NOG NEGEN JAAR

‘Respecteer het recht om
te experimenteren’
Directeur Leo van Leeuwen van coöperatie CNB in Lisse vindt vooruitkijken geen
probleem. Het jaar 2030 is binnen CNB geen stip op de horizon, maar over de
toekomst nadenken en meer dan dat, doet hij graag. Eén ding staat daarbij vast: de
bloembollensector blijft. “De sector redt het, want daar is het product te mooi voor.”
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

H

et jaar 2030, door minister Schouten van LNV aangemerkt als jaartal waarop de Nederlandse landbouw moet zijn getransformeerd naar een duurzame kringlooplandbouw, is geen vast agendapunt
binnen CNB, het bedrijf dat bemiddelen, koelen, prepareren
en veilen als kernactiviteiten heeft. “We kijken wel vooruit, maar niet specifiek naar 2030”, zegt Leo van Leeuwen,
sinds 2007 directeur van CNB. “We zijn dienstverlenend om
kopers en verkopers bij elkaar te brengen, maar wij zijn geen
producent. Verduurzaming is wel aan de orde binnen ons
bedrijf. Neem het Koel- en Preparatiebedrijf in Bovenkarspel.
Daar is geïnvesteerd in milieuvriendelijkere koelinstallaties
en zonnepanelen. Door te investeren in nieuwe technieken,
neemt het energieverbruik op deze locatie sterk af.”
Daarnaast participeert CNB in twee projecten die in de categorie privaat-publieke samenwerking vallen. “We brengen
kennis in vanuit onze afdeling Teeltadvies in het project
Virusvrij en afzetgericht telen en in het project De Groene
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Tulp. We brengen naast kennis ook geld in. We hebben
hiervoor budget gereserveerd op voorwaarde dat we niet de
enige zijn die meedoet en dat het ook resultaat oplevert voor
onze leden. CNB is geen pinautomaat waar als vanzelfsprekend geld uitkomt voor onderzoeksprojecten.”

DRAAGVLAK
Op het punt van ondersteunen van onderzoek is er wel het
nodige veranderd, benadrukt Van Leeuwen. “Jaren geleden
stelde de directie voor om een flink deel van de winst te
bestemmen voor een onderzoekfonds. De leden stemden
daar toen niet mee in. Ik denk dat de tijd er toen nog niet
rijp voor was. Nu is dat anders, al zie ik het nog steeds niet
als onze opdracht om geld te genereren voor verduurzaming
van de sector. Onze kerntaak is om als dienstverlener te fungeren tussen vraag en aanbod. Dat is wat we elke dag doen.”
Van Leeuwen beseft wel dat er geld nodig is om de sector
vooruit te helpen als het gaat om de aanpak van problemen
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en het verduurzamen van de teelt. “Ik zie dat de leden van
Anthos daar op vrijwillige basis in willen investeren en dat
de KAVB heeft ingezet op een Verbindend Verklaring omdat
het niet meevalt om voldoende geld voor dit type onderzoek bijeen te halen op vrijwillige basis. Ook hiervoor lijkt
inmiddels voldoende draagvlak bij kwekers. Door in de twee
genoemde projecten kennis en geld te investeren maken wij
wel duidelijk dat we dit belangrijk vinden.”
Een ander onderwerp waar CNB binnen de sector in participeert en dat een directe relatie heeft met duurzaamheid, is
digitalisering. Van Leeuwen: “Duurzaam zijn vraagt om een
bewijs dat je ook duurzaam werkt. Dat moet je in je bedrijf
integreren. Daarvoor heb je in ieder geval tracking and
tracing-processen nodig. Dat is ook essentieel om te voldoen
aan fytosanitaire eisen. In beide gevallen draagt digitalisering bij aan de oplossing. Wat ik zie, is dat ondernemers
innovatief zijn op heel veel terreinen, maar dat automatisering van administratie en registratie niet altijd de hoogste
prioriteit heeft gehad. Als je als sector vooruit wil op dit terrein, dan moet je wel proberen iedereen zoveel als mogelijk
mee te nemen. Wij hebben binnen CNB de expertise op dit
gebied, sterker nog, het raakt onze processen als onderne-

mers dat niet goed geregeld hebben. Immers, via ons gaat er
informatie van verkoper naar koper. Het is de uitdaging om
de systemen die er bestaan op een efficiënte manier aan elkaar te knopen. Om die reden spelen we dan ook een actieve
rol in projecten op dit gebied.”

TERUG NAAR VROEGER
Over de grootste problemen die de sector voor 2030 opgelost
moet hebben, is Van Leeuwen helder. “Een voldoende breed
middelenpakket en ziek en zeer. Wat ik belangrijk vind,
is de ontwikkeling van de maatschappelijke dialoog. Hoe
gaan we als maatschappij keuzes maken in wat we allemaal
willen. De Nederlandse landbouw is in de afgelopen vijftig
jaar getransformeerd tot een sector die hoogwaardig product
op een kleine oppervlakte grond produceert en dat heeft
ertoe geleid dat we relatief weinig tijd en inkomen kwijt zijn
aan voedsel. Wat ik nog wel eens proef bij beleidsmakers is
dat ze terug in de tijd willen. Dat vind ik niet realistisch. In
twintig jaar tijd is het wereldwijde areaal waarop voedsel
wordt geproduceerd, afgenomen met 100 miljoen hectare. In
Nederland nog maar 2% van de beroepsbevolking in de landbouw. Als je dan als maatschappij wil dat de verduurzaming
van de landbouw moet via biologisch telen, waarvoor juist
meer grond nodig is, dan vraag ik mij af hoe je dat doet. Zeker in ons land, waar de druk op de grond al enorm hoog is.
We willen allemaal wonen en recreëren en tegelijkertijd met
enige regelmaat een speklap en een bos bolbloemen. Hoe
gaan we dat doen als we niet terug willen in de tijd? Dan zal
je bijvoorbeeld moeten kiezen voor nieuwe technieken zoals
CRISPR-Cas en bepaalde nadelen moeten accepteren. Daar
zullen we met elkaar de dialoog over moeten voeren. Ondernemers hebben hierin hun rol, brancheorganisaties ook.
Zij moeten vertellen wat er kan en wat er niet kan. Laat de
mensen beseffen dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn
voor complexe problemen. Dat zou meer in talkshows op
tafel moeten komen”, zegt Van Leeuwen met een knipoog.
Wat Van Leeuwen voor de komende jaren verder belangrijk
vindt, is dat de ondernemers en organisaties blijven vertellen
waarmee ze bezig zijn. “Er is de afgelopen tien tot vijftien
jaar veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid in de
sector. Blijf stappen zetten maar vertel ook tijdens dat proces
wat je doet. Vertel het verhaal over de technologieën die we
inzetten om verduurzaming te bevorderen.”

PRODUCT TE MOOI
Leo van Leeuwen: “Vertel het verhaal over de technologieën die we
inzetten om verduurzaming te bevorderen.”

Het bedrijf
CNB is een coöperatie met vestigingen in Lisse en Bovenkarspel,
die zich bezighoudt met het bijeenbrengen van vraag en aanbod
van bloembollen en vaste planten, het koelen en preparen van
bloembollen en het uitvoeren van groene veilingen. Tevens is CNB
samen met de KAVB uitgever van het vakblad Greenity. Bij het
bedrijf werken 120 mensen. Er zijn 1.300 leden bij de coöperatie aangesloten en de jaaromzet varieert tussen de 250 en 300
miljoen euro.

Of er meer moet worden samengewerkt? Als er iets is dat
aan de basis ligt van de coöperatie CNB, dan is het wel
samenwerken. “Veilen kun je niet in je eentje”, aldus een
nuchtere Van Leeuwen. “En door nieuwe regels is bijvoorbeeld BVS ontwikkeld, zodat kwekers toch samen de markt
kunnen betreden.” Samenwerking afdwingen gaat hem te
ver. “Er wordt al veel samengewerkt op thema’s waar dat
voor partijen meerwaarde heeft. Als het gaat om kennis delen en voorwaarden scheppen, dan lijkt mij dat een rol voor
de brancheorganisaties. Maar beleid is er lastig op te maken.
Beleidsnota’s stimuleren geen innovatie, dat zal de ondernemer zelf moeten doen.”
Bestaat de bloembollensector anno 2030 nog? “Geen punt
van discussie. De sector redt het zeker richting 2030, daar is
het product te mooi voor. Ik hoop dat ondernemers willen
blijven innoveren en niet bang zijn om slachtoffer te worden
van hun eigen voorsprong. Dat is vooral een opdracht aan
de overheid: respecteer het recht om te experimenteren. Als
elke stap die we voorwaarts maken als norm gaat gelden,
dan smoren we de innovatie. Dat is iets dat beleidsmakers
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