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‘Vakgroep toont
relevantie aan’
Nog nooit eerder heeft het voorzitterschap
van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten
en Zomerbloemen Henk Raaijmakers zoveel
energie gekost. Maar het levert hem net
zoveel op. “Dit is de tijd om je waarde te
laten zien.” Hij hoopt dat niet-leden ervan
leren. Raaijmakers over schadebeperking,
niet weglopen in crisistijd, knokken voor
leden en zijn grootste zorg.

Henk Raaijmakers

VOORZITTER LTO VAKGROEP BOMEN,
VASTE PLANTEN EN ZOMERBLOEMEN
Henk Raaijmakers (61) heeft samen met zijn vrouw Hannie in het
Brabantse Deurne vasteplantenkwekerij ‘De Oude Aa’. Ze zijn gespecialiseerd in blauwe bes, Rhododendron, Camellia en klein fruit.
Raaijmakers begon zijn bestuurlijke carrière in de ledenraad van de
Rabobank in Peelland Zuid. Via lokale afdelingen van ZLTO kwam
hij in de vakgroep Bomen en Vaste Planten van ZLTO terecht. Vanaf
2015 is hij voorzitter van de landelijke vakgroep voor deze sectoren.
Onder de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten en Zomerbloemen
hangen inmiddels zeven cultuurgroepen. Sinds 2011 is Raaijmakers
ook bestuurslid van de Nederlandse Tuinbouw Raad.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

De boomkwekerij- en de vasteplantensector zijn de enige
agrarische sectoren die goed lijken te draaien. In hoeverre
profiteren ze van de coronacrisis?
“Profiteren is een groot woord. Er zijn bedrijven die een
kleine plus gedraaid hebben, maar er zijn er evenveel met
een omzetverlies van 5 tot 10 procent of veel meer. Wel
komt de schade voor boomkwekerij en vaste planten lager
uit dan gedacht. Specifieke sectoren of producten zijn echt
flink geraakt. Zoals fruitbomen naar China en India en
Astilbe naar Amerika bij de vaste planten. Bedrijven die als
afnemers hoveniers, tuincentra, bouwmarkten in Nederland
hebben en internetverkoop, plusten grosso modo. Bedrijven
met traditionele afzet waarvan de planten naar EU-landen
en daarbuiten gaan én kwekers die gespecialiseerd zijn in
stek- en jong plantmateriaal, liepen omzetschade op. In het
begin gingen we uit van 230 tot 250 miljoen omzetverlies
in de maanden maart, april en mei. We dachten slechts 10
tot 15 procent afzet te hebben, want 70 procent is export.
Echter, een week of twee weken na de intelligente lockdown,
verbeterde dat naar 30 tot 35 procent afzet ten opzichte van
normaal. Daarna trad herstel op. In april tot half mei was er
juist meer afzet dan normaal. Nu schatten we het omzetverlies in die drie maanden tussen 40 en 60 miljoen en voor
zomerbloemen tussen 10 en 15 miljoen.”

In hoeverre maakt de sector gebruik van de steunmaatregelen?
“Bijna iedereen maakt gebruik van uitstel van belastingen
en aflossingen. Een aantal heeft extra krediet gevraagd bij de
bank. Een beperkt aantal maakt gebruik van de NOW-rege-

ling, maar dat komt omdat de seizoensgebonden afzet niet
onder die regeling viel. Toen we die ontwikkeling zagen, zijn
we gaan knokken voor een steunfonds. Omdat je daar wel
30 procent omzetverlies moet hebben en weinig bedrijven in onze sector dat hadden, is er beperkt aangevraagd.
Daarmee is niet gezegd dat de sector net zo weinig gebruik
gaat maken van de tweede fase van de NOW-regeling en het
steunfonds.”

Komt de klap dan nog?
“Ik maak me heel grote zorgen. Dat komt door twee dingen.
Het begrotingstekort van 12 procent van de overheid is er
een. Er komen bezuinigingen en misschien wel belastingverhogingen aan. Bij die eerste vrees ik bezuinigingen van overheden op institutioneel groen. Terwijl dit mede door inzet
van Perennial Power en ook de Groene Stad een belangrijke,
groeiende markt is geworden voor de vasteplantensector.
Tien jaar geleden zag je in institutioneel groen bijna geen
vaste planten. Wanneer je nu het blauwe gemeentebord
passeert, rij je bij iedere zichzelf respecterende gemeente
tegen bloemenperken aan. Aan de andere kant is iedereen in
coronatijd zich bewust geworden van de waarde om buiten
te kunnen recreëren en sporten in het groen. In de grote
steden liepen ze drie rijen dik in de parken. Bij ons in Deurne – en dan woon ik landelijk – heb ik ook nog nooit zoveel
mensen zien joggen, skeeleren, wandelen en fietsen. Mentaal
opladen moet je in je directe omgeving kunnen doen. De
kunst is die bewustwording door meer kennis en de effecten
van groen bij beleidsmakers, planologen en architecten vast
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nu sterk richten op meer ruimte voor groen. De Groene Stad
heeft zich altijd gericht op groen in de stad, echter groene
uitlopers zijn misschien wel essentiëler gebleken. Een stad
heeft die uitlopers nodig om de mensenmassa bij groen in
de stad te verdunnen. De vraag is alleen of de crisis, diep en
lang genoeg is geweest om ruimte voor groen en groen zelf
minder snel te schrappen bij het verdelen van de euro’s.
Mijn tweede zorg is de consumentenmarkt en dan met
name het effect van de verslechterde economie in Zuid- en
Oost-Europese landen. De klappen daar zijn ongekend. We
gaan er zeker een paar jaar wat van merken.”

Hoe kijkt u tegen zomerbloemenseizoen aan?
“Ik durf geen voorspelling te doen. De meeste bloemenprijzen zijn nu goed omdat er amper import uit het buitenland
is. Daardoor worden Nederlandse bloemen relatief duur
betaald. Ik ben wel een beetje angstig voor het effect van de
versoepelingen, zoals de terrassen die weer opengaan. De
eerlijkheid gebied te zeggen dat mensen ook weinig kans
hadden hun geld ergens anders aan te spenderen dan het
thuis op te knappen en het leuk te maken. Daar horen onder
andere bloemen en planten bij. We moeten erop beducht
zijn dat het bestedingspatroon zich verlegt. Het andere
scenario is dat mensen door de situatie andere waarden hebben ontdekt. Dat het gezin en de rol van goede vrienden en
buren meer prioriteit krijgen. En nu word ik idealistisch: dat
het individualisme ruimte maakt voor samenzijn, omkijken
naar elkaar en ‘cocoonen’ en dat de hele wereld over reizen
niet meer zo nodig hoeft. Hierbij horen meer bloemen en
planten binnen én buiten.”

Hoe heeft u de afgelopen maanden ervaren?
“Ik heb nog nooit met zo veel leden contact gehad. Heb 24/7
gewerkt en ben vijf kilo afgevallen. Ik kreeg soms kwekers
heel emotioneel aan de lijn. Zij vreesden het eind van het
jaar niet te halen. Kijk, voor de crisis hebben we op veel dossiers zaken bereikt, maar voor het eerst voelde ik dat door
ons werk ondernemers en hun gezinnen weer rustig konden
slapen. We ze konden meegeven dat ze hun toekomst niet
gaan verliezen. De angst en twijfel van ondernemers en wat
we direct voor ze konden betekenen door hard te knokken
lagen heel dicht bij elkaar. Onze lobby op generieke maatregelen kan een gezinsbedrijf ergens in Nederland die lid
is van LTO redden. Zo kort zijn de lijntjes momenteel. Dat
geeft fysiek en psychisch veel druk, maar juist ook energie.
Gevoed worden met zeer praktische casussen van leden die
de haken en ogen van steunmaatregelen blootleggen, is zó
belangrijk. Dat commentaar gaat naar de ministeries. Zij
koppelen de mogelijkheden en onmogelijkheden terug. Bij
die mogelijkheden is het dan weer vechten om de hiaten
die sommige kwekers ervaren, gecorrigeerd te krijgen. Dit
alles in samenspraak en samenwerking met het Crisisteam
Tuinbouw en Greenport Nederland. Het is als vakgroep
kneiterhard werken, erbovenop zitten en sleuren. Maar nog
nooit hebben we zoveel waardering en complimenten van
leden gehad. Ook bij de tweede fase steunmaatregelen zetten
we voor hen alles op alles om deze passend te maken. Als je
ooit van meer waarde kunt zijn voor een sector en zichtbaar
kunt zijn voor je leden, dan was en is dat nu. Ik hoop dat
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‘De klimaatverandering gaat de
afzet naar het steeds drogere
Zuid-Europa beïnvloeden’
niet-leden dit zien en ervan leren. Zij hebben er ook baat
bij. Maar zeker niet zo veel als leden. Niet-leden die bellen,
helpen we niet.”

U gaf begin dit jaar aan per 1 juli te willen stoppen met het
voorzitterschap. Nog steeds?
“Nee. Je loopt niet weg in een crisis. Ook ligt er nog een
hoop achterstallig werk dat ik af wil hebben voordat ik aftreed. Mijn benoeming deze zomer tot nieuwe voorzitter van
de European Nurserystock Association (ENA) wordt waarschijnlijk ook een half jaar tot een jaar uitgesteld, dus heb
ik geen haast de voorzittershamer neer te leggen. Bovendien
is er ook nog het praktische probleem dat de vertrouwenscommissie de kandidaten lastig kan spreken nu. Dat pakken
ze na de zomer weer op. Ik vermoed dat er begin 2021 een
nieuwe voorzitter is.”

Waar maakt u zich zorgen over?
“Dat is echt de klimaatverandering. Als Zuid-Europa steeds
droger wordt, wordt de afzet daarnaartoe beïnvloed. Maar
ook de effecten ervan in Nederland. In februari verzopen
we en kregen we de planten niet uit de grond. Nu daalt de
grondwaterstand al zo hard dat we water tekortkomen. De
extremen in wateroverschot en -tekort in combinatie met
het opkomen van allerlei nieuwe ziekten en plagen en de
kaalslag in gewasbeschermingsmiddelen en de onmogelijkheden om daarop te participeren vanwege de wetgeving, zijn
zorgwekkend.”
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