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Voorwoord

Netwerken;
de nieuwe studieclubs
verhief deze samenwerking zelfs
f
tot lichtend voorbeeld voor de hele
economie. Hieruit ontstond het
topsectorenbeleid in Nederland.

“Hoe ziet uw
netwerk er uit?
Wellicht kunt u ook
van ons netwerk
gebruik maken!”

John van Ruiten
Directeur Naktuinbouw

De Nederlandse tuinbouw is groot
geworden door onder meer de bereidheid tot onderlinge kennisuitwisseling
en samenwerking. Als we teruggaan
in de geschiedenis van de keuringsdiensten, dan ligt daar ook onze oorsprong. Kwekers deelden hun kennis
over kwaliteit en hielpen elkaar. In
de latere jaren ontstonden de Nederlandse Tuinbouw Studieclubs. Gericht
op kennisontwikkeling en het professionaliseren van ons vak. In de vorige
eeuw is ook het zogenaamde ‘OVOdrieluik’ ontstaan. Het eerste echte
tuinbouwnetwerk tussen Onderzoek,
Voorlichting en Onderwijs. Na de
verzelfstandiging van voorlichting in
de jaren negentig en daarna het wegvallen van het Productschap Tuinbouw
ontstonden nieuwe vormen van
samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid. Deze
wordt aangeduid met ‘de Gouden
Driehoek.’ Minister Maxime Verhagen

Kennisontwikkeling en innovatie
blijven belangrijke speerpunten. Het
is de kunst om de concurrent steeds
een stapje voor te blijven, zeker als
exporterend land. De veredelingssector investeert jaarlijks ongeveer
15% van haar omzet aan innovatie
(300 miljoen). Als je dit vergelijkt met
andere sectoren is dat bijzonder veel.
Ook binnen Naktuinbouw is kennisontwikkeling en innovatie een ‘must’.
De (tuinbouw)wereld verandert
continue en daar gaan wij in mee. Om
zelf als bedrijf bij te blijven. Met als
doel onze directe achterban te ondersteunen in ontwikkelingen.
In de huidige tijd kun je als bedrijf
niet alleen opereren. Door actief te
zijn in je vakgebied ben je ook direct
betrokken bij de laatste ontwikkelingen, en... kun je misschien invloed
uitoefenen op de ontwikkelingen. Dat
is ook onze insteek: actief meedraaien
in de wereld en bovenop de veranderingen zitten. Daar heb je een goed
netwerk voor nodig. Naktuinbouw
bouwde in de loop der jaren een groot
internationaal netwerk. U leest er
meer over in dit nummer. Een netwerk
waarin wij kennis delen, kennis
ophalen en kennis ontwikkelen. Hoe
actief bent u? Hoe ziet uw netwerk
er uit? Wellicht kunt u ook van ons
netwerk gebruik maken!
G
Buitenstebinnen
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Met wie werkt Naktuinbouw samen en met wie onderhoudt zij contacten?

Netwerk
Nevenstaand de organisaties en
instituten waarmee Naktuinbouw
samenwerkt.
In een aantal gevallen is er naast
intensief contact ook een afgevaardigde van Naktuinbouw actief in
genoemde organisatie. Dit in de
vorm van lid of zelfs voorzitter
van een commissie.
Als u gebruik wilt maken van
het netwerk, dan kunt u contact
opnemen met één van onderstaande personen.
Wageningen Universiteit
en Research Centre (WUR),
onderdelen CDI, PRI, PPO
Samenwerking in projecten
en trainingen.

Economic Board
Amsterdam

Algemeen

Greenport Aalsmeer
Vertegenwoordiging in
bestuur en werkgroepen,
deelnemer GO-bedrijven,
connectie met het Groenonderwijscentrum.

MPS / ECAS
Vertegenwoordiging in
bestuur en college belanghebbenden/deskundigen.

Laboratoria

Europese Unie

European Seed Association
(ESA)

Br
Pla
VS
De
va
dri
is
lop

Legt onder meer richtlijnen
vast voor regelgeving.
Naktuinbouw ondersteunt
EZ en NVWA in een aantal
Permanente Comité’s.

Hiermee worden nauwe
contacten onderhouden
over ontwikkelingen binnen
de zaaizadensector.

International
Seed Federation (ISF):

Ministerie van
Economische Zaken

NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Naktuinbouw levert voorzitter van de werkgroep
resistentiecodering.Contacten worden onderhouden
over diverse zaken in de
internationale zadensector.

Wetgever en toezichthouder.
Via het ministerie worden
internationale projecten
ondersteund. Inkomende
(handels)missies bezoeken
Naktuinbouw olv EZ / NVWA.

Verantwoordelijke organisatie in NL voor fytosanitaire
zaken. Naktuinbouw voert
taken uit voor de NVWA op
gebied van inspecties en
laboratoriumonderzoek.

Plantaardige keuringsdiensten in Nederland

Praktijkonderzoek Plant
& Omgeving (PPO) / WUR

Samenwerking op verschillende vlakken met de
collega-keuringsdiensten
BKD, KCB, NAK.

Advies en inzet
in diverse projecten.

International Seed Health
Initiative (ISHI)

International Seed Testing
Association (ISTA)

Universiteit van Amsterdam
Swammerdam instituut

Ho
Bi

Deelname in werk- en
gewasgroepen vanuit
Laboratoria, gericht op
protocolontwikkeling.

Deelname in commissies
Seed Health, Nomenclature
e.a.

Projecten Green Forensics
& Green Genetics.

Sa
va
(p
sta

EPPO
(European Plant Protection
Organisation)

ESCAA
(European Seed Certification Agencies Association)

OECD / Organisatie voor
Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO)

Go
Pra

Voor ontwikkeling van
protocollen en certificeringsschema’s op Europees
niveau. Deelname in panels
fruit- en siergewassen.

Samen met NAK wordt
NL-vertegenwoordiging
gevormd.
Naktuinbouw is aangesloten
bij de ESCAA.

Naktuinbouw is aangewezen
autoriteit en deelnemer
in OECD-schema’s voor
bosbouw- en groentezaden..

Breedwise

Wageningen Universiteit
en Research Centre (WUR),
onderdelen CDI, PRI, PPO

Hogescholen

Gr

Samenwerking op gebied
van laboratoriumonderwijs
met Hogeschool Leiden.
Met Agrarische Hogescholen
samenwerking onder meer
op het gebied van: stages,
excursies en gastcolleges.

On
ke
(CI
op
ex

Deelname aan kerngroep
flowers.

Top
On
Top
en
de
gro
Ag

Algemeen:
Team Communicatie
info@naktuinbouw.nl
Laboratoria:
Marcel Toonen
m.toonen@naktuinbouw.nl

Keuringen

Keuringen:
Ron Bleijswijk
r.bleijswijk@naktuinbouw.nl
Opleidingen:
Alfred Klaver
a.klaver@naktuinbouw.nl
Rassenonderzoek:
Kees van Ettekoven
c.v.ettekoven@naktuinbouw.nl

4

Naktuinbouw

Opleidingen

Samenwerking op gebied
van diverse opleidingen.
Regulier en in company.

Samenwerking op het
gebied van internationale
opleidingen.

Na
me
we
.
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Brancheorganisaties

EU-keuringsdiensten

Raad voor plantenrassen
Directe opdrachtgever voor
Nederlands toelatings- en
kwekersrechtonderzoek.

n

Plantum, LTO, NFO, VBN,
VSN, Anthos, VHG.
De brancheorganisaties
vaardigen leden af voor de
drie sectorbesturen. Tevens
is er intensief contact over
lopende zaken.

Samenwerking op verschillende vlakken met de
collega-keuringsdiensten
en fytosanitaire diensten
in EU-lidstaten.

d-

Topsector T&U

Eucarpia

Ondersteuning aan
Topconsortium voor Kennis
en Innovatie (TKI) en
deelname aan klankbordgroep Human Capital
Agenda.

De nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van plantenveredeling worden hierin
gevolgd.

on

a-

HORTAX
Naktuinbouw is lid van de
Cultivated Plant Taxonomy
Group.

m

Hogeschool Leiden /
Bio Science park
Samenwerking op gebied
van laboratoriumonderwijs,
(praktijk)onderzoek en
stages.

ng

en

Good Seed and Plant
Practices (GSPP)
Naktuinbouw voert samen
met het Franse SOC hiervoor
wereldwijde audits uit.
.

International Community
of Breeders of Asexually
Reproduced Ornamental &
Fruit Varieties (CIOPORA)
Overleg over onder meer
kwekersrecht, inbreuk en
rasafstanden.

Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen
(KVBC)
Lid keuringscommissie.

..

en

Groen onderwijs (mbo)

Plantscope

Ondersteuning bij ontwikkeling van lesmateriaal
(CIV) en verzorgen van
opleidingen / workshops /
excursies / gastdocentschap.

Samenwerking met Floricode
op gebied fotografie en
naamgeving.
Gezamenlijke zoekportaal
Searchplant opgezet.

Rassenonderzoek

European Nurserystock
Association (ENA)
Naktuinbouw-medewerker
is secretaris ENA plantnamen, werkgroep houtige
gewassen.

International Union for
Botanical Science (IUBS)

Fleuroselect

Floricode

Europese organisatie voor
bloemzaadveredelaars en
–handelaren met proefvelden, waarbij Keuringen
en Rassenonderzoek
contacten onderhouden.

Organisatie voor registratie
en codering van sierteeltproducten.
Vanuit Rassenonderzoek
worden hier contacten
onderhouden.

ICNCP

International Union for the
Protection of new Varieties
of Plants (UPOV)

Hier binnen wordt de ICNCP
(International Code of
Nomenclature for Cultivated
Plants) samengesteld.

Rassenonderzoek levert
de secretaris voor de IUBS
Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants.
Vanuit Rassenonderzoek
contacten met IUBS.

Internationale Stauden
Union (ISU)

International Bremia
Evaluation Board (IBEB)

International Peronospora
Working Group (IPWG)

Rassenonderzoek levert
de secretaris voor de ISU
Plant Names Working Group
of Perennials.

Coördinerende rol van
Naktuinbouw bij het
op naam brengen van
(nieuwe) Bremia-fysio’s
bij sla.

Coördinerende rol van
Naktuinbouw bij het
op naam brengen van
(nieuwe) wolf-fysio’s
bij spinazie.

Kwekersrecht

NDV (Nederlandse Dendrologische Vereniging)

Louis Bolk Instituut

Collega-instituten op het
gebied van kwekersrecht en
toelating in de EU zijn o.m.:
GEVES, Bundessortenamt,
NIAB, SASA, UKZUZ,
UKSUP, COBORU.

Centrum Genetische
Bronnen Nederland (CGN)

Redactielid Dendroflora,
samensteller cursussen
en docent.

Stichting Beurshal

Naktuinbouw levert voorz.
Working Group Ornamentals
(TWO); voorz. Working Group
BMT and DNA-Profiling in
Particular en voorzitter TC.

Samenwerking in diverse
projecten van Rassenonderzoek en database
biologisch teeltmateriaal.

Community Plant Variety
Office (CPVO)

Taxonomisch advies.
Samenwerking op het
gebied van rassenlijst
bosbouwgewassen.
Meewerken in gewasspecifieke werkgroepen.

Opdrachtgever voor Europees kwekersrechtonderzoek,
rol in Expert Groepen landbouw, sierteelt, fruit & groenten. Hfd Rassenonderzoek
is plv lid van het Bestuur.

Buitenstebinnen
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Praktische en technische kennis van groot belang in ‘Brussel’

Assistentie voor Ministerie van Econ o
Veel ondernemingen in de tuinbouw weten van de
keuringen, het laboratorium- en het rassenonderzoek
die Naktuinbouw verricht. Minder bekend is ons werk
in ‘Brussel’, waar wij in nauwe samenwerking met het
Ministerie van Economische Zaken, de NVWA en ook
de Europese Commissie bijdragen aan de uniforme
richtlijnen voor uitgangsmateriaal.
Vergroening

Europese rol

Vrij verkeer van goederen tussen de
lidstaten is een EU-grondbeginsel. Dit
geldt ook voor teeltmateriaal. Daarvoor zijn er in Europees verband vastgestelde richtlijnen en verordeningen.
Naktuinbouw speelt vaak een voortrekkersrol als partner van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Boeren en tuinders moeten kunnen
beschikken over goed en gezond teeltmateriaal. De identiteit van het ras
staat vast. En het materiaal moet aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
Sinds de totstandkoming in 1966
van de eerste Europese regels op dit
gebied, speelt de praktische en tech-

nische deskundigheid van Naktuinbouw hierbij een grote rol.
Permanente Comités assisteren de
ambtenaren van de Europese Commissie bij het uitvoeren van de regels.
Een Permanent Comité en een werkgroep daarvan, worden samengesteld
uit nationale ambtenaren van de
lidstaten. Naktuinbouw vergezelt EZ
naar de overleggen van de Comités
voor bosbouw, fruitgewassen, siergewassen en zaaizaden in Brussel.

Praktische deskundigheid
Marco Traa is senior-beleidsmedewerker van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselzekerheid. Vanuit EZ
neemt hij sinds kort namens ons land
deel in de Permanente Comités. “Het
belang van praktische deskundigheid
bij deze vergaderingen is groot. Denk
aan praktijkervaring. Is wat je besluit
wel uitvoerbaar? Waar loop je tegenaan als je wel of niet een verandering
doorvoert? Daarnaast is deskundige
assistentie door de keuringsdienst
essentieel voor een goed begrip bij alle
deelnemers van wat er nou precies
wordt besloten.”
De regelgeving vanuit Brussel moet
wat Nederland betreft:
- zo goed mogelijk aansluiten op
ons nationale beleid
- ruimte laten voor het bedrijfsleven
- uitvoerbaar zijn.
Door de actieve Nederlandse betrokkenheid, de positie van Nederlandse
ondernemingen wereldwijd, en de
gecombineerde expertise van Naktuinbouw en overige spelers wordt
er goed rekening gehouden met de
Nederlandse inbreng in Brussel.

6

Naktuinbouw
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n omische Zaken en NVWA in Europa

“Vanwege de actieve
Nederlandse betrokkenheid,
de positie van
Nederlandse ondernemingen
wereldwijd en de expertise
van Naktuinbouw
wordt er goed rekening
gehouden met de Nederlandse
inbreng in Brussel.”
Buitenstebinnen
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Kees van Ettekoven, hoofd Rassenonderzoek:
“Ons land heeft ook alles te winnen
of verliezen in ‘Brussel’,
omdat wij zo’n unieke positie innemen
in de land- en tuinbouw.”

Winnen of verliezen
Kees van Ettekoven, hoofd Rassenonderzoek bij Naktuinbouw: “Ons land
heeft ook alles te winnen of verliezen
in ‘Brussel’, omdat wij een unieke
positie innemen in land- en tuinbouw.
27 van de 28 lidstaten zijn primair
gericht op hun thuismarkt. Alleen
Delegatie uit India

8
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Nederland is gericht op export. Wij
moeten dus goed opletten, omdat de
basishouding van andere landen toch
is ‘zet er een hek omheen en laat niets
binnen’. Nederland opereert vanuit
het principe ‘het hek moet niet te laag
zijn zodat je niets buiten kunt houden,
maar ook niet zo hoog dat er niets

meer overheen kan naar buiten toe’.
Daarbij komt dat men in ‘Europa’
primair naar de landbouw kijkt en
van daaruit redeneert. Wij juist vanuit
de tuinbouw. De belangen verschillen
nogal. Als er in zo’n overleg een
beroep op ons wordt gedaan om als
lidstaat een bijdrage te leveren, dan
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Marco Traa vult aan: “Ook voor de
Europese Commissie zelf is de inbreng
van Nederland belangrijk. Ons land is
een grote speler. Nederland is op het
gebied van uitgangsmaterialen toonaangevend en van die deskundigheid
maakt de Europese Commissie graag
gebruik. Verder zijn wij erg vooruitstrevend, vaak de eerste om een nieuwe
weg in te slaan of een andere techniek
te proberen.”

overlegt regelmatig met ons, vanwege
onze praktische ervaring en technische
kennis. Bijvoorbeeld over de gevolgen
bij de uitvoering van keuringen,
kosten en administratieve lasten bij
bedrijven. Oost- en Zuid-Europese
lidstaten staan anders in de materie
dan de Noord- en West-Europese. Zij
hanteren liefst het dikst mogelijke
boek met wet- en regelgeving, met
een stevige rol voor de nationale overheid. Wij laten graag binnen de vastgestelde kaders zoveel mogelijk over
aan het bedrijfsleven zelf.”

Ondersteuning NVWA

Belangstelling buitenland

Peter Lentjes is senior-beleidsmedewerker bij de afdeling Keuringen van
Naktuinbouw. Wat betreft samenwerking met de NVWA zegt Peter:
“De NVWA heeft het voortouw bij het
Comité over plantgezondheid, dat is
één van hun terreinen. De NVWA

Bij inkomende missies vanuit het buitenland naar de NVWA ondersteunt
Naktuinbouw de collega’s door deel te
nemen. “Die missies gaan over markttoegang en zijn vooral fytosanitair
van aard. Het helpt enorm om derde
landen (landen buiten de EU) te kun-

werkt Naktuinbouw daar in principe
aan mee.”

Peter Lentjes, afdeling Keuringen

nen laten zien hoe het Nederlandse
systeem in elkaar zit. En daarmee het
vertrouwen wekt dat ons uitgangsmateriaal in alle opzichten betrouwbaar is. Wij ontvangen zulke delegaties
dus altijd met open armen. De vlag
van het desbetreffende land wappert
bij aankomst, en er is een passend
programma – een prima vertrekpunt
om vervolgens inhoudelijk met ze aan
de slag te gaan”, aldus Peter Lentjes.
G

Peter Lentjes:
“Wij ontvangen
delegaties altijd met
open armen.”
Delegatie uit Servië

Buitenstebinnen
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Kennis vermeerdert zich door te delen

Naktuinbouw door de ogen
van landbouwraden
Het netwerk van landbouwraden

internationale ambities. Op 42

Martin Olde Monnikhof, sinds 2014 opnieuw landbouwraad
in Beijing en naast China verantwoordelijk voor Hongkong
en Mongolië, heeft naar eigen zeggen “niets anders dan
goed nieuws” over Naktuinbouw in het buitenland. Tijdens
zijn eerdere stationering in Beijing van 1997-2001 is de
samenwerking van Naktuinbouw met Chinese organisaties
van start gegaan.

Nederlandse ambassades is een

Made in Holland

ondersteunt Nederlandse bedrijven
in de agrarische sector bij hun

landbouwraad gestationeerd.
Het netwerk bestrijkt in totaal 74
landen. Hoe zien de landbouwraden
het internationale werk van en de
samenwerking met Naktuinbouw?

10

Naktuinbouw

Tot 1990 kende China geen privé-eigendom. Alles was van
iedereen. Sinds de notie van eigendom is geïntroduceerd
zijn er zeker voor een land met 1,3 miljard inwoners
enorme stappen gezet. Dit geldt ook voor het kwekersrecht.
China maakt hier inmiddels serieus werk van. Chinese
telers krijgen de beschikking over het beste uitgangsmateriaal, ‘made in Holland’. Naktuinbouw hielp bij het
opzetten van het Chinese systeem voor kwekersrecht.
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Martin Olde Monnikhof:
“In feite zijn Chinese deskundigen door Naktuinbouw
opgeleid in het verrichten van rassenonderzoek”

Olde Monnikhof vervolgt: “Naktuinbouw is sinds 2013 partner in het
Partners for International Business
(PIB)-convenant uitgangsmaterialen
China. Onder deze vlag werkt men
aan het beter laten aansluiten van het
Chinese kwekersrechtsysteem bij de
Nederlandse praktijk. Doel is ook om
het vestigingsklimaat van Nederlandse
bedrijven in China te verbeteren.
Verder is het verkrijgen van meer duidelijkheid over toegang tot en gebruik
van genetische bronnen uit China en
Nederland een punt op de agenda.
Concreet gaat het dan om:
- verbeterde aanvraagprocedures
- uitbreiding van de lijst van te
beschermen gewassen
- afspraken over handhaving.

De Chinese consument wordt steeds
kwaliteitsbewuster. Dit betekent dat
ook de kwaliteit van het uitgangsmateriaal omhoog moet. Een certificeringsysteem is daarvoor nodig voor
goede vermeerderingstechnieken.
Ook hier heeft Naktuinbouw veel te
bieden. In de toekomst zie ik kansen
voor de introductie van kwaliteitsystemen, die zijn gebaseerd op de
Nederlandse deskundigheid.”

Grote rol bij kwekersrecht
China
“In feite zijn Chinese deskundigen
door Naktuinbouw opgeleid in het
verrichten van rassenonderzoek”, zegt
Olde Monnikhof. Het DUS-onderzoek
naar onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. “Door de jaren heen
is tussen Nederland en China op dit
vlak een zeer goede verstandhouding
opgebouwd. Met verankering van het
kwekersrecht aldaar en grondig begrip
voor het Nederlandse systeem. Dit
maakt onze export van uitgangsmateriaal naar China eenvoudiger. Dat is
een grote verdienste van het internationale werk van Naktuinbouw. In
de afgelopen 15 jaar nemen jaarlijks
enkele Chinese ‘trainees’ deel aan
trainingen in Roelofarendsveen.”
Buitenstebinnen
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Naktuinbouw werkt
samen met:
•

•

•

•

•

Community Plant Variety Office
(CPVO) van de Europese Unie:
opdrachtgever voor Rassenonderzoek, rol in Expertgroepen
landbouw, sierteelt, fruit en
groenten;
International Seed Health
Initiative (ISHI): deelname in
werk- en gewasgroepen vanuit
de afdeling Laboratoria;
International Seed Testing
Association (ISTA): deelname in
commissies, onder andere Seed
Health;
International Seed Federation
(ISF): Naktuinbouw levert de
voor zitter van de werkgroep
resistentiecodering;
International Union for the
Protection of new Varieties of
Plants (UPOV): richtlijnen op het
gebied van kwekersrecht.
(Zie voor alle werkrelaties
het overzicht op pagina 4 en 5).

Kennis- en expertisecentrum voor tuinbouw
Meeuwes Brouwer start op 1 augustus
als nieuwe landbouwraad in Moskou
en is naast Rusland verantwoordelijk
voor Kazachstan. Hiervoor werkte hij
als Chief Phytosanitary Officer op het
ministerie van Economische Zaken.
Hij was verantwoordelijk voor de markttoegang van plantaardige producten
en werkte bij de landbouwraad in
Kiev (Oekraïne). Naktuinbouw kent
hij al van zijn eerste periode als landbouwraad in Boekarest (Roemenië)
van 2003-2008.
“Bij mijn eerste kennismaking merkte
ik al dat Naktuinbouw fungeert als
kennis en expertisecentrum voor de
tuinbouw. Naktuinbouw is ook elders
in de wereld heel actief. Zo weet ik
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Meeuwes Brouwer:
“Zij zagen Naktuinbouw als partner
om mee te denken over een nieuwe
plantgezondheidstrategie.
Dit onderstreept dat Naktuinbouw
internationaal een goede naam heeft.”
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bijvoorbeeld dat Naktuinbouw China
assisteerde bij het ontwikkelen van
vermeerderingstoetsen en een certificeringsysteem voor virusvrij uitgangsmateriaal van vruchtbomen. Maar ik
weet dat ze ook gevraagd zijn om in
andere sectoren te ondersteunen met
hun brede kennis. Naktuinbouw levert
daar goed werk en ik weet dat partijen
daar erg tevreden over zijn.”

Plantgezondheidstrategie voor Canada
Vanuit zijn werk als Chief Phytosanitary Officer noemt Brouwer het feit
dat Canada (de Canadian Food Inspection Agency) onderzocht wie hen kon
assisteren bij het anders inrichten
van hun fytosanitaire systeem. “Het
Canadese consultancybureau dat het

onderzoek verrichtte, kwam uit bij
Naktuinbouw. Zij zagen hen als partner om mee te denken over een
nieuwe plantgezondheidstrategie. Dit
onderstreept dat Naktuinbouw internationaal een goede naam heeft.”

Opleidingen en bezoeken
sterke punten
Een ander sterk punt vindt Brouwer
de opleidingen die Naktuinbouw verzorgt. “Internationaal zijn er allerlei
cursussen en trainingen op verschillende terreinen voor buitenlandse
deelnemers in Nederland of in het
buitenland.
Vorig jaar waren er zo’n 15 inkomende
missies naar Nederland. Bijvoorbeeld
in het geval van Brazilië en Vietnam
namen wij de delegaties een dag mee-

naar Naktuinbouw. In beide landen
lopen onderhandelingen over de toegang van vooral ons Nederlandse
stekmateriaal en zaaizaad. Nou kun je
daarheen gaan en PowerPointpresentaties geven over wat Nederland doet,
maar het laten zien is natuurlijk veel
effectiever.
Naktuinbouw ondersteunt ons hierin.
Naktuinbouw-medewerkers vertellen
het praktijkverhaal over bijvoorbeeld
kwekersrecht, rasssenonderzoek en/of
certificering. Dit gekoppeld aan een
toer door de kas in Roelofarendsveen.
Je ziet echt dat als wij vroeg in de
week met zo’n delegatie Naktuinbouw
bezoeken, wij later in die week daarvan de vruchten plukken. Het onderhandelingsklimaat verbetert drastisch
door een groter begrip bij de inkomende delegatie”, sluit Brouwer af.
G
Buitenstebinnen
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De zekerheid van een goede start !

Naktuinbouw Elite voor betere m
“Bedrijven beheersen zelf hun productieprocessen, inclusief
bemonstering en hygiëne”, zegt Adrie Böhm, coördinator en
auditor van Naktuinbouw Elite. Een handboek beschrijft
gedetailleerd de eisen waaraan het productieproces moet
voldoen. Dit om het certificaat te mogen voeren.
Naktuinbouw bemonstert alle Elite-gewassen. Naktuinbouw
Laboratoria onderzoekt deze monsters. Alleen als het
eigen laboratorium van de veredelaar een autorisatie van
Naktuinbouw heeft (ASLN), kan de toetsintensiteit door
Naktuinbouw lager zijn. Böhm: “Bij de meeste kwaliteitskeurmerken gaat het alleen om de papierwinkel en het
controleren van het kwaliteitszorgsysteem. Het bijzondere
aan Naktuinbouw Elite is dat het juist de kwaliteit van de
producten toetst. Heel frequent en in meerdere stadia. Het
kwaliteitssysteem is ondersteunend aan het geheel.”

Het Elite-certificaat bestaat al sinds
de zestiger jaren als kwaliteit-plussysteem voor virusvrij plantmateriaal
in de bloemisterijsector. Veredelingsbedrijven produceren hun moerplanten
en stekken inmiddels internationaal.
Het Elite-systeem voor siergewassen
is daar in 2001 op aangepast. Het is
internationaal toegankelijk en heeft
een kwaliteitszorgsysteem. Het Elitecertificaat levert veel voordeel op bij
export, met name naar landen met
zware eisen.
14

Naktuinbouw

Toegang tot Australië en VS
“Het voornaamste belang van het Naktuinbouw-Elite-certificaat is dat bedrijven gegarandeerd ziektevrij, rasecht en
raszuiver materiaal leveren”, zegt Böhm. Dat biedt veel
voordeel bij export. Er zijn landen die dankzij een Elitecertificaat de toegang versoepelen. Böhm: “In Australië gaat
ingevoerd plantmateriaal standaard twee tot zes maanden
in quarantaine voordat het naar een teler gaat. Ook de
Verenigde Staten kennen zo’n quarantaineperiode. Australië
heeft die quarantaineperiode geschrapt voor weefselkweekmateriaal van anjer en chrysant met een SEE-certificaat. Ook
de VS hief de quarantaineperiode op voor chrysantenstek
met een Elite-certificaat.”

Certificaat en landeisen afstemmen
Jaarlijks worden internationale ontwikkelingen en regelgeving onder de loep genomen. In overleg met en op verzoek
van de deelnemende bedrijven stelt Naktuinbouw de eisen
voor het Elite-certificaat indien nodig bij. Dit om te (blijven)
voldoen aan export- of importeisen voor een bepaald land.
Om de fytosanitaire landeneisen en Elite-eisen op elkaar te
laten sluiten, werkt Naktuinbouw samen met de NVWA.
Henk Stigter, senior beleidsmedewerker NVWA: “Elite is een
privaat systeem. Als losstaand systeem kan Elite internationaal niet functioneren. Overheden willen een fytosanitair
systeem dat door de andere overheid gecontroleerd is.
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e markttoegang

Adrie Böhm:
“Het bijzondere aan Naktuinbouw Elite
is dat het juist de kwaliteit van de
producten toetst.”
Buitenstebinnen
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K

Kandidaatplant

SEE

Kernmateriaal

We kijken of het Elite-systeem als basis te gebruiken is bij
onderhandelingen met landen. In één geval is dat inmiddels gelukt. Voor teeltmateriaal van Begonia naar Vietnam.
De fytosanitaire eisen sloten praktisch aan op het Elitesysteem. Vietnam wilde eigenlijk meer. Uiteindelijk heeft
dit land zich wat soepeler opgesteld, waardoor we voor de
export van Begonia naar Vietnam nu een NVWA-protocol
hebben. Hierbij maakten we dankbaar gebruik van het
bestaande Elite-systeem.”

Uitbreiding
EE
E

Vermeerderingsmateriaal
Gecertificeerde
moederplanten

Dit jaar komen er ook één à twee nieuwe Elite-bedrijven bij.
Böhm verwacht de komende jaren groei. Naktuinbouw Elite
toepassen kan per locatie. Dus de voornaamste groei komt
ook van bedrijven die meer locaties gaan certificeren.”
G
Onderstaande foto en foto Kim Weijtmans: Syngenta

Nederlandse en Europese wetgeving schrijft voor aan welke
eisen – voor rasechtheid, raszuiverheid, gezondheid en kwaliteit –
plantmateriaal en zaden minimaal moeten voldoen. Om plantmateriaal met een hogere kwaliteit herkenbaar te maken, ontwikkelde Naktuinbouw een aantal kwaliteit-plus-systemen. Eén daarvan is Naktuinbouw Elite: “De zekerheid van een goede start!”
Het kwaliteit-plus-systeem is er voor meer dan 250 vegetatief vermeerderde siergewassen; zoals perkgoed, snijbloemen en rozenonderstammen voor kasrozen en voor vegetatief vermeerderd
zachtfruit (aardbei, framboos, braam, bosbes). Het kwaliteit-plussysteem is gekoppeld aan partijen planten of individuele planten.

Verschillende niveaus
Er zijn Elite-certificaten in verschillende gradaties: SEE, EE en E.
In SEE- en EE-materiaal – de hoogste kwaliteitsniveaus – mag
geen enkele aantasting zitten. Naktuinbouw toetst SEE-materiaal
op de aanwezigheid van gemiddeld zeven virussen en andere
relevante pathogenen. Voor de opkweek van dit materiaal gelden
de strengste hygiënevoorschriften. Het materiaal moet onder
meer zijn opgekweekt in een weefselkweeklaboratorium of in
een apart luisdicht kascompartiment met sluis. Deze is alleen
toegankelijk voor een beperkt aantal personeelsleden van het
gecertificeerde bedrijf. Zij treffen voor het betreden van de kas
eerst specifieke (hygiëne)maatregelen.

Deelnemers
Het kwaliteit-plus-systeem voor de sierteelt staat open voor iedereen die ergens ter wereld vegetatief siergewassen vermeerdert. Verspreid over elf landen op drie continenten worden
op 34 locaties van 24 vermeerderingsbedrijven siergewassen
vermeerderd volgens het Naktuinbouw Elite-systeem.
Voor een overzicht van deelnemers zie: www.naktuinbouw.nl
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Selecta One,
perkplanten

Syngenta,
perkplanten

Könst
Alstroemeria

“We begonnen met Elite voor Petunia
en mini Petunia. Inmiddels hebben we
ook een certificaat voor potanjers.
Eerst certificeerden we de locatie in
Tenerife, nu ook die in Kenya. Er is op
dit moment nog geen klant of land dat
vraagt om het Elite-certificaat. Maar
als we plantmateriaal van anderen
kopen, kijken we wel of zij het Elitecertificaat voeren. Het is een uitstekende manier om intern de processen
op orde te krijgen. Deze zijn nu veel
gestructureerder en inzichtelijker.
Bovendien: vreemde ogen dwingen.
Een auditor van buitenaf wordt
serieuzer genomen. En hij ziet dingen
die je zelf niet meer ziet.”

“Al onze vestigingen voor jonge planten voor siergewassen werken volgens
de Elite-certificeringseisen Dit gebeurt
in Kenya, Guatemala, Portugal en
Nederland. Het grote voordeel is dat
je de kwaliteit niet alleen aan het eind
controleert, maar in verschillende
stappen in het productieproces. De
impact is daardoor kleiner als er iets
fout gaat. Elite is nog geen fytosanitair
toegangskaartje voor markten, maar
wel een goede basis om aan veel fytosanitaire eisen te voldoen. En soms
helpt dat. Verbena mag nu rechtstreeks
van Nederland naar Noorwegen zonder
een extra pospoviroïden-toets, mits het
een Elite-certificaat heeft.”

“Onze beide vestigingen, in Nederland
en Colombia, zijn gecertificeerd voor
Alstroemeria. Het Colombiaanse bedrijf zetten we acht jaar geleden meteen volgens het Elite-systeem op. We
wilden het bedrijf daar als virusvrij
presenteren om ons te onderscheiden
van concurrenten. Wij willen persé de
schoonste planten leveren en Elite is
een goed systeem om dat te bereiken.
Onze klanten zijn steeds meer kwaliteitsbewust. Die kwaliteit zien ze graag
terug in een label of stempel. We stuurden onlangs een zending naar Peru.
Die klant vroeg expliciet om Naktuinbouw Elite. Daar hebben we nu een
voorsprong puur dankzij dit certificaat.”

Gerrit Mostert
Kwaliteitsmanager Selecta One

Kim Weijtmans
Fytosanitair specialist Syngenta

Ron Veenhof
Hoofd productie Könst Alstroemeria

Buitenstebinnen
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Plant Variety Protection-Toolbox:

Nieuw Nederlands instrument voor
internationale bevordering kwekersrecht
Naktuinbouw ontwikkelde in overleg met het
ministerie van Economische Zaken en de Raad
voor plantenrassen de zogenoemde Plant Variety
Protection-toolbox.

Dit zit in de PVP-toolbox:

•
•

•
•

•

Naktuinbouw ondersteunt al jaren de
ontwikkeling van kwekersrecht(systemen) in landen buiten de Europese
Unie. Waarom is dat een Nederlands
belang en wat is de reden voor een
Plant Variety Protection (PVP)-toolbox?
Kees van Ettekoven: “Directeur-Generaal Agro en Natuur, Hans Hoogeveen,
vatte mooi samen dat goed werkende
systemen voor kwekersrecht in andere
landen voordelig zijn voor die landen,
een gunstige invloed hebben op de
wereldvoedselsituatie en goed zijn
voor het Nederlandse bedrijfsleven.”

18
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Financiering geborgd
“Als vroeger een individueel verzoek
van één land binnenkwam, moest
je steeds ad-hoc op zoek naar een
geldbron. Wij hebben al onze ‘losse’
activiteiten op kwekersrecht gebundeld in een overzichtelijke toolbox en
hiervoor financiering verkregen bij het
ministerie van Economische Zaken.
Nu is er een vijfjarig financieel kader.
Een andere reden is dat de toolbox
voor het ontvangende land dat met
kwekersrecht wil starten één duidelijk
pakket vormt. Dit draagt bij aan begrip
en acceptatie.”

•
•
•
•

Assistentie en advies bij de
oprichting van een nationaal
kwekersrechtbureau
Capaciteitsontwikkeling:
training van stafmedewerkers,
DUS-onderzoekers (bij Naktuinbouw), PVP-training op locatie
en/of deelname aan de cursus
in Wageningen
Advies rondom de invoering:
lokaal DUS-onderzoek en/of
internationale samenwerking
Regelgeving: mede opstellen
van UPOV-conforme nationale
testrichtlijnen of aanpassing
en uitleg van bestaande UPOVrichtlijnen voor lokaal gebruik
Bewustmaking over kwekersrecht tijdens symposia, beurzen
en workshops in de landen,
en hun besluitvormers in Nederland tonen wat kwekersrecht
voor ons betekent
Handhaving: workshops voor
juristen (advocaten en rechters)
over handhaving en inbreukaspecten
Samenwerking op het gebied
van referentiecollecties
Organisatie van een DUShelpdesk ter beantwoording
van praktische vragen
Uitgifte van kalibratieboeken
met een nauwkeurige geïllustreerde beschrijving van de toepassing van UPOV-richtlijnen
per gewas
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Met de EZ-gelden wil Naktuinbouw
elk jaar vier à vijf grotere trainingen
realiseren. Denk daarbij aan twee
weken voor 30 deelnemers uit één
of meer landen. Dit naar het model
van de jaarlijkse PVP-cursus in
Wageningen. Na de theorie brengen
de deelnemers aan zo’n training de
opgedane kennis in de praktijk bij
een Nederlands bedrijf. In Nederland
of in het buitenland.

China
In 2012 brachten Naktuinbouw en
Plantum (de brancheorganisatie van
bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal) het kwekersrecht in China
in kaart. Wetgeving, de aanvraagprocedures en het kwekersrechtonderzoek. Dit als hulpmiddel voor
Nederlandse bedrijven.
Judith de Roos, namens Plantum:
“Onze leden weten dat het realiseren
van kwekersrechtsystemen op gelijkwaardig niveau een kwestie van lange
adem is. Maar het economisch belang
ervan is groot. Onze samenwerking
met Naktuinbouw en de overheid op
de PVP-toolbox moet wat ons betreft
gericht zijn op die landen waar de
grootste economische kansen liggen.”
Naktuinbouw speelde volgens De Roos
een voortrekkersrol in de samenwer-

Judith Roos:
“Kwekersrechtsystemen
op gelijkwaardig niveau
realiseren is een kwestie
van lange adem.”

king met China. “Na het overbrengen
van DUS-kennis over tuinbouw, zag je
dat China meer gewassen op de lijst
ging plaatsen. Door die samenwerking
ontstond er een goede relatie tussen
China en Nederland. En dat geeft je
dan weer positie om over wet- en
regelgeving te praten.”
Sande Breeding is met Calla’s actief op
de Chinese markt en assisteerde bij
het praktijkdeel van een training over
Zantedeschia voor Chinese ambtenaren.
Carlo Randag: “Na de week theorie bij
Naktuinbouw konden ze bij ons het
geleerde in praktijk brengen. Mede
dankzij deze training is ons gewas in
China goed beschreven en staat het
nu op de lijst beschermde gewassen.”

Tanzania
28 deelnemers uit ARIPO-landen
(African Regional Intellectual Property
Organisation) namen in Tanzania in
april 2015 deel aan een training over
kwekersrecht in Afrika. Deelnemers
kwamen uit Kenia, Zambia, Uganda,

Nederland is op het gebied van plantenveredeling één van de belangrijkste spelers.
Ongeveer 100 bedrijven ontwikkelen hier nieuwe plantenrassen. Zij vragen jaarlijks
zo’n 2.000 keer kwekersrecht of toelating aan bij het CPVO of de Raad voor plantenrassen. Naktuinbouw voert in hun opdracht het zogenaamde DUS-onderzoek uit.

Buitenstebinnen
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Sierra Leone, Botswana, Malawi, Ghana,
Tanzania, Mozambique, Zimbabwe,
Senegal en Namibië.
Deze PVP-training is gebaseerd op de
jaarlijkse PVP-cursus van Naktuinbouw en bestrijkt alle facetten van het
kwekersrechtonderzoek. Het praktijkdeel was bij Rijk Zwaan in Arusha.

teel voor de activiteiten van PBRO
en TOSCI. Naast maïs, rijst en bonen
geldt ons kwekersrecht ook voor tuinbouwgewassen.”

Patrick Ngwediagi van het Plant Breeders’ Rights Office (PBRO): “Mensen
uit mijn organisatie, van het Tanzania
Official Seed Certification Institute
(TOSCI) en van onderzoeksinstituten
zijn getraind door Naktuinbouw. In
totaal gaat het om negen collega’s.
De training in Arusha was instrumen-

Wat is kwekersrecht?
Een intellectueel eigendomsrecht dat aan de ontwikkelaar van een nieuw plantenras
wordt toegekend. Dit beschermde ras mag niet zonder toestemming van de rechthebbende worden ‘nagemaakt’. Een kwekersrecht is het recht om te bepalen wie
onder welke voorwaarden het beschermde ras mag exploiteren. Hierdoor wordt het
mogelijk de gemaakte investering terug te verdienen. Kwekersrecht kan men voor
tuinbouw-, bloembol- en landbouwgewassen aanvragen bij het CPVO of de Raad
voor plantenrassen. Naktuinbouw toetst aanvragen op de verplichte criteria van
onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit.
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De toekomst
Kees van Ettekoven is druk met de
voorbereiding van toekomstige activiteiten: “In 2017 beginnen we in
Myanmar vanaf nul, maar met veel
potentieel. Blanco starten heeft wel
als voordeel dat je de basis van
onderop samen goed kunt opbouwen.
Bivoorbeeld het opzetten van de infrastructuur inclusief uitvoeringswet,
inrichten kwekersrechtbureau en het
registratiesysteem
Ghana is het volgende land waar wij
binnenkort aan de slag gaan met de
PVP-toolbox. De OAPI (Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle)
is een intellectuele-eigendomsorganisatie van 11 landen in Franstalig
(Noordwest-)Afrika. Zij zijn UPOV-lid
(Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales) en er is
één systeem van kwekersrecht. De
landen hebben in principe ‘ja’ gezegd
tegen de samenwerking met Naktuinbouw en dan bouwen we daar samen
de infrastructuur voor kwekersrecht
in Noordwest-Afrika.”
G
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Pre-Shipment Inspection (PSI) voor VS en Canada voor bloembollen en vaste planten

Vlotte verwerking handelsstromen
vraagt om efficiënte fyto-regeling
Nauwkeurige registratie en toenemende fytosanitaire eisen werken in de
hand dat kwekers zich specialiseren. Steeds vaker kiezen ze bewust voor
welke afzetmarkt zij telen. Vaste plantenkwekers krijgen met ingang van dit
jaar binnen het PSI-programma te maken met een partijgerichte veldkeuring.
Nog even en dan gaat de afhandeling van exportdocumenten volledig digitaal.
Win-win situatie
Kwekers en exporteurs hebben baat
bij een vlotte keuring van exportproducten in het land van herkomst. Zij
weten al in een vroeg stadium welke
partijen geschikt zijn voor export,
waarbij een snelle levering zonder oponthoud aan de grens volgt. Afnemers
weten daardoor dat er nagenoeg geen
kwaliteitsverlies is tijdens het transport en dat hun bestelling op tijd aankomt. Bovendien zorgt het ervoor dat
zendingen vrij zijn van ziekten en plagen, voordat ze de grens over gaan. Er
is dus sprake van een win-winsituatie.
De fytosanitaire eisen voor export
naar de Verenigde Staten en Canada
liggen hoger dan de Europese norm.
“Toch waren er de laatste jaren nauwelijks problemen, die de export naar
de andere kant van de oceaan belemmerden”, weet Hendrik Jan Kloosterboer, secretaris fytozaken bij Anthos.
Dit komt vooral door de goede samenwerking tussen de Amerikaanse,
Canadese en Nederlandse autoriteiten.
Een samenwerking die al ruim 65 jaar
bestaat.

Leo van Leeuwen, senior keurmeester
bij Naktuinbouw, keurt dagelijks partijen vaste planten op fytosanitaireen kwaliteitszaken. Waaronder virussen, aaltjes en wortelonkruiden.
“Tijdens de veldkeuring beoordeel ik
al op de eisen van het pre-clearance
programma overeengekomen met de

VS en Canada. Producenten van vaste
planten melden zich daar op voorhand specifiek voor aan”, legt hij uit.
Voordeel van deze veldkeuring is
dat kopers dan al weten dat een aangekochte partij geschikt is voor deze
bestemming.

Buitenstebinnen
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Pre-Shipment Inspection (PSI) voor VS en Canada (vervolg)

Keuring vóór export
Het Pre-Shipment Inspection (PSI) programma bestaat sinds 1951, als gevolg
van de stijgende export van bloembollen
naar de VS en het logistieke oponthoud
bij invoerinspectie dat daardoor ontstond.
De wachttijden onder niet optimale omstandigheden veroorzaakten kwaliteitsverlies.
De Amerikaanse overheid stemde ermee
in om inspectie van producten in het
land van herkomst te doen en stuurde
daarvoor inspecteurs naar Nederland.
Later sloot ook Canada daarbij aan.
Anthos, de brancheorganisatie van
handelsbedrijven in bloembollen en
boomkwekerijproducten, beheert het
PSI-programma waar teelt- en handelsbedrijven gebruik van maken. Het toezicht is in handen van de Amerikaanse
USDA en de Canadese CFIA, waarbij
de NVWA Nederland vertegenwoordigt.
De keuringsdiensten BKD en Naktuinbouw voeren de benodigde keuringen
uit, respectievelijk voor bloembollen en
vaste planten.
PSI-inspecties worden alleen uitgevoerd
op de daartoe officieel aangewezen producten. Op de lijst staan bloembollen en
vaste planten. Deze worden ‘in rust’ en
vrij van grond geëxporteerd. Toegestane
herkomsten zijn Nederland, België,
Groot-Brittannië, Israël en Turkije.
De exporterende bedrijven vragen de
inspecties aan en dragen de kosten van
het PSI-programma op basis van een
‘stuksheffing’. Jaarlijks wordt rond de
1,2 miljoen euro door Anthos voor het
PSI-programma geïncasseerd. Dit bedrag dekt de kosten van de fytosanitaire
keuringen en een onderzoeksprogramma
op Cornell University in Ithaca (NY) VS.
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Partijkeuring vaste planten

Specialisatie

Voorheen was een perceelgerichte
veldkeuring voor vaste planten voldoende, dit jaar is een partijkeuring
ingevoerd. Van Leeuwen: “Dat is voor
veel bedrijven wennen. Vaste plantenkwekers hebben vaak heel veel verschillende, kleinere partijen staan. Die
partijen moeten dan ook apart worden geïnspecteerd door de eisen die
de VS hier aan stelt.” Dit alles maakt
nu ook deel uit van de digitalisering
van exportdocumenten. Voor groentezaden bestaat er al een elektronisch
fytosanitair-document. Bollen en
vaste planten volgen die trend.

Zowel Van Leeuwen als Kloosterboer
constateren dat de aangepaste regelgeving extra administratieve handelingen geeft op de bedrijven. Daardoor
maken de vaste plantenkwekers steeds
vaker de keuze voor welke afzetmarkt
ze willen telen. Door te voldoen aan
de Amerikaanse wetgeving kunnen
zij zich onderscheiden van andere
kwekers. Er ontstaan ook meer vaste
relaties in de keten. Van Leeuwen ziet
dat bedrijven er ook voor kiezen om
verder te specialiseren in minder
verschillende soorten, zodat een
overvloed aan partijen niet voor extra
administratieve rompslomp zorgt.
Kloosterboer: “Iedere partij vaste
planten heeft nu een eigen lotnummer. Dat is voor de vaste plantenkwekers een grote verandering, maar
in de bollenteelt gebeurt dat al jaren.

“Tracking en tracing is in toenemende
mate belangrijk voor afnemende landen”, legt Kloosterboer uit. “Met name
om vast te stellen dat partijen voldoen
aan hun fytosanitaire eisen.“
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Kort nieuws
Nieuws kunt u vinden op website www.naktuinbouw.nl
Door het scannen van de QR-code met uw smartphone
komt u rechtstreeks op de betreffende pagina terecht.
Deelname aan Plantarium

Nieuwe website

Naktuinbouw neemt deel
aan de vakbeurs voor de
Boomkwekerij, Plantarium,
van 24 tot en met 27 augustus.
U vindt ons in stand 135.

Naktuinbouw lanceerde op
5 juli een nieuwe website. De
website is gebruiksvriendelijk,
overzichtelijk, heeft een verbeterde
zoekmachine en is ingedeeld in
sectoren. In geheel nieuwe stijl met
herkenbare vormgeving tonen wij
onze werkzaamheden en kennis op
deze nieuwe website.
Bekijk onze website; we zijn benieuwd
naar uw ervaring.

Intensieve samenwerking
BKD / Naktuinbouw

Senior keurmeester
Leo van Leeuwen:
“Fyto-regelingen worden
in de toekomst alleen
maar strikter.”
Het goed registreren is ook belangrijk
voor de handel binnen Europa. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe Europese Fytosanitaire regelgeving – naar
verwachting in 2018 – wordt elk product plantenpaspoortplichtig. Fytoregelingen worden in de toekomst
alleen maar strikter. Daar moeten we
nu al rekening mee houden. Als we
willen blijven exporteren, dan moeten
we daaraan voldoen. De algemene
ontwikkeling is dat fyto-sanitaire
zekerheden steeds meer afgegeven
moeten worden op basis van het productiesysteem. Wie aan deze wensen
kan voldoen kan zich ook onderscheiden in de markt.”
G

Het Naktuinbouw-bestuur
en het dagelijks bestuur van
BKD willen dat de keuringsdiensten in de toekomst intensief
gaan samenwerken.

Blijf op de hoogte!
Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws schrijft
u zich in voor onze nieuwsbrieven (scan de QR-code). We zijn ook
te volgen via Twitter (@Naktuinbouw
en @Naktuinbouw_FZI), via LinkedIn
en Facebook.

Data opleidingen & workshops tweede helft 2016
Workshop Bacterievuur
Opleiding Zaadanalyse & Gezondheidsonderzoek
Workshop Spoor van het Zaad
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen
Workshop Spoor van het Zaad
Opleiding Bemonstering van zaden
Workshop Seed Identification
Opleiding Real-time PCR voor de groene sector

1 september
verzet naar
voorjaar 2017
28 september
29 sept. & 13 oktober
4 oktober
2 november
2 & 16 november
14, 15 & 16 november
22, 23 & 24 november

Buitenstebinnen
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Vragen aan een...

Cactus- en succulentkweker
Naam: Gert Ubink
Leeftijd: 53 jaar
Opleiding: Middelbare
Tuinbouwschool
Bedrijf: Handelskwekerij Ubink b.v.
Plaats: Kudelstaart
Hobby: Kweek van koi-karpers

Welke hobby zien we op de foto’s?
“Mijn vijver met koi-karpers”

Hoe komt u aan deze hobby?
“Vissen doe ik vanaf mijn vijfde. Sinds mijn huwelijk ben ik begonnen met een vijvertje met goudvissen en windes (zoetwatervis). In
2008 heb ik een huis gebouwd en een mooie vijver voor koi-karpers”

Hoe lang heeft u die hobby al?
“De koi-karpers heb ik nu acht jaar”

Wat levert deze hobby u op?
“Veel werk. Maar hobby’s mogen tijd kosten. Om de vijver netjes
te houden kost het wel een paar uurtjes per week. De vissen geef
ik zes keer per dag te eten”

Wat voor een bedrijf heeft u?
“Gezamenlijk met twee broers hebben wij een kwekerij in potplantenproductie. Het zijn voornamelijk cactussen en vetplanten”

Bent u actief binnen Nederland, Europa, of wereldwijd?
“We telen ook in Spanje (Tenerife). Daarnaast hebben we teeltafspraken en contracten voor stekmatreaal over de hele wereld”

Waar bent u trots op?
“Op mijn gezin. Ze moeten maar een man/vader hebben die tuinbouwondernemer is. Natuurlijk hebben wij onze rust en vrije tijd,
maar je blijft ondernemer. Ze denken mee en stimuleren mij”

Wat doet Naktuinbouw voor uw bedrijf?
“De keurmeesters voeren wekelijks de importinspecties uit”
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