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Nieuws

Het laatste nieuws leest u elke dag op www.DeBoomkwekerij.nl

De politieke spanningen begonnen 
op te lopen na de couppoging, vorige 
zomer in Turkije. Een Nederlandse 
kweker die toen voor zaken was in 
het land, merkte het al. Duizenden 
ambtenaren waren op straat gezet 
door de regering-Erdogan. „Als je 
contactpersoon bij die ontslagen 

ambtenaren zit, kan het nadelig zijn”, 
zegt de kweker. Hij wenst anoniem te 
blijven, „want zaken zijn zaken en die 
wil ik blijven doen in Turkije.”

De Turkse markt voor boomkweke-
rijproducten groeit de laatste jaren, 
omdat de Turkse economie groeit 
en gepaard gaat met veel bouwpro-
jecten. Dat betekent dus ook veel 
beplantingsprojecten, die vooral in 
opdracht van overheden worden 
uitgevoerd. „Als je goeie lijntjes hebt 
naar een overheid, heb je eerder han-
del”, zegt de kweker. „Dat is in ieder 
land realiteit, niet alleen in Turkije.”

’We houden van Nederland’
Turkse klanten leken de oplopende 
spanningen sinds de couppoging af te 
wimpelen. Er zou niets aan de hand 
zijn in Turkije, en al helemaal niet in 
de relatie met Nederland. ’We houden 
van Nederland en we willen zaken 
doen’, kregen meerdere exporteurs te 
horen. Ook nadat Erdogan zijn reto-
riek direct op Nederland richtte.

De handelsrelatie lijkt niet bekoeld 
door de diplomatieke rel tussen Tur-

kije en Nederland. Turkse klanten mogen nog 
steeds zaken blijven doen met Nederlanders. 
Dat gebeurt ook. Turkse autoriteiten lijken 
sinds die rel wel kritischer te zijn op Neder-
landse import. Vrachtwagens met bomen uit 
Nederland worden strenger gekeurd aan de 
Turkse grens. Dat is Jaap Huisman van Vo-
lentis in Kesteren, opgevallen. „Wat normaal 
gesproken geen probleem is, hoe klein ook, 
kan nu wel een probleem zijn.”

Door de strengere importcontrole zorgt 
Volentis er volgens Huisman extra goed 
voor, dat alle vrachten en papieren tiptop in 
orde zijn. De verkoper houdt het in de export 
bovendien strikt zakelijk. „We geven geen 
aandacht aan de politiek en hebben er geen 
mening over. Zaken zijn zaken.”

Export naar Turkije is sowieso al moeilijker 
dan export naar een EU-land. Er komt meer 
papierwerk bij kijken. Sommige soorten 
boomkwekerijproducten moeten ook een 
periode in quarantaine voordat ze Turkije in 
mogen. En alle waardplanten van Xylella die 
gekweekt zijn in een EU-land, mogen pas de 
Turkse grens over als er een monstername is 
geweest op de kwekerij en die is vrij ver-
klaard van Xylella.

De Nederlandse ambassade in Ankara kan 
echter niet bevestigen dat de Turkse import-

controles strenger zijn geworden door de 
politieke spanningen. Volgens landbouw-
raad Jacob Satter zijn die controles ook niet 
onevenredig geworden. „Er zijn nu inderdaad 
politieke spanningen, maar wij hebben geen 
signalen ontvangen dat deze zich nu verta-
len in feitelijke maatregelen, zoals dispro-
portionele importcontroles.”

Betrouwbaarheid gewaardeerd
Satter ziet ook geen gevolgen van de poli-
tieke spanningen in de gunning van Turkse 
beplantingsprojecten. „Voor zover wij steeds 
opnieuw horen, zijn Nederlandse kwekers 
betrouwbare leveranciers aan Turkse impor-
teurs. Die leveren op hun beurt bomen en 
struiken aan bijvoorbeeld projecten.”

Exporteurs menen dat de onzekerheid op 
de Turkse markt toeneemt sinds de couppo-
ging. Onzekerheid of projecten bijvoorbeeld 
wel doorgang zullen vinden, waardoor Turk-
se klanten voorzichtiger zijn in het bestellen 
van bomen. De landbouwraad ziet echter 
juist een positieve ontwikkeling in Turkije. 
„De Turkse autoriteiten worden zich meer 
en meer bewust van de rol en de positieve 
effecten van publieke groenvoorzieningen 
voor het stedelijke klimaat.”

Satter is ervan overtuigd dat deze Turkse 
bewustwording interessante exportkansen 
biedt voor Nederlandse bedrijven. „Indien 
daar behoefte aan is, kunnen wij bedrijven 
helpen om die exportkansen te verzilveren. 
Wij vervullen namelijk de schakelfunctie 
tussen Nederlandse sectoren en hun be-
staande en potentiële Turkse zakenrelaties.”

Volgens de landbouwraad kan de export 
van Nederlandse bomen naar Turkije dus 
alleen maar verder groeien.

Turks betalingsgedrag
Een belangrijk aandachtspunt is volgens 
exporteurs wel het betalingsgedrag van 
Turkse klanten. Leveringen worden niet 
altijd of maar moeizaam betaald. „Een paar 
jaar geleden hebben wij ook vrachtwagens 
naar Turkije verstuurd, maar wij vinden het 
te gevaarlijk vanwege de centen”, aldus een 
exporteur die anoniem wenst te blijven, 
„omdat er Turkse inkopers zijn die in Duits-
land wonen en dit misschien kunnen lezen.”

Deze exporteur wenst graag vooruitbeta-
ling, omdat hij Turkse afnemers nog niet 
goed kent en hun cultuur ook niet. „Als je al 
een jaar of zes zaken doet met elkaar, hoeft 
vooruitbetalen misschien niet meer.”   <

Export naar Turkije lijdt (nog) niet onder politieke spanningen
Turkije lijkt kritischer te zijn op bomen uit 
Nederland, als gevolg van de politieke span-
ningen tussen beide landen. Maar vooralsnog 
gaat de handel met Turkse klanten door.

In regio Opheusden, zoals hier bij Volentis, worden de laatste weken geregeld Turkse vrachtwagens volgeladen met bomen.
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Tekst: Arno Engels
Reageren? a.engels@hortipoint.nl

Onderzoekslocatie Cultus geopend
Vrijdag 17 maart is de nieuwe onder-
zoekslocatie van Cultus Agro Advies, op het 
voormalige Floriadeterrein in Venlo, offici-
eel geopend. Nadat Dirand van Wijk, Edwin 
Kohrman (Cultus), Twan Beurskens (pro-
vincie Limburg) en Bob Vostermans geza-
menlijk voor de kas een boom aanplantten, 
namen ruim 100 kwekers, toeleveranciers 
en ambtenaren nieuwsgierig een kijkje.
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EU wijst Xylella-voorstel niet af
Nederland heeft in Brussel een eerste 
resultaat bereikt voor aanpassing van 
de Europese Xylella-regels. In Brussel is 
althans niet heel negatief gereageerd 
op het Nederlandse voorstel, om de EU-
noodmaatregelen meer op maat te snijden 
per lidstaat. Dat zei Anneke van Dijk (LTO) 
in het Boskoopse Kwekerscafé. „We blijven 
erop aandringen de regels aan te passen.”

Xylella roept nog veel vragen op
Xylella riep onder kwekers in het Boskoopse 
Kwekerscafé nog heel wat vragen op. „Is het 
al bekend hoe de bacterie zich verspreidt?”, 
vroeg een kweker terwijl al jaren duidelijk 
is dat cicaden voor de verspreiding zorgen. 
Een andere kweker vroeg zich af of je, bij 
een uitbraak in Boskoop, ook particulieren 
kan verplichten tegen cicaden te spuiten. 
Een eenmalige ontheffing om te spuiten 
kan wel mogelijk zijn, aldus de Boskoopse 
voorman Michiel Gerritsen.

Buxus gestolen
Bij boomkwekerij Out in Hazerswoude-
Dorp zijn in de nacht van dinsdag op 
woensdag zo'n 10.000 Buxus in P9 gesto-
len. De partij stond op ruim 20 cc-karren 
in een afgesloten schuur aan de Bentweg 
klaar voor verzending. De kweker schat de 
schade van de verdwenen Buxus en de 
cc-karren op zo'n €8.000,-.

Toelating AZ 500
Het onkruidbestrijdingsmiddel AZ 500 op 
basis van de werkzame stof isoxaben heeft 
een toelating gekregen. Het middel mag 
onder andere worden gebruikt in de onbe-
dekte teelt van coniferen en kerstbomen. 
De toelating is tot stand gekomen op basis 
van wederzijdse erkenning. Door de Coör-
dinator effectief middelenpakket (CEMP) 
en de toelatingshouder Dow AgroSciences 
wordt nu verder gewerkt om de toelating 
van het middel uit te breiden zodat het in 
de boomkwekerij kan worden ingezet.

’Veel bereikt in laanboomregio’
Eppie Klein kijkt met voldoening terug 
op zijn voorzitterschap van Tree Centre 
Opheusden. Volgens hem zijn er belang-
rijke zaken bereikt in de laanboomregio, 
waaronder de bereidheid om meer samen 
te werken en het toekomstige laanboom-
gebouw op het Agro Business Centre. Klein 
prijst ook de samenwerking met handels-
bond Anthos. „TCO heeft Anthos nodig. 
De vereniging heeft LTO niet direct nodig, 
individuele kwekers zeker wel.”

’Excellence Rose pas op de plaats’
De Cultuurgroep voor rozen adopteert 
dezelfde Excellence Rose in De Rozenhof in 
Lottum als vorig jaar: ’Garden of Roses’ van 
Kordes. Voor dit jaar is er namelijk nog geen 
Excellence Rose benoemd. Volgens het se-
cretariaat bij Anthos maakt het bestuur van 
Excellence Roses even pas op de plaats. De 
cultuurgroep bekijkt opties om de Neder-
lands-Belgische keuring voort te zetten.

Holy Green op Plantarium
Holy Green is de naam van het nieuwe 
jongerenfestival op Plantarium. Het festival 
wil jongeren uit een stedelijke omgeving 
verrassen met groene items. Tussen de 
1.000 en 1.500 jongeren uit de Randstad 
worden op vrijdag 25 augustus verwacht 
en getrakteerd op muziek, to-do-items en 
Green Food and Beverages. Het festivalter-
rein komt te liggen tussen de hallen van 
Plantarium en Groen-Direct.

Alle bedrijven paspoortplichtig
Vanaf december 2019 zijn alle boomkwe-
kerijgewassen, pot- en perkplanten pas-
poortplichtig. Bedrijven moeten dan ook 
een plantenpaspoort met dezelfde vaste 
EU-format gebruiken. De wijzigingen zijn 
onderdeel van de nieuwe EU-Plantgezond-
heidsverordening die de huidige EU-Fyto-
richtlijn vervangt. Op het vaste EU-format 
komt onder andere een traceerbaarheids-
code te staan. Alle eisen zijn waarschijnlijk 
begin 2018 duidelijk, meldt Naktuinbouw.

Buitenplanten op Keukenhof
Dit jaar wordt er op de Keukenhof voor het 
eerst een permanente tentoonstelling met 
buitenplanten ingericht. 40-50 plantenbak-
ken zijn gevuld met een mix van perkgoed, 
balkon en terrasplanten en boomkwekerij-
producten. De planten zijn geleverd door 
FPC Outdoor. De Vaste Plantenshow gedu-
rende de laatste weken van de openstelling 
komt te vervallen.

Totaalverbod op neonicotinoïden
De Europese Commissie wil een totaal ver-
bod op neonicotinoïden in buitenteelten. 
Dit meldt de Britse krant The Guardian op 
basis van uitgelekte documenten. In kas-
teelten blijven de middelen toegelaten. De 
EC is tot dit besluit gekomen op basis van 
risicoanalyses van de Europese Voedsel- en 
Warenautoriteit (EFSA) in 2016 waaruit zou 
blijken dat neonicotinoïden zeer schadelijk 
zijn voor bijenvolken.
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