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JAAROVERZICHT 2012
Maart – April

Januari – Februari
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n Een storm veroorzaakt op 3
januari voor in totaal € 4,5 miljoen
schade in de tuinbouw.
n De Rotterdamse wethouder
Marco Florijn wedt dat hij in twee
jaar tweeduizend werklozen uit
de Maasstad aan het werk krijgt in
de Westlandse glastuinbouw. Lukt
dat niet, dan gaat hij zelf een week
aan de slag bij een tuinder.
n FloraHolland stoot haar vestiging in Boskoop op 1 februari
af. De activiteiten daar wijken te
veel van de veilingstrategie af.
De cash-and-carry gaat met een
andere eigenaar, onder de naam
Floralis Boskoop, verder.
n De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten kopen in één keer de
grond van tien telers op. Op de
plaats van de vrijkomende 22 ha
komen woningen en groen.
n Staatssecretaris Joop Atsma
(I&M) komt telers met een installatie voor omgekeerde osmose
tegemoet door brijnlozing toe
te staan tot tien jaar na inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit
per 1 januari 2013.
n Op 21 januari vormt de Dam
in Amsterdam het decor voor
Nationale Tulpendag. Zo’n 10.000
mensen plukken naar hartenlust
200.000 tulpen.
n Staatssecretaris Henk Bleker
(EL&I) denkt dat een stallingsfonds voor de glastuinbouw niet
haalbaar is. Hij is bang dat Brussel zoiets opvat als staatssteun.
n De CO2-uitstoot van de
glastuinbouw moet in de jaren tot
aan 2020 met 20% omlaag tot
6,2 megaton per jaar. Dat spreekt
de sector af met de overheid. De

Chiel Hazeu, Hazeu Orchids:

Windenergie in de wacht
Begin dit jaar maakten vier tuinders in Pijnacker-Nootdorp
het plan Windkracht N470 wereldkundig: de ondernemers
willen gezamenlijk investeren in een vijftal windmolens.
Sindsdien is weinig vooruitgang geboekt; voordat de vergunningsaanvraag kan worden ingediend, moet eerst de
gemeentelijke structuurvisie gereed zijn. Chiel Hazeu van
Hazeu Orchids schetst de actuele stand van zaken.
Nog steeds trots op het windmolenpark?
„Zeker; windenergie is nog altijd een ideale manier om meer grip te
krijgen op de elektriciteitsvoorziening, de energiekosten te drukken
en duurzamer te kunnen werken. Met vijf windmolens met een
vermogen van 2,3 MW kunnen we op jaarbasis 20.300 MWh aan
stroom produceren. Voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van ons bedrijf en van de andere initiatiefnemers; LG flowers, Van den Berg Roses en Tomatenkwekerij Gebr. Duijvestijn. En
onderzoek heeft uitgewezen dat de locatie die we voor ogen hebben,
aan de N470, zich prima leent voor een windmolenproject.”

Wat is er gebeurd sinds jullie het project presenteerden?
„We hebben veel reacties gekregen; overwegend positief. Ook de
gemeente Pijnacker-Nootdorp staat nog achter onze plannen. Eerst
moet echter een nieuwe structuurvisie worden opgesteld voor het
gebied waar de windmolens moeten komen. Pas wanneer deze visie
klaar is, kunnen we de vergunningsaanvraag indienen en horen we
welke aanvullende onderzoeken eventueel nog nodig zijn.”

Hoe reageren omwonenden op de plannen?

Houden jullie vertrouwen?
„Absoluut. Frustrerend is dat we nu alleen maar kunnen afwachten.
We hadden gehoopt dit jaar verder te komen met de gemeente.
Eerder dan 2015 komt het project sowieso niet van de grond.”
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n De provincie Zuid-Holland geeft
groen licht voor de ontwikkeling
van nieuwe glastuinbouwgebieden in Nieuwkoop (Nieuw
Amstel Oost) en Binnenmaas
(Hoeksche Waard).
n De tuinbouw kampt met 550
knelpunten op het gebied van
gewasbescherming, stelt het
Expert Centre Speciality Crops.
Daarvan zijn er 530 oplosbaar.
In 2012 ligt de prioriteit bij echte
meeldauw in roos, trips in chrysant en onkruid in zomerbloemen.
n Telers in greenports lopen
de bedrijfseconomische voordelen
van die clusters mis. Dat beweren
economen Gilbert Bal en Sergej
Bulterman in het vakblad Economisch Statistische Berichten.
n FloraHolland wil de betrouwbaarheid en kwaliteit van klokproducten verbeteren. Er komt
een label ’Gegarandeerd’, dat
voortaan als eerste voor de klok
zal verschijnen. Met alstroemeria
start een eerste pilot.
n Tuinbouwboegbeeld Loek
Hermans van Greenport Holland haalt ruim € 60 miljoen aan
innovatiesubsidies binnen voor de
topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dat is flink minder dan
de verwachte € 152 miljoen.
n Een orchideeënteler uit de
Bommelerwaard krijgt één jaar
cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man had in 2007
geprobeerd, na een regionale
stroomstoring, de Staat
voor € 2,1 miljoen op te lichten.
n De Floriade 2012 in Venlo
wordt een succes, verwacht voorzitter Nico Koomen van de Nederlandse Tuinbouwraad. In een

ingezonden brief in dit vakblad
verzekert hij dat een eventueel
verlies niet voor rekening van de
tuinbouw zal komen.
n Koningin Beatrix verricht op
4 april de officiële opening van de
Floriade 2012. Voor de beschermvrouwe van de wereldtuinbouwtentoonstelling is het de vierde
keer dat zij een Floriade opent.
n Veel Westlandse telers hebben
moeite met de verplichte rioolbuffer met telemetrie. Struikelblok is de hoge investering. LTO
Glaskracht dringt daarom bij overheden op maatwerk aan.
n Een Kamermeerderheid van
VVD, CDA en PVV kiest voor
aanleg van de Blankenburgtunnel als nieuwe verbinding
van het Westland met Rotterdam.
Tuinbouworganisaties zijn daar blij
mee, veel individuele telers niet.
n Het gros van alle glastuinders
ontvangt half april een brief van
het Productschap Tuinbouw
met daarin de oproep aangifte
te doen van hun CO2-uitstoot
in 2011. Daarmee is het CO2sectorsysteem officieel van
start gegaan.
n Glastuinders organiseren hun
bedrijf onvoldoende flexibel, concludeert de Rabobank in een
studie. Telers moeten hun bedrijfsorganisatie platter inrichten en
betere contacten leggen met buitenstaanders, adviseert de bank.
n Het aantal bloemenexporteurs nam in de periode
2005-2011 met 28% af van 1.014
naar 729. Bedrijven werden wel
steeds groter. Brancheorganisatie
VGB verwacht dat deze schaalvergroting doorzet.

Stijn Schlatmann, directeur Energy M

Rick van Seggelen, Personal Sales Team Israel:

’Iedereen is tevreden’
In 2011 ging Agrexco failliet. De organisatie was verantwoordelijk voor het transport voor en de verkoop van veel
Israëlische telers. Aviv, Arava en het nieuwe Flowerboard
Israel regelen nu de logistiek. Het Personal Sales Team
Israel van FloraHolland doet sinds februari van dit jaar de
directe verkoop voor een deel van de telers die bij Agrexco
waren aangesloten. Rick van Seggelen is leidinggevende
van het team.
Hoe gaat het met het Personal Sales Team Israel?
„Het gaat goed. We zijn er zeker tevreden over en van Israëlische
kwekers horen we dat zij er ook tevreden over zijn. We doen voor
hen iets nieuws: de persoonlijke verkoop. Een op maat gesneden
dienstverlening die we leden uit andere landen ook aanbieden. Het
personal sales team heeft kunnen voorkomen dat er te veel bloemen uit Israël op de klok kwamen. Wel hebben we te maken met
een moeilijke markt. Daar hebben de Israëlische telers ook last van.
We zijn ook weer geen wonderdokters.”

Was de overgang na de sluiting van Agrexco geruisloos?
„De sluiting van Agrexco heeft in Israël wel veel stof doen opwaaien. Agrexco was de grootste partij. Er is een nieuwe organisatie
ontstaan die de logistiek regelt. Dat is Flower Board Israel en veel
telers hebben zich daarbij aangesloten. Anderen stapten over naar
Aviv of Arava. Wat de verkoop in Nederland betreft is het redelijk
geruisloos gegaan. In Nederland hebben de telers dezelfde aanspreekpunten. We hebben ook een van de verkopers van Agrexco
gevraagd de verkoop voor Israëlische telers te doen. De kwekers
van Agrexco zijn allemaal lid van FloraHolland gebleven.”

Hoe gaat het met de Israëlische sierteelt?

’Flexibele inzet WKK komt steeds beter uit de verf’

Foto: energy matters

„Enkele buurtbewoners zijn fel gekant tegen het project en hebben
een handtekeningenactie op touw gezet. Zij zijn onder meer bang
voor waardedaling van hun huizen, geluidsoverlast, aantasting van
het leefmilieu en horizonvervuiling. Het is nog niet gelukt om met
ze in gesprek te komen. Graag willen we hen uitleggen dat het plan
in de toekomst een enorme winst oplevert in duurzaamheid en
bijdraagt aan een gezonde en energieneutrale leefomgeving.”

daling hoopt de glastuinbouw via
invoering van een CO2-sectorsys
teem te bereiken.
n Topman Timo Huges van FloraHolland kondigt aan dat zijn
organisatie met Plantion wil
fuseren. Plantion-directeur André
van Kruijssen reageert afwijzend.
n LTO Noord Glaskracht luidt de
noodklok: veel glastuinbouwbedrijven in Zuid-Holland die buiten
de concentratiegebieden liggen,
staan al geruime tijd op slot. Sanering van beëindigde bedrijven
duurt te lang. Van de aangekondigde glas-voor-glasregeling geeft
de organisatie niet hoog op.
n In de aanloop naar Valentijnsdag wil de bloemenverkoop niet vlotten. Boosdoeners
zijn de winterse kou en de economische malaise. De prijzen van
vooral roos en tulp vallen tegen.
n Toeleveranciers moeten
het vooral hebben van onderhoudsprojecten en opdrachten
in het buitenland. In Nederland
wordt nauwelijks nog een kas
gebouwd, zo blijkt tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem.
n De gemeente Nieuwkoop
stopt voorlopig met het uitkopen
van tuinders in Noordse Buurt.
Het verouderde tuinbouwgebied
zou in natuur worden veranderd,
maar de woningbouw die dat
moest bekostigen, blijft achter.
n Het gewasbeschermingsbeleid van de overheid heeft
snijbloementelers tussen 1998 en
2010 opgezadeld met 1,6% meer
bedrijfskosten. Oorzaak was de
wegval van middelen en de inzet
van duurdere chemie en biologische gewasbescherming.

WKK is nog lang niet weg te denken,
zei Stijn Schlatmann afgelopen januari
in het Vakblad gaf. Tuinbouworganisaties en individuele kwekers hebben
daarop instemmend gereageerd. Nu,
aan het eind van dit jaar, vindt Schlatmann deze mening nog altijd actueel.
De draaiuren van de WWK’s zijn
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weliswaar nog iets teruggelopen
door de tegenvallende sparkspread,
en dat zal met de nieuwe kolencentrales nog wel een paar jaar zo
blijven. Maar de flexibele inzetbaarheid komt eigenlijk steeds beter uit
de verf. Het is een weg die kwekers
volgens Schlatmann in toenemende
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mate weten te vinden, en energiebedrijven en handelspartijen
faciliteren dat tegenwoordig prima.
Ze kunnen ervoor zorgen dat ongeveer elk profiel voor stroomlevering
op de markt te gelde kan worden
gemaakt. Schlatmann: „Er is altijd
een toekomst voor WKK.”

„Wat ik merk is dat Israëlische kwekers het heel zwaar hebben.
Ze hebben een hoge kostprijs. De salarissen liggen op bijna hetzelfde niveau als in Nederland. Ik ben er begin dit jaar geweest
en verbaasde me erover hoe westers het land is. Tel daar de hoge
transportkosten en de moeilijke markt voor bloemen bij op en het
is verklaard waarom telers het moeilijk hebben. Daarnaast hebben
ze te maken met concurrentie van Midden-Amerika waar vergelijkbare producten geteeld worden. Israëlische telers zetten daarom
steeds meer in op nicheproducten.”
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