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Iedereen merkt het om zich heen, de
veranderingen in de maatschappij
volgen elkaar in een steeds sneller
tempo op. Waar je vroeger nog bij kon
blijven met alleen het lezen van de
vakbladen of een avondje ‘studieclub’,
komen er nu heel wat veranderingen
op ons af. Het is de kunst om alles wat
er in de omgeving speelt en van belang
kan zijn voor een goede bedrijfsvoering
op te pikken en op een juiste manier
te filteren. Maar, met alleen filteren
kom je vervolgens niet veel verder.
Inspelen op veranderingen begint bij
het bespreekbaar maken van de ver-
andering; met je klant, je leverancier
of collega. Dan pas krijgt de verande-
ring vorm en inhoud, want veranderin-
gen beginnen bij jezelf en niet bij je
‘buurman’. Het gaat dus om de vraag:
wat betekent de verandering voor de
onderneming en de medewerkers?
De meerwaarde die Naktuinbouw
sinds haar oprichting de sector biedt,

zit verweven in haar DNA. Naktuin-
bouw staat voortdurend in contact
met de buitenwereld. Zo komen keur-
meesters dagelijks op de bedrijven,
vertegenwoordigers van branche-
organisaties nemen deel aan onder
meer adviescommissies en sector-
besturen en deskundigen uit het vak
helpen als ‘walking reference collection’
bij rassenonderzoek. Kortom: Naktuin-
bouw heeft een groot netwerk waar de
veranderingen die buiten spelen naar
voren komen. Voor de komende jaren
is besloten om hier ook in het beleid
van Naktuinbouw meer aandacht aan
te besteden.

In deze uitgave van Buitenstebinnen
een aantal veranderingen die op Nak-
tuinbouw en de sector afkomen, zoals
technologische ontwikkelingen die
het werk efficiënter kunnen maken.
Maar ook over maatschappelijke
ontwikkelingen die de organisatie
beïnvloeden, zoals nieuwe samenwer-
kingsvormen die ontstaan.

De sector Tuinbouw & Uitgangsmateri-
alen is een sector die groot is geworden
met innovaties en nog steeds (ten op-
zichte van de omzet) meer investeert
in innovatie dan bijvoorbeeld de
farmacie.

Het inspelen op een verandering vraagt
van een onderneming een bepaalde
mate van wendbaarheid. Het is telkens
weer een goede balans zoeken tussen
continueren, bijblijven en aanpassen.
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Continueren, bijblijven
en aanpassen

Inspelen op

veranderingen begint

bij het bespreken 

van de verandering. 

Alfred Klaver
manager Communicatie &

Opleidingen
Twitter: @alfredkl

Voorwoord
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Versnellen
Technische innovaties richten zich op het

sneller, beter of efficiënter leveren van

producten of diensten. Waar mogelijk past

Naktuinbouw nieuwe innovaties toe of kijkt

welke nieuwe technieken een voordeel voor

de uitvoering van het werk kunnen

opleveren. Denk daarbij aan vernieuwde

GPS-systemen, maar ook het gebruik van

drones of speurhonden bij de keuring van

gewassen. Binnen het werkveld van de

keurmeester wordt waar mogelijk gebruik

gemaakt van quads (zie foto met Bacterie-

vuur-keurmeester Benny Brouwer). Het

afleggen van grote afstanden is daardoor 

in kortere tijd mogelijk. Voorwaarde is wel

dat de keuring secuur wordt uitgevoerd.

Innovaties zie je ook terug bij Naktuinbouw

Laboratoria in het ontwikkelen en toepassen

van nieuwe toetstechnieken. Naktuinbouw

deelt haar kennis en expertise met haar

achterban in de vorm van opleidingen en

bijeenkomsten (Naktuinbouw in het land).

Technische innovaties



Tuinders zochten elkaar op om het aanbod te bundelen. Zo
maakten zij een vuist tegen handelaren die hen onderling
tegen elkaar uitspeelden. Maar ook op teelttechnisch vlak
ontstonden samenwerkingsverbanden, zoals de oprichting
van de Nederlandse Pomologische Vereniging in 1898, die 
in 1946 werd omgedoopt tot de Nederlandse Fruittelers 
Organisatie (NFO). 
Vlak na de Tweede Wereldoorlog vormden zich studieclubs
rond veilingen. Dat gebeurde plaatselijk door de Rijksvoor-
lichtingsdienst, de veiling of de standsorganisatie. Kenmer-
kend was dat deze groepen vrijwel direct teeltproeven of
rassenproeven gingen houden, waardoor de vakkennis van
de leden omhoog schoot. De behoefte aan landelijk overleg
kwam tot uitdrukking in de oprichting van een federatie in
1972, later omgedoopt tot Nederlandse Tuinbouw Studie-
clubs (NTS). Daaruit ontstond in 1997 de netwerkorganisatie
LTO Groeiservice. 

De eerste scheurtjes

De samenwerkingsverbanden begonnen in de jaren tachtig
van de vorige eeuw al scheurtjes te vertonen. Dat had eigen-
lijk twee oorzaken. Ten eerste ontstonden er onderlinge ver-

Vraag aan een willekeurige ondernemer waarom de Neder-
landse tuinbouw zich zo goed heeft kunnen ontwikkelen.
Negen van de tien keer krijg je als antwoord dat het door
intensieve samenwerking komt. Het vermogen om collectief
vraagstukken aan te pakken en daar in alle openheid over
te praten is nergens ter wereld zo goed ontwikkeld als hier.

Han Fleuren van Boomkwekerij Fleuren zegt het heel tref-
fend: “Eigenlijk vind ik het zo vanzelfsprekend dat je hier
uitgangsmateriaal kan kopen dat rasecht en virusvrij is. 
Dat was gewoon niet het geval in de tijd dat mijn opa fruit
en bomen teelde. We hebben er samen voor gezorgd dat er
betrouwbare keuringen kwamen en dat is een voorrecht ten
opzichte van veel andere landen in de wereld.”
Aubergineteler Ted van Luijk van Firma van Luijk & Zn zegt
hetzelfde: “Onderzoek en promotie, we deden het allemaal
samen, tot het moment dat het Productschap Tuinbouw (PT)
werd opgeheven. Samenwerken heeft ons zoveel opgeleverd.”

Samen veel sterker

De eerste vorm van samenwerking was ongetwijfeld in 1879,
de oprichting van de eerste veiling in Broek op Langendijk.
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De tuinbouw is altijd in beweging. Het eens zo beschermende collectief 

valt uiteen en de ondernemers ontwikkelen zich meer individueel. 

Dit veranderingsproces krijgt soms een negatieve bijklank. Alsof alle 

collectieve verworvenheden verloren gaan. Is dat eigenlijk wel terecht? 

De toekomst zou wel eens nieuwe, veel hechtere verbanden kunnen 

opleveren. Alleen zijn ze anders vormgegeven. 

Ted van Luijk en Han Fleuren over collectief of individueel

‘Nieuwe samenwerkingsvormen 
vervangen de oude’
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schillen in bedrijfsgrootte en intensiviteit. Bedrijven gingen
zich specialiseren en de ondernemers waren niet zomaar
bereid om alle kennis te delen. Ten tweede begon de over-
heid zich toen al terug te trekken met privatisering van
voorlichting en later onderzoek. Op het moment dat onder-
nemers zelf moesten bijbetalen, kregen ze een meer kritische
houding naar hun collega’s. 
Die verschillen kwamen naar boven drijven tijdens veiling-
vergaderingen, waar de grotere ondernemers een aangepast
veilingtarief eisten. Tegelijkertijd ontstond dezelfde discussie
ook op studieclubniveau, waar de grote ondernemers het
gevoel kregen de kleinere op sleeptouw te nemen. 
Argumenten als ‘samen zijn we sterk’ en ‘we moeten een
breed productenpakket houden’ bleken niet houdbaar. 

Onderste steen boven

Ted van Luijk is een man van collectieve samenwerking. 
De afgelopen vijftien jaar maakte hij alle discussies van
dichtbij mee en heeft de tuinbouw zien veranderen. Sinds
hij in 2000 overschakelde van tomaten naar aubergines
werd hij lid van de landelijke auberginecommissie en was
hij ook jarenlang voorzitter. Samen aanpakken van vraag-

stukken rond onderzoek, teelttechniek en afzet is voor hem
vanzelfsprekend. 
Met Naktuinbouw kreeg hij direct te maken toen hij plant-
materiaal kreeg geleverd waarvan een groot deel geen kop
had. De oorzaak lag bij de kwaliteit van het zaad. Uiteinde-
lijk heeft hij daarin gelijk gekregen, maar het voorval heeft
hem dat jaar veel geld gekost. “Op zulke momenten vraag 
je je af waar het mis is gegaan in de keten.” Deze houding
kenschetst hem. Als hij het niet eens is met een situatie,
dan rust hij niet voordat hij weet waar het fout ging. De 
situatie bij Van Luijk kon ontstaan doordat keurmeesters 
bij nacontrole steekproeven nemen en niet iedere partij
groenteplanten bij de plantenkweker zien. Bij een geschil
over de kwaliteit kan Naktuinbouw desgewenst een onaf-
hankelijk onderzoek doen.

Gezamenlijke promotie

Nu het studieclubwerk achter hem ligt, gaat hij niet op zijn
lauweren rusten. Zo is hij tegenwoordig gangmaker achter
de campagne ‘Ik ben ook lekker op de BBQ’. Alle aubergine-
telers betalen € 800,– per hectare voor promotie. Dit is een
activiteit die al enige tijd loopt, maar nog eens extra belang-

Han Fleuren: 
“Eigenlijk vind ik het zo
vanzelfsprekend dat je
hier uitgangsmateriaal
kan kopen dat rasecht

en virusvrij is.”
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Ted van Luijk: 
“Juist uit je comfort-

zone stappen kan
goede contacten 

opleveren en je kunt
er veel van leren”
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Kijk naar andere sectoren

Wellicht is Fleuren een omdenker bin-
nen de fruitsector. Altijd bezig zijn
met je vak betekent nog niet dat de
grenzen van de wereld eindigen bij 
de randen van de boomgaard. “Als ik
mijn vakblad zit te lezen, dan zie ik
een leuke column en wat artikelen
waar ik eigenlijk al veel van weet of al
een mening over heb. Daar leer ik niet
zoveel van. Liever lees ik in de wacht-
kamer bij de dokter een blad over een
andere sector.”
Die houding zegt dus al iets over de
gedachtesprong die hij, maar ook 
andere ondernemers maken. Was je 
in het verleden gebaat met vooral 
veel informatie over je teelt, nu is het
nodig om je plaats te vinden binnen
een groter systeem. Een trend die bij-
voorbeeld bij een relatief kleine groep
consumenten in Amsterdam begint,
kan wel eens belangrijk worden. 
Er liggen juist kansen om daar alvast
over na te denken, door nieuwe pro-
ducten te bedenken of door je bedrijfs-
voering aan te passen. 
“Overigens doe ik dat op bedrijfs-

niveau niet allemaal zelf”, merkt 
Fleuren op. “Liever neem ik mensen
aan die beter zijn dan ik en mij nog
iets kunnen leren.”

Nieuwe verbindingen

Is dat individualisme? Dat is een grote
vraag. Bedrijven en hun ondernemers
gaan zich meer van elkaar onder-
scheiden in het productieproces of de
producten die zij maken, maar vergro-
ten wel hun kracht door in de keten
samen te werken. Ze zullen daardoor
ook minder van elkaar leren binnen
een productgroep en op zoek gaan
naar raakvlakken op een heel ander
terrein. Op die raakvlakken ontstaan
hele nieuwe vormen van samenwer-
king, die zo lang duren als de periode
waarin dit voor beide partijen interes-
sant is. De komst van internet heeft
ervoor gezorgd dat deze mensen 
elkaar vinden en met elkaar kunnen
communiceren. Deze nieuwe verbin-
dingen, die ook een vorm van collecti-
viteit zijn, zouden zelfs sterker kunnen
zijn dan de oude.

l

rijk is geworden door het wegvallen
van het Productschap Tuinbouw. “Dat
het PT moest verdwijnen gaat me aan
het hart”, vertelt hij. “Het is me een
raadsel waarom het moest sneuvelen,
voordat voldoende is onderzocht wat
we hierdoor zouden verliezen.” Als
Van Luijk met zijn team op stap gaat
om bij supermarkten of bij evenemen-
ten consumentenvoorlichting te
geven, valt het hem soms tegen dat
zijn vakgenoten verstek laten gaan.
Dat vindt hij jammer, want consumen-
ten stellen het directe contact met 
telers op prijs. “Juist uit je comfortzone
stappen kan goede contacten opleveren
en je kunt er veel van leren”, vindt hij.

Vertrouwen verkopen

Veel mensen weten niet dat Han Fleu-
ren ‘slechts’ een boomkwekerij heeft.
Fleuren is gewoon bekend van appels
en peren. Sinds de laatste jaren kent
iedereen hem van MiniTree, een pro-
ject van zijn vrouw Corine en zijn zus
Mieke. Hij lacht er om. Zelfs bij konin-
gin Maxima dwong hij een glimlach af
toen hij niet zichzelf, maar zijn dames
naar voren schoof. 

Fleuren zat jarenlang in de sector-
commissie Bomen van het PT en was
bestuurslid sectorbestuur Boomkwe-
kerijgewassen van Naktuinbouw. Op
dit moment is hij actief in de advies-
commissie Fruitgewassen van Nak-
tuinbouw. “Eigenlijk vind ik het niet
meer dan normaal dat we binnen het
collectief vertrouwen hebben geborgd.
Zo’n vergadering waarvoor ik naar het
westen rijd zit zo in mijn systeem dat
ik er niet bij stil sta”, legt hij uit. “Door-
dat we het hier goed hebben geregeld,
winnen we als tuinbouw eigenlijk 
vertrouwen. Daarin zijn we een voor-
beeld voor andere Europese landen.”

Ted van Luijk met zijn zoon Dennis.



“De innovatiekracht van de topsectoren
zit voor een groot deel bij het midden-
en kleinbedrijf. Vaak heeft het MKB
echter minder toegang tot de kennis-
instituten en de universiteiten dan 
de grote jongens. Daarom wilde de
overheid in 2011 meer de vraag vanuit
het hele bedrijfsleven stimuleren. Met
andere woorden: het bedrijfsleven
geeft aan, dit hebben we nodig om 
innovatie te realiseren en onze positie
te versterken”, zegt Goetgeluk, alge-
meen secretaris van Topsector Tuin-
bouw & Uitgangsmaterialen.

Dat gaat verder dan een eenvoudig
‘meer geld, minder regels graag’. Want
hoe is het geld het beste besteed in 
de tuinbouw- en uitgangsmaterialen-
sector, met 40.000 zelfstandige onder-
nemingen, met elk hun eigen visie? 

Ideeën verzamelen
Eén van de belangrijkste instrumenten
om duidelijk te krijgen welke richting
het bedrijfsleven wil geven aan de
ontwikkeling van kennis en innovatie
zijn de ‘calls’ van de Topsector. Bedrij-
ven kunnen met dergelijke oproepen
een onderzoeks- of ontwikkelplan 
indienen. Daarmee haalt de Topsector
innovatie-ideeën naar boven. Voor de
kennis- en innovatiecall voor 2015, die
half september sloot, dienden onder-
nemers ruim honderd voorstellen in
voor projecten en programma’s bij 
de instituten DLO en TNO en enkele
andere kennisinstellingen.

Goetgeluk: “We hebben een vliegende
start gehad. Dankzij de heldere calls is
de innovatievraag in de tuinbouw- en
uitgangsmaterialensector duidelijk en

Naktuinbouw10

“Praktijk bepaalt waarmee de Topsector 

Het is een piepkleine organisatie; de Topsector Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen. Vier mensen maar. Maar wel een die

verweven is met de drie grote netwerken om zich heen: van

ondernemers en brancheorganisaties, kennisinstellingen en

Rijksoverheid en regionale overheid. Er zijn zo’n 3.500 on-

dernemers actief betrokken bij de Topsector. Elke tuinbouw-

organisatie of -onderneming kan er een vinger in de pap

hebben en zo bepalen in welke richting de tuinbouw zich

ontwikkelt. Ook Naktuinbouw is actief in de Topsector. In

drie jaar tijd is veel innovatiekracht in de sector naar boven

gehaald, maar er moet nu wat veranderen. Een gesprek met

Saskia Goetgeluk.

Saskia Goetgeluk secretaris Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen:



breed naar voren gekomen. De groene
topsectoren hebben het MKB beter
weten te mobiliseren dan andere top-
sectoren, overigens ook doordat bij
ons de gouden driehoek al vorm had
en er nog private collectieve financie-
ring bestond via de schappen.” 
In de afgelopen drie jaar hebben in 
totaal ruim driehonderd bedrijven aan
innovatieprojecten in publiek-private
samenwerkingen (PPS) meegedaan. 
Het Ministerie van Economische
Zaken (EZ) financiert die projecten
voor zestig procent. Zelf leveren de
bedrijven ook geld, uren, apparatuur
of ruimte. Voorbeelden zijn ‘Kas als
Energiebron’ voor energiezuiniger
telen en ‘Het nieuwe doen in Plant-
gezondheid’, voor onderzoek om plan-
ten en teeltsystemen weerbaarder te
maken tegen ziekten en plagen. Het
totale aantal bedrijven dat betrokken
is bij kennisontwikkeling in het top-
sectorbeleid is een veelvoud van de
deelnemers aan PPS’en, omdat er ook
kleinere calls zijn en een innovatie-
regeling uitsluitend voor het MKB uit
topsectoren (MIT-regeling). Met een
bedrijvenloket en innovatiemakelaars
plaveit de Topsector de weg voor onder-
nemers. 

Bedrijfsleven bron
Goetgeluk: “Bedrijven en organisaties
die midden in de praktijk staan en de
(branche)verenigingen zijn onze bron.
Naktuinbouw bijvoorbeeld heeft een
belangrijke inbreng met toonaangeven-
de kennis op het gebied van plant-
gezondheid of toetsontwikkeling. 
Naktuinbouw levert ondermeer mens-
kracht aan een PPS om plantaardige
ketens minder kwetsbaar te maken
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aan deur klopt bij ministeries”

Saskia Goetgeluk:
“Het ministerie 
ziet ook wel dat 

de regels knellen.”



voor insleep van quarantaine-organis-
men en er is een PPS om plantgezond-
heid te verbeteren. Wat zo’n kennis-
instituut tot in detail weet, weten wij
achter de Haagse bureautafels niet.”

Regeldruk hinderlijk
“We willen graag dat nog veel meer
ondernemers gebruik maken van de
regelingen die het ministerie biedt. We
merken echter dat het bedrijfsleven
vaak zegt: laat maar zitten, het is te
ingewikkeld of te riskant of wat levert
het me nu op? Het vergt te veel admi-
nistratie, verantwoording of onderbou-
wing om mee te doen aan bepaalde
regelingen”, geeft Goetgeluk aan. 
Bovendien merkt de Topsector dat
sommige punten uit het topsectorpro-
gramma onderbelicht blijven, bijvoor-
beeld fundamenteel onderzoek en
crossovers met andere sectoren. In de
uitgangsmaterialensector wordt veel
geïnvesteerd in fundamenteel onder-
zoek. Maar het overgrote deel van de
lopende projecten is toegepast onder-
zoek (industrieel onderzoek), gericht
op efficiënter produceren. 
“Dat wijten we aan de starheid van
bestaande structuren en regels. Het
bedrijfslevenbeleid is een participe-
rend beleid: bedrijven moeten per se
meedoen aan onderzoeksprojecten
voor publieke co-financiering. Die 
bedrijven zien natuurlijk niet zoveel
heil in investeren in onderzoek waar
nadien de hele wereld gebruik van

zelf te verbeteren. Tuinbouw sluit aan
bij een aantal thema’s die wereldwijd
steeds meer aandacht krijgen, zoals
voedselzekerheid en gezondheid. Daar
gaan we meer gebruik van maken.”

Pact voor ontwikkeling onderwijs
Saskia Goetgeluk coördineert ook de
Human Capital Agenda (HCA). Dit is
het programmaonderdeel van de Top-
sector om de sector te presenteren als
aantrekkelijke werkgever en om het
(groene) onderwijs af te stemmen op
dat wat het bedrijfsleven nodig heeft. 
Naktuinbouw bepaalt het beleid mee,
door deel te nemen aan overleggen
over HCA.

Goetgeluk: “Wij zijn ervan overtuigd
dat het in de regio gebeurt. Dáár moet
onze sector een goede naam hebben
als werkgever, want we concurreren
voor toptalent met alle andere top-
sectoren. De regio moet de mensen die
in onze sector werken binden en blijven
opleiden, van (v)mbo tot wo-niveau.
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kan maken en waar niet direct iets
mee te verdienen valt. Collectieve in-
vestering in vraagstukken als ‘sector-
breed CO2-uitstoot terugdringen’ of
‘betere afzetstructuur’ wordt daardoor
niet opgepakt”, concludeert Goetgeluk.

Pilot en Europees geld
Reden voor de Topsector om een pilot
te starten om het programma even-
wichtiger uit te voeren en om iedere
vorm van regeldruk – waar dat maar
kan – weg te halen. “Het ministerie wil
dat ook, want die ziet inmiddels ook
wel dat de regels knellen. Basis van 
de veranderingen die we met de pilot
inzetten, is dat de Europese subsidie-
regels leidend zijn en dat er niet nog
allerlei lokale regeltjes bijkomen.”

De Topsector onderzocht daarnaast in
2014 hoe de tuinbouw- en uitgangs-
materialensector beter kan aansluiten
bij andere regelingen. “Er zijn zoveel
provinciale en Europese fondsen die
de tuinbouw kan gebruiken om zich-

“Blijf niet aan de zijlijn

kwarren. Dan gebruik je

ons niet goed”



TOPSECTOR 
TUINBOUW    UITGANGSMATERIALEN&
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De opleidingen die Naktuinbouw aan
de sector biedt passen daar bijvoor-
beeld prima in.”
Afgelopen jaar werkte Goetgeluk aan
het Pact Life, Food & Planet. Bedrijfs-
leven en onderwijsinstellingen stelden
dit pact samen op om onderwijs en
praktijk te integreren. Zij gaan met
steun van het Ministerie van EZ oplei-
dingen vernieuwen, beter kennis uit-
wisselen, regionaal samenwerken,
scholing verbeteren voor mensen die
al werken, en internationaliseren.

Internationalisering
Eén van de pijlers van het topsectoren-
beleid is internationalisering. Het
meest in het oog springend zijn de
missies en beursdeelnames die met
input van de Topsector voor en met
het bedrijfsleven en kennisinstellingen
worden georganiseerd. Dat is belang-
rijk, maar volgens Goetgeluk niet re-
presentatief voor alles wat de Topsector
doet. “Wij organiseren kennis en net-
werken rond globale thema’s als voed-
selzekerheid. Verder reageren we op
vragen die uit het buitenland komen.
Het is prachtig dat in Nederland de
overheid via de topsector een directe
lijn heeft naar de bedrijven en de 
onderzoeksinstituten.” 
Bij het stimuleren van internationali-
sering blijkt telkens weer dat het 
beleid van de overheid prima is, maar

de regelgeving een issue. “De overheid
wil bijvoorbeeld ondernemers steu-
nen via ‘revolving funds’, geld dat on-
dernemers weer moeten terugbetalen.
Maar om in een ontwikkelingsland 
‘revolving’ te zijn, is haast niet te doen.
Het is voor ondernemers een kwestie
van hele lange adem om in pak hem
beet Kazachstan of Myanmar business
op te bouwen. Dat brengen we onder
de aandacht van de ministeries van
EZ en Buitenlandse Zaken.”

Aankloppen
Krijgt de Topsector iedereen in de sec-
tor mee? “Nee, natuurlijk niet, dat zou
niet zo’n realistische ambitie zijn. De
Topsector is redelijk verbindend, maar
beleid, strategie en lobby blijft voor
velen abstract. Dankzij dat beleid en
gelobby heeft de sector echter wel in-
vloed op het regeringsbeleid, vermin-
dert de regeldruk en is er geld beschik-
baar. Het lijkt misschien ver van je 
bedrijf, maar iedereen in de sector
kan zijn idee inbrengen. De praktijk,
het bedrijfsleven in de regio, de ken-
nis- en onderwijsinstellingen, bepalen
waarmee wij aan de deur kloppen 
bij de ministeries. Wil je dat we een
andere lijn volgen? Prima. Kom dan
aan tafel zitten, bel, mail en zeg het.
Blijf niet aan de zijlijn kwarren. Dat is
zonde. Dan gebruik je ons niet goed”,
besluit Goetgeluk.

l

Blauwdruk uit 

de groene sector

Voor het hele bedrijfsleven, maar zeker
voor het midden- en kleinbedrijf, ont-
wikkelde de overheid in 2011 het be-
drijfslevenbeleid, gericht op topsectoren.
Dit om sectoren te versterken die eco-
nomisch al een sterke positie hebben;
innovatieve sectoren met een goede ex-
port, sectoren die internationaal markt-
leiderschap beloven. De sector Tuinbouw
& Uitgangsmaterialen is zo’n topsector.
Binnen Topsector Tuinbouw & Uitgangs-
materialen vallen alle ondernemingen
die bezig zijn met tuinbouw, van ver-
edelaars tot kassenbouwers.

Trechter
Voor het Ministerie van Economische
Zaken (EZ) is de Topsector hét kanaal
om geld de sector binnen te loodsen om
deze topsector te helpen zich verder te
ontwikkelen. EZ stimuleert zo de groei
van de tuinbouw- en uitgangsmateria-
lensector, één van de paradepaardjes
van de Nederlandse economie. De sec-
tor op zijn beurt kan er via de Topsector
voor zorgen dat EZ het bedrijfsleven zo
effectief mogelijk helpt bij innoveren,
internationaliseren en intellect tot bloei
brengen. De Topsector trechtert de be-
hoeften van het bedrijfsleven naar EZ. 

Drie pijlers
Het topsectorenbeleid heeft drie pijlers:
kennisontwikkeling en innovatie stimu-
leren, internationalisering bevorderen,
en de instroom en het vasthouden van
goede medewerkers verbeteren, inclusief
een betere aansluiting van het onder-
wijs op de behoeftes van het bedrijfs-
leven (de Human Capital Agenda). 
De agenda die de Topsector volgt bij
deze drie pijlers staat in de strategische
visie Bron voor Groene Economie en de
bijbehorende Uitvoeringsagenda 2012-
2016.

Een overzicht van PPS’en andere projecten is te vinden op http://topsectortu.nl/nl/projecten



Kroos vissen

In 2011 nam Naktuinbouw voor het
eerst een aanvraag voor kwekers-
rechtonderzoek voor kroos in het ras-
senonderzoek op. Het was een nieuw
gewas voor Naktuinbouw. Medewer-
kers visten verspreid over Nederland
referentiemateriaal uit sloten. Inmid-
dels heeft Naktuinbouw voor meer
dan tien rassen van kroos en andere
eiwitrijke waterplanten als water-
hyacint en kroosvaren kwekersrecht-
onderzoek uitgevoerd. 
Eendenkroos gold een aantal jaren 
als veelbelovende vervanger voor soja
in veevoer. Een hectare kroos levert
zeven tot tien keer zoveel eiwit op als
een hectare soja. Gaandeweg groeide
echter het inzicht dat eendenkroos
meer oplevert als het niet wordt ver-
werkt tot veevoer. Met bioraffinage
kan het hoogwaardige eiwit worden
gewonnen en rechtstreeks gebruikt in

menselijke voeding, van vegaburger
tot en met eiwit verrijkte sportdrank-
jes. Een ontwerp voor een proeffabriek
die 10.000 ton kroos per jaar verwerkt
tot eiwit en vezels ligt te wachten op
financiers.

Zeewiercentrum

Voor algen en wieren kreeg Naktuin-
bouw nog geen kwekersrechtaanvraag.
Sinds dit voorjaar bereidt Naktuin-
bouw zich wel voor op rassenonder-
zoek met wieren. Omdat wieren zich
wat minder makkelijk uit sloten laten
vissen, onderzoekt Naktuinbouw de
planten in het gloednieuwe Zeewier-
centrum op Texel, van het Koninklijk
Nederlands Instituut voor Onderzoek
der Zee (NIOZ). Bij het NIOZ komt zee-
water uit de kraan en huurt Naktuin-
bouw bakken zeewater met de juiste
teeltcondities om zo het onderzoek uit
te kunnen voeren. 

Naktuinbouw14

In 2050 zijn er volgens de

Verenigde Naties wereldwijd

9 miljard monden te voeden.

De vraag naar vlees stijgt.

Ondertussen verdwijnt er

bruikbare landbouwgrond,

vooral door klimaatverande-

ring. De hamvraag: hoe

voorzien we iedereen van

voldoende eiwit in 2050? 

Antwoord: door niet alleen

te mikken op dierlijk eiwit,

bijvoorbeeld insecten kunnen

ook een efficiënte vervanging

zijn van vlees. Kroos, algen,

wieren en paddenstoelen

worden al geteeld om er eiwit

uit te winnen. De veredeling

staat nog in de kinderschoe-

nen, maar Naktuinbouw is

voor sommige gewassen al

bezig met de voorbereidin-

gen voor rassenonderzoek.

Naktuinbouw experimenteert 

Teelt van zeewier (suikerkelp, Saccharina latissima).



Amanda van Dijk, rassenonderzoeker
van Naktuinbouw: “De definitie van
een ras volgens UPOV, de internatio-
nale unie voor bescherming van nieuwe
plantenrassen, is dat er kweekwerk
verzet moet zijn. Een wier uit zee
halen en dat een ras noemen, mag dus
niet. Verder moet een ras uniform, 
onderscheidend en stabiel zijn. Dat wil
zeggen dat het meer op zichzelf moet
lijken dan op een ander ras en dat 
nakomelingen dezelfde eigenschap-
pen hebben.” 

Bij wieren is alles nog nieuw voor Nak-
tuinbouw. “We onderzoeken of een
wierras überhaupt wel uniform, on-
derscheidbaar en stabiel kan zijn en
hoe de voortplanting eruit ziet. Voor
ons is het belangrijk om te kunnen
vaststellen of we kwekersrechtonder-
zoek kunnen uitvoeren bij wieren. Of
we kunnen aantonen dat een wier van
een bepaald ras is. “Misschien”, for-
muleert Amanda van Dijk voorzichtig,
“nemen we bij afronding van het on-
derzoek op Texel wel het gefundeerde
besluit om géén kwekersrechtonder-
zoek bij wieren te gaan uitvoeren,
omdat we die garantie niet kunnen
geven.” 

Wildtypes

De eerste kwekersrechtaanvraag voor
wier zit eraan te komen. Job Schipper
directeur van het bedrijf Hortimare,
veredelt, teelt en vermeerdert wieren.
Zijn bedrijf teelt professioneel twee
hectare zeewier in een Noorse fjord.
In 2015 wordt dat tien hectare. Het
wier zuivert voedingsstoffen van vis-
kwekerijen uit het fjord en de wier-
oogst verwerkt Schipper tot visvoer.
Hortimare wil met zijn praktijkbedrij-

ven anderen over de drempel helpen
om ook zeewier te gaan verbouwen
om zo de vraag naar goed uitgangs-
materiaal te creëren.
Het bedrijf gebruikt voor de teelt nu
nog wildtypes. In Noorwegen Noorse
wilde variëteiten en in Nederland Ne-
derlandse, om geen ecologische ver-
menging te veroorzaken. Uit de wilde
types wil Hortimare voor elk land ras-
sen vormen door selectie op bijvoor-
beeld productiviteit en uniformiteit.
De wieren die Naktuinbouw in Texel
test, zijn proefrassen van Hortimare.
De eerste hybride komt volgend jaar
op de markt. Naast rassenonderzoek
zou Schipper graag zien dat Naktuin-
bouw gezondheidstoetsen ontwikkelt
en simpele DNA-toetsen om rassen te
herkennen. “Voor im- en export hoe-
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met nieuwe eiwitgewassen

Algen kunnen tot wel 40 procent olie bevatten.

Zeewierproef van Naktuinbouw 
bij NIOZ op Texel. 

ven we nu nog geen gezondheidscerti-
ficaat te tonen, maar dat gaat natuur-
lijk komen.” Hortimare vervoert wier
over de grens, omdat de Noorse plan-
ten in Nederland worden vermeer-
derd. De DNA-toetsen zouden handig
zijn om de veredeling te versnellen.



Zeewierstamppot

Wereldwijd is wier een commercieel
geteeld gewas, met een productie-
waarde van zo’n vier miljard euro.
Wierkwekerijen zijn er vooral in Azië
en voor de Oost-Afrikaanse kust. 
Uit dat roodwier wordt hoofdzakelijk 
carrageen gewonnen, een bindmiddel.
Een andere soort wordt verwerkt in
sushi.
Schipper verwacht dat zeewier een
nog veel groter gewas gaat worden
vanwege de inhoudsstoffen en de
duurzame teeltlocatie. Zeewier bevat
onder meer zoetstof (“het is de suiker-
biet van de zee”), bindmiddel en pig-
menten, maar vooral veel eiwit. Bij
sommige soorten bestaat 25 procent
van de droge stof uit eiwit en daar zit-
ten relatief veel essentiële aminozu-
ren tussen. “Heel West-Europa aan de
zeewierstamppot krijgen gaat niet
lukken, al is die overigens wel lekker.
Het eiwit kan uit zeewier worden ge-
raffineerd en vervolgens verwerkt in
voedingsmiddelen. Op dit moment is
wier nog duurder dan vlees, maar
vlees is dan ook belachelijk goed-
koop”, zegt Schipper.
“Met de teelt van zeewier boor je een
nieuw teeltgebied aan voor plantaar-
dige grondstoffen. Heel belangrijk nu
het mondiale landbouwareaal op land
krimpt.” Wieren groeien snel en voe-
den zich met de voedingsstoffen die
rivieren naar de zee voeren. Bemesten
hoeft dus niet en wieren zuiveren het
zeewater. 

Kostprijs algenteelt

Micro-algen, de eencellige algen, be-
staan voor ongeveer de helft uit eiwit.
Maar het zou zonde zijn ze alleen

daarvoor te telen, vindt Schipper. Ze
bevatten ook bruikbare lipiden en
koolhydraten. De kostprijs is nog een
obstakel. Algeneiwit is vijf tot tien
keer zo duur als eiwit uit soja en de
teelt ervan is kostenintensiever dan 
die van zeewieren. 

Een zwaartepunt in het onderzoek op
het AlgaePARC van Wageningen UR
ligt volgens senior algenonderzoeker
Hans Reith dan ook bij het verlagen
van de kostprijs. “We verbeteren teelt-
systemen en processen en ontwikke-
len goedkopere methodes om algen 
te oogsten, waardoor de kosten dalen.
Daarnaast selecteren we algenstam-
men op productiviteit en optimali-
seren we de kweekcondities, zodat 
ze meer olie of andere bruikbare in-
houdsstoffen produceren. We onder-
zoeken hoe we de beste teeltmethode
kunnen omzetten naar industriële
schaal. Ook werken we aan de ontwik-
keling van milde bioraffinagetechnie-
ken waarmee we alle waardevolle
inhoudsstoffen uit de algen kunnen
halen zonder ze te beschadigen en 
de toegevoegde waarde dus kunnen
vergroten.” 
Sinds 2010 is de kostprijs al met de
helft gedaald, maar dat moet nog 
verder omlaag wil algenteelt commer-
cieel interessant zijn.
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Olie en vetzuren

“Algen staan bekend als superfood
en terecht. In algen zitten veel stof-
fen die positief bijdragen aan de ge-
zondheid. Algen zijn bij uitstek een
duurzame bron van onverzadigde
oliën met een hoog gehalte aan
omega-3-vetzuren. Maar er zitten
ook pigmenten in als bètacaroteen,
astaxanthine en luteine, die waarde
hebben als antioxidant. En veel ei-
witten dus”, zegt Reith. “Algen alleen
gebruiken voor eiwit is inderdaad
zonde. Door de juiste teeltomstan-
digheden kunnen we algen zo sturen
dat ze olie ophopen. Zo kunnen ze
wel 40 procent olie bevatten. Algen
groeien bovendien snel, waardoor
een hoge productie, 40 tot 50 ton
algen per hectare, heel goed haal-
baar is, zeker in de tropen.”
Op het AlgaePARC is Wageningen UR
bezig met de selectie van algenstam-
men die zelf al veel olie vasthouden.
Maar de veredeling is nog pril. 
Op laboratoriumschaal werken de
onderzoekers ook aan modificatie. 

Zonnig en warm 

Wereldwijd wordt er zo’n 10.000 ton
algen geproduceerd, hoofdzakelijk
Chlorella en Spirulina voor voedings-

Job Schipper met ‘zijn’ zeewier
in Noorwegen.



supplementen en tien tot twintig 
andere soorten als voer voor viskweke-
rijen. Commerciële algenteelt gebeurt
in de VS, Australië, Zuid-Europa en
Azië. Waar het zonnig en warm is ligt
de productie op het hoogste niveau,
maar ook in Nederland zijn enkele 
bedrijven actief. 
Overigens gedijen algen in zout water,
wat de duurzaamheid vergroot. Zoet
water is schaars, 97,5 procent van het
water op aarde is zout. En een algen-
kwekerij heeft geen vruchtbaar land
nodig. In een woestijn naast de kust is
een algenkwekerij uitstekend mogelijk.

Paddenstoelen lastig 

In het verleden heeft Naktuinbouw
‘nee’ gezegd tegen kwekersrechtaan-
vragen voor paddenstoelen. Amanda
van Dijk: “Wij hebben financieel niet
de mogelijkheid om alle specialismes
te ontwikkelen. En paddenstoelen zijn

een moeilijk gewas om kansrijk kwe-
kersrechtonderzoek bij uit te voeren.”
Een universiteit in Budapest voert nu
voor heel Europa kwekersrechtonder-
zoek voor paddenstoelen uit. 
Anton Sonnenberg, onderzoeker aan
Wageningen UR, die het hele genoom
van champignons blootlegde, is het
eens met Amanda; paddenstoelen
kwekersrechtelijk beschermen is 
lastig. Maar voor een sector met een
productie van 300 ton per hectare en
een Europese productiewaarde van
meer dan een miljoen euro vindt hij
het wel de moeite waard. 
“De champignonindustrie in Neder-
land werkt nog steeds met rassen van
dertig jaar geleden  . Dat veredeling
hier een ondergeschoven kindje is,
komt doordat veredelen van champig-
nons veel moeilijker is dan voor de
meeste andere paddenstoelen. 
Genetisch materiaal uitwisselen doen
champignons niet van harte. Boven-

dien zijn rassen makkelijk na te
maken. Een nieuw ras maken kost
vier tot tien jaar, een afgeleide maken
een half jaar.” 
Sonnenberg heeft de bottleneck in de
kruisingtechniek inmiddels in kaart
gebracht en dat biedt perspectief voor
een efficiëntere veredeling. 
Voor andere paddenstoelsoorten is
veredeling makkelijker. Een recent
nieuw ras van Sonnenberg is een
spoorloze oesterzwam, waarvoor hij
kwekersrecht heeft verkregen. Des-
ondanks zijn daar al kopieën van in
omloop. Naktuinbouw voert voor 
Sonnenberg onderzoek uit om te 
bewijzen dat de kopieën hun oorsprong
hebben bij Wageningen UR. Bij UPOV
ligt ondertussen een plan van Sonnen-
berg en de industrie om de bescher-
ming van paddenstoelenrassen beter
te regelen. 

Weinig eiwit

Paddenstoelen staan bekend als goede
vleesvervangers. Ten onrechte eigen-
lijk, want het eiwitgehalte is maar 
om en nabij drie procent. Meer dan in
groenten, maar veel minder dan in
wieren of algen. Welke rol padden-
stoelen in de toekomstige voeding
gaan spelen, valt moeilijk te voorspel-
len. Waar algen en wieren nog een
imagoprobleem als voedsel hebben,
zijn paddenstoelen al breed geaccep-
teerd. Sonnenberg: “De industrie 
moet zich allereerst uitspreken welke
inhoudsstoffen ze uit paddenstoelen
wil gebruiken. Dat hoeft niet per se
voor voeding te zijn. Paddenstoelen
bevatten bijvoorbeeld ook goede hulp-
stoffen voor medicijnen.”

l
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Job Schipper: “Met de teelt van zeewier boor je een nieuw teeltgebied aan

voor plantaardige grondstoffen.”

Onderzoek naar efficiënte algenteelt op het AlgaePARC van Wageningen UR.
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Het Innovation & Demo Centre Flavour (IDC Smaak) is een
platform waar onderzoek, veredeling, teelt, handel en retail
nauw samenwerken om de smaak van verse groenten en
fruit te promoten en te verbeteren. Wouter Verkerke is 
onderzoeker Smaak en Gezondheid van Glasgroenten en
werkt voor Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk: 
“Het doel van het IDC Smaak is het overdragen van kennis
rond smaak, gezondheid en meerwaardecreatie van verse
groenten en fruit. Innovaties op het gebied van meerwaar-
decreatie bij verse groenten worden gedemonstreerd en
doorontwikkeld. Zoals innovaties om de smaak te verbete-
ren, maar ook om de gehaltes aan gezonde voedingsstoffen
te verhogen. Ook aan het vermarkten wordt gedacht met
concepten om deze meerwaarde in de markt te zetten.”

Verbeteren
Wageningen UR Glastuinbouw werkt er als onafhankelijk
kennisinstituut aan om snel en objectief de smaak van
glastuinbouwproducten vast te stellen. Voor diverse pro-
ducten is dat inmiddels gelukt. Wouter Verkerke: “De kennis
van smaak kan helpen producten te verbeteren en biedt
kansen om meerwaarde van het product aan te tonen.”

Panels
Voor het objectief vaststellen van smaak geven consumen-
tenpanels aan welke producten ‘het lekkerst’ smaken.
Overal is aan gedacht. Zo vertelt Verkerke dat een consu-

mentenpanel ook kan bestaan uit kinderen van groep 7 
en 8 die de smaak van producten voor jongeren testen.
Naast het consumentenpanel is er een panel van experts
die getraind zijn op het herkennen en benoemen van
smaakverschillen. Het doel van het expertpanel is om de
voorkeuren van consumenten beter te begrijpen. Verkerke:
“We werken hiervoor ook samen met externe smaak-
deskundigen, zoals kok Guus Vredenburg, die ons helpt bij
de training van de experts.”

Toetsingsmodel
Om de uitslag van het consumentenpanel te voorspellen is
voor tomaat een toetsingsmodel ontwikkeld. Aan de hand
van laboratoriummetingen kan snel, goedkoop en al vroeg
in de veredelingsketen worden nagegaan welk smaakniveau
een tomaat ongeveer heeft. Het model is binnenkort ook 
toepasbaar op paprika, meloen en aardbei.

Nieuw ras
Naktuinbouw onderzoekt nieuwe rassen momenteel op 
onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. Zou je 
kunnen zeggen dat als je niet aan een minimale kwaliteit,
opbrengst en smaak voldoet, je het ras niet hoeft te intro-
duceren? Verkerke: “Dat zeggen wij niet, maar veel van
onze klanten wel. Onze rol is om bedrijven te helpen bij 
het objectief vaststellen van smaakniveaus. Het is aan de
bedrijven welke keuze zij maken bij het introduceren van
nieuwe rassen.”
Binnen het onderzoek van Naktuinbouw is er één gewas
dat ook op smaak wordt beoordeeld, pepers.
De onderzoekers van Naktuinbouw bepalen daarbij of het
gaat om een hete of niet-hete peper en nemen dat mee in
de rasbeschrijving. Of de peper heet is proeven de onder-
zoekers aan de stof capsaïcine die wel of niet in de peper
aanwezig is. Het smaakpanel van Wageningen UR Glas-

Naast dat consumenten voor groente

en fruit kiezen op basis van het uiter-

lijk, bijvoorbeeld de vorm en de kleur,

wordt de smaak van het product

steeds belangrijker. Wageningen UR

onderzoekt dan ook steeds meer 

producten (vooral nieuwe rassen) 

op smaak.

Een kwestie van smaak



tuinbouw gaat hierin nog verder. Zij
onderscheiden ook de smaakaspecten
van pepers. Los van heetheid stelt dit
gespecialiseerde panel ook de aroma’s
vast, zoals zoetheid, zuurheid en 
bitterheid.

Toekomst
De toekomst van smaak volgens Ver-
kerke: “Door nieuwe technologieën,
zoals receptor platforms, kun je de
smaak nog sneller meten en wordt
daardoor steeds meer door bedrijven
toegepast.” Daarnaast verwacht hij
meer toetsingsmodellen voor smaak
voor verschillende doelgroepen. Hier-
mee kunnen producenten inspelen op
de ‘personalized food’ trend (op maat
geproduceerd voedsel voor individuen
of specifieke doelgroepen, zoals top-
sporters, obesitas- en kankerpatiënten).
Mogelijk is het een kwestie van tijd tot-
dat ook Naktuinbouw gevraagd wordt
rassen die opgaan voor kwekersrecht 
te onderzoeken op smaak en de vast-
gestelde smaakkarakteristieken in de
beschrijving op te nemen. Tot die tijd
volgt Naktuinbouw de ontwikkelingen
op dit gebied.

l

Webinar gebruik DUS-
monsters en DNA van
DUS-monsters

Bijeenkomst over eigenaar-
schap van monsters en over
het gebruik van DNA. Presen-

taties en verslag zijn in te zien via de
website.

Naktuinbouw en KSVS 
tekenen overeenkomst

Met de samenwerkingsover-
eenkomst die Naktuinbouw
tekende met de Korean Seed

& Variety Service kunnen zij samen
projecten ontwikkelen op het gebied
van kwekersrecht voor zaaizaad en
plantgoed.

Effect van geprimed zaad
op DUS-onderzoek

In opdracht van het CPVO
voert Naktuinbouw Rassen-
onderzoek een proef uit op de

invloed van geprimed of niet-gepri-
med zaad bij het DUS-onderzoek. 
Tot nu toe wijst alles erop dat DUS-
onderzoek ook uit te voeren is met 
geprimed zaad.

Besturen 
Op onze website vindt u een
overzicht van de Commissies
en Besturen van Naktuinbouw

en de personen die daarin zitting 
hebben. We nodigen u van harte uit
om via deze personen input te leveren
voor de vergaderingen van de com-
missies en besturen. 

Blijf op de hoogte!
Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws schrijft
u zich in voor onze nieuws-

brieven (scan de QR-code). We zijn ook
te volgen via Twitter (@Naktuinbouw
en @Naktuinbouw_FZI), via Linked-In
en Facebook.
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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.

Data opleidingen & workshops eerste helft 2015 
Opleiding Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen 12, 19, 26 feb. en 5 mrt. 
Workshop Spoor van het zaad 11 maart
Workshop Bedrijfshygiëne in aardbeiplanten 17 maart en 3 april
Workshop Kwaliteit van boomkwekerijproducten 31 maart
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen 8 april
Opleiding Bemonstering van planten 9 en 23 april
Workshop Validatie & Kwaliteitsmonitoring 14 april 
Opleiding Bemonstering van grond 22 en 29 april 
Opleiding Bemonstering van zaden 13 en 26 mei 
Opleiding Plantspecifieke ELISA-technieken 2, 9 en 16 juni
Workshop Insecten in de boomkwekerijsector 10 juni
Workshop Sortimentskennis 11, 25 juni en 10 dec.
Plant Variety Protection Course 15 t/m 26 juni
Workshop Bedrijfshygiëne in boomkwekerij- en 23 en 30 juni
vaste plantenteelt



Naam: Johan van Straaten 
Leeftijd: 47 jaar

Opleiding: Middelbare 
Tuinbouw school

Bedrijf: Hortensiakwekerij 
‘De Stadsweiden’

Plaats: Harderwijk, Ermelo
Wat?: Productie van 

Hydrangea macrophylla

Met wat en met wie staat u op de foto? 
“Ik sta op de foto met mijn vriendin Aartje in onze tuin. Mijn 
vriendin en ik zijn beide van jongs af aan al dol op tuinieren en 
het verzamelen van vooral vaste planten. Onze tuin in Ermelo 
is vanaf mei ook geopend voor bezoekers via ‘De Nederlandse 
Tuinen Stichting’.”

Wat doet het bedrijf? 
“Wij kweken Hortensia’s vanaf het maken van stekken tot en met
het afleveren van de bloeiende plant. Daarnaast hebben we ook ons
eigen veredelingsprogramma.”

Hoe gaat het met uw bedrijf?
“Wij hebben ons bedrijf het laatste jaar met een paar hectare glas
uitgebreid, vooral om onze planten meer ruimte te geven en zo in
een nog betere kwaliteit te kunnen voorzien voor onze klanten.”

Zijn er belangrijke ontwikkelingen in uw bedrijfssector?
“Wat wij belangrijk vinden is om met zo min mogelijk chemische
middelen een zo goed mogelijk product te maken. Chemische 
middelen vervangen we steeds meer door biologische (beestjes).” 

Wat heeft u aan Naktuinbouw?
“Voor ons is het vooral een verplichte controle, maar bij eventuele
problemen kunnen we bij ze aankloppen om iets te onderzoeken.”
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Vragen aan een...

Hortensiakweker




