
culatie ervoor dat de afhan
kelijkheid van grond- en op
pervlaktewater afneemt. De
kosten voor aanleg van deze
systemen zijn hoog.Toch zal
water de verdere ontwikke
ling van de boomteelt naar
verwachting niet in de weg
staan.

Natuur'r landschap en recreatie
Over het algemeen vinden burgers boomkwekerijen niet storend in het land
schap. Een uitzondering hierop vormen sommige pot- en containerbedrijven
(door het gebruik van kassen, tunnels en folie) en laan- en vruchtboomkwekerijen
(door het gebruik van veel stokken).
De behoefte aan glas en gebouwen neemt echter toe. Boomkwekerijen met veel
glas kunnen zich daarom het best aan de rand van het platteland vestigen.
Het grootste deel van de productie zal echter in de vollegrond blijven plaatsvin
den. Verweving met andere sectoren, bijvoorbeeld om deziektedruk te verminde
ren, zal ook landschappelijk een aanwinst zijn.
Verder zullen bedrijven steeds vaker overgaan tot de aanleg van natuurvriendelij
ke oevers, vogelbosjes en erfbeplantingen die plaats moeten bieden aan streek
eigen flora en fauna en natuurlijke vijanden van schadelijke insecten.
Ook zullen veel boomkwekerijen extra inkomsten uit recreatie proberen te krijgen
door bijvoorbeeld het aanbieden van wandelroutes of botenverhuur.

Specialisatie

Ketenomkering

De komende tien jaar zullen kwekers zich steeds verder specialiseren
naargewasgroep, sortiment, teeltfase en maat. Ook vermeerdering
en zaadbehandeling zullen steeds vaker door gespecialiseerde be
drijven worden gedaan.
Het totaal geleverde sortiment blijft echter breed. Het aandeel biolo
gische boomteelt neemt toe, al blijft het klein. De vraag naar biologi
sche producten vanuit de institutionele markt loopt voor op de consumentenvraag. De biologische productie kan overigens alleen uit
breiden als de extra kosten van handmatige onkruidbestrijding,
bemesting en omschakelkosten gedekt worden door hogere prijzen.
Mogelijkheden zijn er bij de sierconiferen, rozen, bos- en haagplant
soen en laan- en parkbomen. In de regio Boskoop zal het biologisch
telen van sierteeltproducten problemen geven vanwege de draag
kracht van de bodem en de kleine plantafstanden. Biologische teelt in
potten zal vanwege de benodigde veenproducten eveneens moeilijk
van de grond komen. Het verkrijgen van voldoende biologisch uit
gangsmateriaal zal ook een knelpunt zijn.
De overheid streeft naar 10% biologische landbouw in 2010.Teelttechnisch zou deze 10% gehaald kunnen worden, hoewel de markt uitein
delijk bepaalt wat haalbaar is.

Ketens binnen de boomkwekerij zijn divers en
de afzetstructuur is ondoorzichtig. Veel bedrij
ven houden zich bezig met productie en handel,
waardoor een kweker vaak zijn eigen concur
rent is.
Het inzicht groeit dat samenwerking in de vorm
van coöperaties of verenigingen tot een betere
afzet en prijsvorming kan leiden, zonder dat dit
ten koste gaat van de eigen bedrijfsidentiteit.Tot
nu toe komen dergelijke samenwerkingsvor
men echter nauwelijks van de grond.
De productie van boomkwekerijgewassen zal
meer aanbodgericht dan vraaggericht worden.
Ook zal er een vrijwel volledige splitsing komen
tussen productie en handel. Uitzondering hier
op is de laan- en parkbomenteelt, waarin juist
het omgekeerde gebeurt.
Ook zal een specialisatie naar afzetkanaal
plaatsvinden. De veiling gaat een steeds grotere
rol spelen bij het visueel aantrekkelijke product
in pot. Commissionairs die bollen en bloemen
in hun pakket hebben, zullen steeds meer
boomkwekerijproducten gaan meenemen. Dit
vraaggestuurde proces draagt bij tot een ver
breding van het internationale distributienet
werk. De verwachting is dat de export van Ne
derlandse boomkwekerijproducten blijft stijgen.
Kansen liggen zowel in een groter wordend Eu
ropa, als in de Verenigde Staten en Japan. Dit
vergt voortdurende aandacht voor kwaliteit, lo
gistiek en fytosanitaire eisen. Ook eisen op het
gebied van ordergrootte, jaarrondlevering en
snelheid van levering vragen logistieke oploss
ingen. Herinrichting van hetteeltgebied Bos
koop is een stap in de goede richting.

Schaalvergroting
De economische groei zorgt ervoor dat zowel de professionele als de
particuliere vraag naar boomkwekerijproducten blijft toenemen.
Door het brede sortiment kunnen kwekers snel inspelen op trends.
De siergewassen (in pot) lijken hierbij de meeste groeipotentie te
hebben.
Vanwege de moeilijke positie van de fruitteelt zal de vraag naar
vruchtbomen iets afnemen. Hoewel de vraag naar bos- en haagplant
soen de laatste jaren is blijven steken, zal de sector het binnen enkele
jaren iets beter gaan doen omdat burgers meer groen willen.
De toekomst van de boomteelt zal in belangrijke mate afhangen van
de kosten die zijn gemoeid met investeringen op het gebied van mi
lieu en landschappelijke inpassing van bedrijven. Ook de stijgende
kosten van grond, lonen, grondstoffen en bijscholing leggen een
zware druk op de concurrentiepositie van individuele ondernemers.
Bedrijven die niet willen of kunnen investeren om aan de eisen van
de samenleving te voldoen, zullen moeten afhaken. Het aantal ge
mengde bedrijven en kleine familiebedrijven zal sterk afnemen. Ook
middelgrote bedrijven die te weinig marktgericht werken, zullen af
vallen. Alleen ondernemers die voldoende creatief zijn en vernieu
wingen durven door te voeren, zullen een meerwaarde aan hun teelt
kunnen geven, zodat hun bedrijf gezond blijft.
Een aantal bedrijven met extensieve teelten zal de productie gedeel
telijk verplaatsen naar andere lidstaten van de Europese Unie (EU)
waar arbeid en grond goedkoper zijn. Het is niet uit te sluiten dat
sommige van deze bedrijven later weer terugkomen. Een onver
wacht personeelstekort, een tegenvallende arbeidsmoraal, een gerin
ge bereidheid van Nederlanders om in het buitenland te werken en
een tegenvallend klimaat zouden hiervan oorzaken kunnen zijn.
Schaalvergroting zet in de komende decennia onverminderd door.
Bedrijven zullen groter en kapitaalsintensiever worden. Bedrijfsregistratie, bedrijfsvergelijking, voorlichting, onderzoek op bedrijven en
praktijkonderzoek zullen een belangrijke rol gaan spelen.
Precisietechnologie (bijvoorbeeld: rijenbemesting, fertigatie, rijenbespuiting en precisiezaai) gaat evenals robotisering veel bedrijven be
heersen. Om een gegarandeerd hoge, uniforme productie te hebben,
zullen virustoetsen, aanslaggaranties en vitaliteits- en kiemkrachttoetsen heel belangrijk worden. Binnen enkele jaren zullen hiervoor
technieken beschikbaar zijn. Op langere termijn zou ook gentechnolo
gie een rol kunnen gaan spelen in bijvoorbeeld de vruchtbomenteelt.
Voorlopig blijft dit echter een politiek gevoelig onderwerp.

Arbeid
Vanwege de vele handmatige werkzaamheden
kampt de boomteelt met een slecht arbeidsimago. Het creëren van goede arbeidsomstandig
heden en het motiveren van personeel worden
daarom erg belangrijk. Mechanisatie en goede
arbeidsvoorwaarden gaan een grote rol spelen.
Ondanks verdergaande mechanisatie, automa
tisering en het uitbesteden van werk, zullen
kwekers seizoenskrachten nodig blijven heb
ben. Dit zal een steeds groter knelpunt worden.
Bovendien zullen bedrijven door veranderingen
in bedrijfsvoering en schaalvergroting een
groeiende behoefte hebben aan geschoolde ar
beidskrachten.
Het personeelsprobleem zal nog groter worden
als gevolg van de vergrijzing en de concurrentie
op de arbeidsmarkt van andere sectoren. De
sector zal zich daarom actief moeten inzetten
om voldoende geschoold personeel te kunnen
aantrekken.
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