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Stof tot nadenken

Het leek aanvankelijk een onschuldig bericht: 
“Drie Chinese importeurs in de provincie Yun-
nan hebben wegens het ontduiken van belastin-
gen hun poorten moeten sluiten en zijn gevan-
gen gezet”. Daags daarna wordt duidelijk dat dit 
bericht desastreuze gevolgen heeft voor de han-
del, want al snel blijkt dat maar liefst 150 zeecon-
tainers met voornamelijk lelies het ruime sop heb-
ben gekozen met als eindbestemming Yunnan.

De rapen zijn gaar en de onzekerheid slaat toe. 
Niemand weet wat er met de containers bij aan-
komst in Yunnan gaat gebeuren en of de Chine-
se bloemenkwekers tijdig over hun bollen kunnen 
beschikken. En als dat niet het geval is, worden ook 
zij commercieel in de maalstroom van alle ellen-
de meegezogen. De lelies moeten immers tijdig 
geplant worden zodat ze ten tijde van het Chinees 
Nieuwjaar aan de man kunnen worden gebracht.

Maar voor de exporteurs is het zeker kommer en 
kwel. Er bestaat grote onzekerheid over de duur 
van de importinspecties, het lot van de contai-
ners en over de betaling ervan, zeker als blijkt dat 
de banktegoeden van de betreffende importeurs 
zijn bevroren. De schrik slaat mij om het hart als 
duidelijk wordt dat de handel het financiële risi-
co van dit echec grotendeels zelf moet dragen, 
omdat veel van de zendingen niet of ten dele zijn 
betaald.

Buitenstaanders fronzen hun wenkbrauwen als 
ze horen welke risico’s zijn genomen en begrij-
pen doen ze het niet. Het is niet aan mij om die 
‘waarom-vraag’ te beantwoorden, maar toen 
iemand opmerkte dat de handel een meester is 
in het nemen van risico’s, kon ik hem eigenlijk 
geen ongelijk geven. De China casus is daar een 
schrijnend voorbeeld van, maar de handel zit ook 
in zwaar financieel weer als tijdens een seizoen 
het exporteren plotsklaps wordt bemoeilijkt door 
een aanscherping van de fytosanitaire spelregels. 
En bij de tegenvallende oogst van dit jaar is ook 
gebleken dat de risico’s in de inkoop groot kunnen 
zijn, zeker wanneer is ingekocht op basis van het 
Eigen Partij Beding. 

Risico’s zijn verbonden aan het ondernemerschap, 
maar als risico’s niet te managen zijn, geeft dat 
stof tot nadenken. 

Henk Westerhof
westerhof@anthos.org
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Franse landschapsarchitecten 
bezoeken Nederland
Eind september bezochten een groep Franse landschapsarchi-
tecten en de landbouwraad in Parijs diverse Brabantse boom-
kwekerijbedrijven en enkele groenprojecten in Rotterdam. 
Anthos en de Nederlandse ambassade in Parijs waren de orga-
nisatoren. Gedurende drie dagen werd de Nederlandse exper-
tise op het gebied van duurzame groenvoorziening en groene 
stadsprojecten getoond, van de breedte van het sortiment tot 
daktuinen en waterberging. De Franse deelnemers zijn allen aan-
gesloten bij de Fédération Française du Paysage (FFP). Anthos 
werkt samen met haar leden aan missies waarbij kennis over het 
belang van groen in een stedelijke omgeving wordt uitgewisseld 
en Nederlandse bedrijven op de kaart worden gezet. Drie jaar 
geleden was er een vergelijkbaar bezoek aan de Nederlandse 
boomkwekerijsector van Britse en Ierse architecten en de land-
bouwraad in Londen. “Dat heeft toen zeker handel opgeleverd 
voor een aantal bedrijven”, aldus Leon Smet, secretaris boom-
kwekerijproducten van Anthos.

Anthos behartigt wereldwijd de belangen van handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten 

op het gebied van markttoegang, onderzoek, promotie en arbeid.

iBulb promoot bloembollen, bolbloemen en bollen-op-pot en financiert technisch onderzoek en markttoe-

gang. Ook promoot iBulb boomkwekerijproducten en vaste planten voor De Groene Stad en Perennial Power.

Weeresteinstraat 10 • postbus 170 • 2180 AD Hillegom 

www.anthos.org            • tel. 0252 535080 •               www.ibulb.org

Recordaantal deelnemers 
Bulbs4kids
In de week van 6 november ontvangen maar 
liefst 2.450 basisschoolklassen, verdeeld over 
vier landen, een Bulbs4Kids-pakket. Met de 
600 bloembollen die in elk pakket zitten, bete-
kent dit dat scholieren bijna anderhalf miljoen 
bloembollen in schooltuinen gaan planten. 
En nog belangrijker: al deze scholieren leren 
dankzij het Bulbs4Kids-lesmateriaal op een 
leuke en educatieve manier bloembollen kennen.

Bulbs4Kids is in vier jaar tijd 
uitgegroeid tot een steeds 
groter wordend internatio-
naal schoolprogramma. De 
2.450 bloembollenpakketten 
zijn bestemd voor basisscho-
len in vier landen: Nederland 
(400 pakketten), Duitsland 
(1.050 pakketten), Engeland 
(850 pakketten) en nieuwko-
mer Canada (75 pakketten). 
Op www.bulbs4kids.com is 
te zien welke basisscholen dit 
zijn. Scholen konden zich eer-
der dit jaar van mei tot augus-
tus inschrijven.

ANTHOS – iBULB

Preclearance-sortiment uitgebreid met 
ruim dertig vaste planten 
Eind 2015 heeft Anthos een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse en 
Canadese Plantenziektenkundige Dienst (USDA en CFIA) tot uitbreiding 
van de lijst van vaste planten die via het preclearance programma ver-
stuurd mogen worden. In het kader van dit programma vindt de feitelijke 
importinspectie van USA en Canada plaats in Nederland. Daardoor hoe-
ven zendingen bij aankomst in de VS en Canada geen importinspecties 
meer te ondergaan. Recent hebben USDA en CFIA aan de NVWA laten 
weten dat ze de beoordeling van de aanvraag hebben afgerond. Voor 
ruim dertig vaste planten is goedkeuring verleend om deze toe te voe-
gen aan de zogenoemde PSI-lijst. Voor een aantal producten is de aan-
vraag afgewezen. Op basis van de fytosanitaire wetgeving van USA en/of 
Canada is voor deze producten een invoerverbod van kracht of binnen 
deze geslachten vallen soorten die invasief zijn en op grond daarvan als 
onkruid worden beschouwd.

Op initiatief van de Raad voor de Boomkwekerij is een nieuw 
programma opgezet voor exportstatistieken. Het program-
ma biedt deelnemers inzicht in de grootte en de groei van 
de internationale boomkwekerijmarkt per land en per perio-
de. Deelnemende bedrijven kunnen zowel hun eigen cijfers 
zien, als het totaal van alle deelnemers. Bedrijven die boom-
kwekerijproducten of vaste planten verhandelen, kunnen op 
deze wijze de eigen resultaten vergelijken met de branche. 
Individuele cijfers zijn alleen voor de betreffende deelnemer 
inzichtelijk, via een beveiligde internetverbinding. Onderne-
mers kunnen meer informatie aanvragen of zich aanmelden 
via het mailadres: exportcijfers@raadvoordeboomkwekerij.
nl. Deelnemers hoeven geen lid te zijn van een sectororgani-
satie. Tot en met eind 2019 is deelname gratis. 
De Raad voor de Boomkwekerij is het samenwerkingsorgaan 
van Anthos en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. Het 
initiatief is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het voor-
malige Productschap Tuinbouw. Meer informatie staat op 
www.exportcijfers.nl.

iBulb boekt goed 
pr-resultaat
In de eerste helft van 2017 reali-
seerde iBulb meer dan 900 publi-
caties over bloembollen, bolbloe-
men, bol-op-pot en vaste planten. 
Hierbij is gebruik gemaakt van 
het beeldmateriaal en de pers-
berichten van iBulb. Steeds vaker 
nemen media complete pers-
berichten over. Omdat er geen 
gebruik wordt gemaakt van een 
wereldwijde knipseldienst, ligt 
het werkelijke aantal gerealiseer-
de publicaties waarschijnlijk een 
stuk hoger. Het iBulb-team consta-
teert dat de kwaliteit van de publi-
caties toeneemt. Media als de Huf- 
fington Post, Herenhuis, Mon Jar-
din & Ma Maison, Giardini en At 
Home New Jersey weten iBulb 
steeds vaker te vinden. Per publi-
catie wordt hierdoor een groeiend 
aantal consumenten bereikt.

Nieuwe exportstatistieken boomkwekerij en vaste planten


