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zz D E  W E E K

S O C I A L  B L O E M I S T E R I J

 

E V E N  B E L L E N  M E T

Wordt tegenwoordig niet te veel de 
nadruk op voedsel gelegd als daar-
mee ook de gehele tuinbouw wordt 
bedoeld? 

„Ik begrijp deze vraag heel goed. 
De maatschappij heeft steeds meer 
aandacht voor de herkomst en ef-
fecten van voeding. Ook in de tuin-
bouw is er toenemende interesse 
en aandacht. Zo was onze eigen 
Greenport afgelopen maand part-
ner en mede-organisator van 
Dutch Agri Food Week en van  
World Food Day. U begrijpt: voe-
ding was ook daar het centrale  
thema. De aandacht voor voeding 
is dus goed nieuws, in ieder geval 
voor een deel van de tuinbouw.”

Maar betekent dat dat de sierteelt 
ondersneeuwt? 

„Volgens mij niet. Er is veel aan-
dacht voor bloemen en planten.  
Allereerst vanzelfsprekend op het 
gebied van afzet, marketing en pr. 
Denk aan het goede werk van on-
der meer Bloemenbureau Holland, 
tal van individuele ondernemers 
en veel samenwerkende onderne-
mers.”

Sier- en groenteteelt  
zijn ons even lief

Greenport Westland-Oostland was half okto-

ber partner van Dutch Agri Food Week en op 

16 oktober van World Food Day in Rotterdam. 

„Ons hoofd stond inderdaad regelmatig naar 

voeding tijdens die weken. Maar de rest van 

het jaar zijn bloemen, planten en groente ons 

even lief”, benadrukt programmamanager 

Jolanda Heistek.  

TEKST  Peter van Leth
BEELD Theo Brakeboer

Jolanda Heistek

En de aandacht binnen de  
Greenport Westland/Oostland?

„We zetten ons in voor het gehele 
regionale tuinbouwcluster: van 
sier- tot groentetelers, van hande-
laren tot toeleveranciers en van 
kennisinstellingen tot overheden. 
Binnen de Greenport staat sierteelt 
op een gedeeld eerste plaats, getui-
ge ons thema ’Gezondheid en Ge-
luk’. Vanuit het programma De 
Groene Agenda, waarvan onze 
partner Royal FloraHolland pro-
grammamanager is, wordt samen 
met anderen gewerkt aan de toege-
voegde waarde van bloemen en 
planten in onze maatschappij, zo-
wel binnen gebouwen als buiten. 
Ook de toegevoegde waarde van 
plantenstoffen uit sierteeltgewas-
sen is een belangrijk aandachts-
punt, binnen het Biobase Green-
port-programma.”

Duidelijk, maar moet een eventueel 
nieuw landbouwministerie wel of 
niet ministerie van Voedsel, Natuur 
en Platteland gaan heten?

„Voedsel is voor het ministerie 
meer dan groenteteelt; het is alle 

voeding van natuurlijke oorsprong 
en vertegenwoordigt dus een 
enorm belang, zowel economisch 
als voor de volksgezondheid. Van-
uit die gedachte zou ik het een 
goede naam vinden. Maar natuur-
lijk is het nog beter als Tuinbouw 
in de nieuwe naam komt. En tuin-
bouw gaat verder dan voeding; we 
mogen dus zeker de sierteelt niet 
vergeten.”

Hoe zou je de gehele land- en  
tuinbouw profileren?

„Als een enorm innovatieve, be-
drijvige sector. En als een sector 
die met een internationale blik 
werkt aan zijn toekomst. De sector 
moet namelijk blijven samenwer-
ken aan uitdagingen zoals zijn 
maatschappelijke positie, nieuwe 
verdienmodellen, duurzame oplos-
singen en de energietransitie. 
Daarbij moet het vizier niet alleen 
gericht zijn op West-Europa, maar 
ook op internationale oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstuk-
ken. Feeding and Greening  
Mega-cities noemen we dat.”

@Bredefleur
Nieuw op onze site: tips voor de  
verzorging van je lelies. bredefleur.nl/ 
assortiment/

@DingemanHoek
Nieuw in het assortiment! Amaryllissen 
op water van topkweker Frans Kouwen-
hoven. Rechtstreekse aanvoer, tevens in 
doos.

@vdvtweets
Tekort aan orchideeën na door  
Bhumibol in Thailand. Heeft  
@floraholland al contact gehad?

@viproses
Woelrat vernietigt 50 meter rozen  
gewas. Maar we hebben hem te pakken.

Er komen bijna tien keer zoveel medi-
cijnresten als gewasbeschermingsmid-
delen in het oppervlaktewater. Voor ge-
neesmiddelen bestaan geen normen, en 
deze stoffen hoeven niet uit het afvalwa-
ter gezuiverd te worden. De overheid 
kan beter eerst dit op orde krijgen voor 
ze afvalwaterzuivering in de glastuin-
bouw verplicht stelt. Dat is efficiënter en 
eerlijker.

Piet en Carolien Kuivenhoven van pot-
plantenkwekerij Kuivenhoven Poeldijk 
overhandigden op 28 oktober twee che-
ques van elk  5.500 aan Stichting Kinde-
ren Kankervrij (KiKa) en KWF Kankerbe-
strijding. Dit jaar bestaat de firma 
Kuivenhoven honderd jaar, wat groots is 
gevierd. Klanten, leveranciers, familie en 
vrienden konden als cadeau een gift 
overmaken aan de twee goede doelen. 
Nadat de giften waren geteld en de kwe-
kerij het bedrag had afgerond, bleek er 
in totaal  11.000 te zijn binnengekomen. 
„Kanker spreekt iedereen aan en met 
KWF en KiKa bereik je jong tot oud. We 
hopen op deze manier een beetje te 
kunnen bijdragen aan het onderzoek 
naar kanker om de kans op genezing te 
vergroten”, aldus Piet en Carolien.

Gulle gift aan 
kankerbestrijding

Overheid moet  
eerst medicijnen 
aanpakken

facebook.com – bloemisterijlinkedin.com/ 
vakbladvoordebloemisterij

twitter.com/ 
bloemisterij

F L O W E R  F A C T S

Exportwaarde roos blijft gelijk bij fors lager areaal
Het areaal roos in Nederland  komt dit jaar uit op 260 ha, ruim 7 lager dan in 2015. 
Geteeld door 100 bedrijven, 20 minder dan vorig jaar. Hiermee is het Nederlandse 
areaal ruim 3,5 keer kleiner dan begin deze eeuw, zo blijkt uit de cijfers van CBS. De 
exportwaarde blijft met  ruim een miljard euro de laatste jaren stabiel. Een deel 

daarvan komt door reëxport van de stijgende  invoer van  roos uit met name Afrika. 
De invoerwaarde kwam in 2015 uit op 581,5 miljoen euro, 29 meer dan het jaar 
ervoor. Duitsland is veruit de grootste koper van Nederlandse roos, gevolgd door 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. (Bron: CBS.nl)
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Stichting Vakinformatie Siergewassen - Leiden


