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Sierteeltbreed
werken aan
oplossingen

KETENR

E G IE

Over corona wordt veelvuldig gesproken.
Toch zijn er meer onderwerpen die nu
spelen voor de Nederlandse sierteelt.
Aandacht is nodig voor bijvoorbeeld de
duurzaamheidsdiscussie. Wil de sector dit
probleem het hoofd bieden, dan moet er
samen gewerkt worden aan een oplossing.
Ditmaal misschien niet branchespecifiek,
maar met de hele sierteeltsector. Dat was
de boodschap van het online evenement
‘Innovation Meetup Floriculture 2025
<RESET>’, dat de Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen half september hield.
Tekst: Lilian Braakman

D

iverse kopstukken uit de sector lieten hun licht
schĳnen op de uitdagingen waarvoor de Nederlandse sierteeltsector staat. Duurzaamheid, innovatie, afstemming van vraag en aanbod, en corona
zĳn de onderwerpen die dan snel over tafel gaan. Guido
Landheer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit begon over de impact van corona. Hĳ noemt de
sierteelt een belangrĳke sector voor Nederland. “Daarom
is er een reddingspakket op maat gemaakt, terwĳl het idee
was om generieke pakketten te maken. Dat geeft aan dat de
sector sterk wordt gewaardeerd.” Hĳ roemt de kracht van de
sector door het snelle herstel met steun van de consument.
“De markt is sterk, maar ook kwetsbaar.” Landheer ziet kansen om de logistiek te verbeteren, maar noemt ook onzekerheden als corona en de Brexit. Verder geeft hĳ aan dat juist
regelgeving ervoor kan zorgen dat innovatie op gang komt.
Volgens Landheer is verduurzaming het pad waar de sector
op moet inzetten om de voorloperspositie die Nederland
heeft te behouden.

DESTRUCTIEVE DISCUSSIE
Henk Westerhof, voorzitter van Anthos noemt de maatschappelĳke en politieke discussie over duurzaamheid
destructief. “Belangrĳke middelen worden verboden en ingetrokken. Minder effectieve middelen blĳven over. Dat is een
gevaar voor export naar derde landen. Die komen met steeds

strengere eisen per land.” De duurzaamheidsdiscussie, het
verdwĳnen van middelen, strengere eisen terwĳl daar geen
meerprĳs voor het product tegenover staat, zorgen voor een
spagaat. Meer investeren in duurzaamheid moet desondanks, vindt Westerhof.

KETENREGIE
Jaap Bond, boegbeeld Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en voorzitter van de KAVB, vindt dat het nodig is
de krachten te bundelen. “Met elkaar hebben we de power
om wat te bereiken.” Daar zĳn de overige sprekers het mee
eens. Samenwerking dus, of zoals diverse sprekers zeggen:
ketenregie. “Alle items en thema’s die nu voorbĳkomen,
kunnen we oppakken. We willen allemaal hetzelfde”, geeft
Bond aan. Thema’s die zĳn genoemd in het online evenement zĳn: duurzaamheid (gewasbescherming, veredeling en
water), digitalisering en robotisering. Volgens Bond is een
gezamenlĳke aanpak nodig voor het behoud van de sector.
Van hoe dat eruit moet gaan zien, heeft hĳ al een beeld.
“Wĳ moeten niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.
Met ketenregie kunnen we ondernemers ontzorgen door
hoofddossiers op te pakken.” Daarnaast vindt hĳ dat er een
transparante, openbare database moet komen waarin te zien
is wat er gebeurt op het gebied van onderzoek. “Nu is onderzoek versnipperd. Wordt de juiste vraag wel gesteld? Wordt
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onderzoek dubbel gedaan? Dat weten we niet.”
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