
De hoofdprijs 
 
Het jaar 2017 is mooi gestart met de uitreiking van de Tuinbouw Ondernemersprijs aan JUB Holland. 
Het is een welverdiende onderscheiding voor dit bedrijf waar de vierde generatie Uittenbogaards de 
scepter zwaait. Met de toekenning van de prijs wordt niet alleen dit mooie bedrijf onderscheiden, 
maar is ook de bloembollensector als geheel in het zonnetje gezet. 
 
Een beetje zonneschijn kunnen we goed gebruiken en ik hoop dat we deze positieve lijn in 2017 door 
kunnen trekken. Daarvoor moet echter wel het nodige werk worden verzet. Ik verwacht dat in 
combinatie met de implementatie van het Ketenregister de fytosanitaire problemen ons in 2017 
opnieuw hoofdbrekens zullen kosten. Wat mij betreft moet wederom veel energie op dat dossier 
worden ingezet en moet de sector bereid zijn om keuzes te maken. 
 
Omdat ‘fyto’ de hele keten raakt, is de keten zelf aan zet. In het licht daarvan gaan wij samen met de 
KAVB een breed fytosanitair overleg organiseren, waaraan door vertegenwoordigers van teelt en 
handel zal worden deelgenomen. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met 
gewasspecialisaties en afzetlanden. Het doel is om te komen tot het ontwikkelen van een robuuste 
fytosanitaire strategie voor de verschillende gewassen die ons pantsert tegen de discussies met het 
ministerie van EZ, de NVWA en derde landen. 
 
Een voorwaarde om succesvol te kunnen opereren is dat de sector zich kwetsbaar durft op te stellen. 
Daarnaast moeten we met open vizier in de spiegel durven kijken om vast te stellen of de huidige 
keuringssystematiek in combinatie met tracking & tracing aansluit bij het complexe web van 
fytosanitaire eisen die markten aan onze producten stellen. En als het nodig is, moeten we bereid zijn 
en het lef hebben om daarin veranderingen door te voeren, hoe rigoureus die misschien ook zijn. 
 
Zodra wij als sector deze klus hebben geklaard, kunnen we vol vertrouwen het gesprek aangaan met 
EZ, de NVWA en derde landen en wellicht kunnen we dan aan het eind van dit jaar onszelf de 
Fytosanitaire Hoofdprijs uitreiken waarmee we in de toekomst onze marktkansen beter en met 
minder problemen kunnen gaan benutten. 
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