Herman de Bakker

In het land der blinden is het
prijzenregister koning
Herman de Bakker publiceert al vijftien jaar zonder veel poeha zijn prijzenregister
voor boomkwekerijproducten.
Dit jaar kwam de vijftiende editie uit van
het Prijzenregister heesters, coniferen en
klimplanten van registertaxateur en schadeexpert Herman de Bakker. De Bakker nam
deze taak in 2006 op zich, toen de toenmalige
boomkwekersbond NBVB in combinatie met
de Nederlandse Bond van plantenhandelaren
min of meer gedwongen de publicatie van hun
prijzenboekje staakte.
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We schrijven 2006. Hoogtepunt van de bouwfraude. Deze fraude ging grotendeels aan de
boomkwekerijsector voorbij, maar net niet helemaal. Net als bouwers bleken ook boomkwekers
in bepaalde gevallen prijsafspraken te maken.
De NMA reageerde als een stier op een rode lap
op ieder initiatief dat maar in de verste verte
leek op onderlinge prijsafspraken. De boomkwekerijbond koos eieren voor zijn geld en staakte
de publicatie. Daarmee kwam er ruimte voor
Herman de Bakker, die vanwege zijn functie als
registertaxateur dagelijks bezig was met het
taxeren van boomkwekerijopstanden. De NMA
was ook in het geval van De Bakker niet gelukkig
met het initiatief, maar er was geen juridische
basis om dit te verbieden. De Bakker: ‘Dat is het
verschil tussen hoe ik als taxateur werk en hoe

een brancheorganisatie werkt. Natuurlijk steek
ik in de sector mijn licht op over prijzen, maar ik
overleg niet. Als ik het boekje heb samengesteld,
geef ik het ook nooit ter inzage aan mensen
in de sector. Ik zie mijn boekje eerst en vooral
als een steuntje in de rug voor de wat kleinere
kwekers, voor wie het lastig is om te achterhalen
wat producten kosten en die vaak ook maar een
beperkt sortiment hebben. Handelaren gebruiken mijn boek ook, zeker als ze een wat minder
gangbaar product moeten inkopen. Ze hebben
dan een soort referentie. Als een product in
de buurt zit van de prijs in het boekje, zit je als
handelaar altijd goed; dat is vaak de redenering.
Verder is mijn register niet allesomvattend; ik
ben niet alwetend en zal het niet altijd goed
hebben. Dat hoeft ook niet. Mijn boekje moet
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ACTUEEL
Herman de Bakker
Herman de Bakker is uitgever en
samensteller van het Prijzenregister
Boomkwekerijproducten. De Bakker is
woonachtig in Waddinxveen en onder de
naam H. de Bakker expertisebureau actief
als zelfstandig registertaxateur. Eerder
werkte hij bij Van der Slikke Rentmeesters
en had hij zijn eigen boomkwekerij.

‘Dat is het boekje
waar laanboomkwekers altijd
over klagen’
Soort
SPILLEN
Acer campestre 'Elsrijck'
Acer campestre 'Elsrijck'
Alnus x spaethii ’Spaeth’
Alnus x spaethii ’Spaeth’
Zelkova serrata 'Green Vase'
Zelkova serrata 'Green Vase'
HEESTERS
Buxus microphylla 'Faulkner'
Callicarpa bodinieri 'Profusion'
Corbus kousa en florida
Hydrangea macrophylla in CV
Ilex aquifolium 'Alaska'

Maat

2021

2016

2013

2010

175/200
12-14 blote wortel 3 x verplant
150/200
12-14 blote wortel 3 x verplant
175/200 blote wortel
12-14 blote wortel 3 x verplant

€ 8,97
€ 43,00
€ 9,46
€ 31,00
€ 11,13
€ 36,00

€ 7,15
€ 34,00
€ 7,55
€ 28,00

€ 5,44
€ 21,84
€ 7,20
€ 21,53

€ 4,40
€ 21,10
€ 6,95
€ 20,80

€ 32,00

€ 31,06

Dichte bol (kl.) 25 cm
50-60 3-tak kl
C5 50-60
C5 8-12 tak 40-50
0/1/1 P9 30-40

€ 9,01
€ 3,01
€ 5,97
€ 4,70
€ 1,12

€ 7,85
€ 2,55
€ 5,15
€ 4,05
€ 0,95

€ 7,56
€ 2,44
€ 4,88
€ 3,86
€ 0,91

een betrouwbaar vertrekpunt zijn om de prijs te
bepalen, een soort ijkpunt.’
De Bakker: ‘Ik ben nu bezig met een grote
schadeklus in Zuid-Limburg, waar ten gevolge
van de wateroverlast ook nogal wat schade is
bij boomkwekers. Daar is afgesproken dat we in
principe de prijzen uit mijn boekje hanteren.’
Boskoop
De Bakker is afkomstig uit de regio Boskoop
en daar is zijn boekje in eerste instantie ook
op gericht. De Bakker: ‘Ons uitgangspunt is de
handel richting tuincentra. Dan gaat het om de
beste kwaliteit qua beworteling en vertakking
en om relatief kleine aantallen.’
Dit vakblad vroeg een drietal willekeurige spil-

€ 7,16
€ 2,31
€ 4,62
€ 3,69
€ 0,86

2006

€ 6,95
€ 2,19
€ 4,38
€ 3,47
€ 0,81

‘Mijn register is niet allesomvattend.
Ik ben niet alwetend en zal het niet
altijd goed hebben’
lenkwekers naar hun ervaringen met het register. Toevallig waren alle drie kwekers gebruikers
van het boekje. Ze bevestigden de opmerking
van De Bakker dat het boekje zeker niet allesomvattend is, maar wel goede richtprijzen bevat.
Een spillenkweker gaf onbedoeld waarschijnlijk
het beste compliment: ‘Ja, dat is het boekje waar
laanboomkwekers altijd over klagen.’
Geschiedenis
Behalve dat het boekje dus klaarblijkelijk

betrouwbare richtprijzen geeft voor boom
kwekerijproducten, kun je aan de hand ervan
ook de conjunctuur in de sector bepalen. Als
het goed gaat in de sector, gaan de prijzen snel
omhoog; in magere jaren stokken de
prijsontwikkelingen. In de bijgaande grafiek
is dit aardig te zien.
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