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GrootGroenPlus als podium voor hoogwaardig uitgangsmateriaal

Arno Zagers: 
‘Nederland wordt de 
kraamkamer van een 
groen Europa’

Boom in Business-6 
verschijning eind december 2022

Een special uitgave over stek- en plantgoed
•  interviews van (inter) nationale kwekers,  

de specialisten aan het woord
•  keuringen en onderzoek, certificering en  

controle, het belang van regelgeving
•  introducties van nieuwe rassen,  

ontwikkeling van de toekomst
• afzetmarkten in kaart gebracht etc.
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Arno Zagers is naast accountant en directeur 
van Van Oers Accountancy & Advies te Zundert 
bestuurslid van de Stichting European Plant 
Support, in de wandelgangen beter bekend als 
EPS. Vanuit beide functies is hij verbonden met 
het wel en wee van de boomkwekerijsector, die 
in Zundert en omstreken alom aanwezig is.

EPS en GrootGroenPlus
‘Over bomen en planten moet je me geen 
details vragen, maar de strategische vraagstuk
ken en de bedrijfseconomische aspecten van 
deze sector ken ik vrij aardig’, zegt Zagers bij 
aanvang van het gesprek. ‘EPS is de licentie
houder van vakbeurs GrootGroenPlus en zet 
zich in voor afzetbevordering en duurzaam
heid. De vakbeurs zelf is daar bij uitstek een 
exponent van. Alles wijst erop dat we dit jaar 
een heel mooie 32e editie krijgen. De corona
beperkingen waarmee we in 2021 rekening 
moesten houden, zijn nu niet van kracht. We 
hopen dat dat zo blijft, maar kunnen er indien 
nodig op anticiperen. Er is deze editie veel te 
zien en te ervaren, want er wordt aan alle kan
ten geïnnoveerd. En de sector heeft de laatste 
jaren goed gepresteerd, dus de stemming is 
positief.’

Groeibriljant
Op de vraag of hij het afgelopen decen
nium bepaalde trends kon ontdekken op 
GrootGroenPlus, zegt de bestuurder: ‘Het valt 
mij op dat uitgangsmateriaal een steeds  
prominentere plaats krijgt. Dit jaar zijn er 
binnen dit segment opnieuw meer standhou
ders. Daar ben ik blij mee, want hoogwaardig 
uitgangsmateriaal is cruciaal voor gezonde, 
weerbare planten, een goed teeltresultaat en 
eindproducten van topkwaliteit. Nederlandse 
vermeerderaars maken uitgangsmateriaal van 
topkwaliteit en dragen daarmee aantoonbaar 
bij aan het succes van hun afnemers, zowel in 
binnen als buitenland. Je zou van een groei
briljant kunnen spreken.’

Kennis delen en inspireren
Gespecialiseerde vermeerderingsbedrijven 
stoppen relatief veel tijd en energie in onder
zoek, productontwikkeling en technische 
innovatie. Zagers noemt enige voorbeelden: 

‘De opkweek van planten in pluggen heeft 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt en dat 
geldt ook voor de invitrovermeerdering in 
eigen land. Hoewel ik vooral langs de zijlijn van 
de keten sta, zie ik dat de export van plant
materiaal flink is toegenomen. Met zijn brede 
en kwalitatief onderscheidende aanbod kan 
ons land de kraamkamer van Europa worden. 

Voor een deel is dat al zo. GrootGroenPlus is 
een prachtig podium om dat uit te dragen.’

Kansen en uitdagingen
Ondanks de goede resultaten van de laatste 
paar jaar liggen er de nodige uitdagingen, 
zowel voor boomkwekers pur sang als voor 
producenten van uitgangsmateriaal. ‘Op het 
vlak van verduurzaming moeten er nog slagen 
worden gemaakt. Goed gietwater is voor onze 
sector van levensbelang; zowel de beschikbaar
heid als de kwaliteit van het water verdienen 
verbetering en zijn onderwerp van beleid dat 
invloed zal hebben op de bedrijfsvoering van 

kwekerijen. Het verduurzamen van de  
gewasbescherming is evenmin een gelopen 
race. Soms is het één stap vooruit en twee 
terug. Uiteindelijk zullen er werkbare duurzame 
oplossingen komen.’

Ten aanzien van uitgangsmateriaal stelt de EPS
bestuurder vast dat de klimaatverandering de 

beschikbaarheid van voldoende zaden minder 
vanzelfsprekend maakt. Langdurige perioden 
met weinig neerslag en hoge temperaturen 
zijn niet bevorderlijk voor de natuurlijke repro
ductie via zaad, en dergelijke perioden zien we 
steeds vaker en op steeds grotere schaal. Dat 
is zorgelijk, want lang niet alle producten die 
voor de boomkwekerij van belang zijn, zijn via 
stekken te vermeerderen. ‘Tegelijkertijd biedt 
dat nieuwe kansen voor gespecialiseerde plant
goedbedrijven, zoals weefselkweeklaboratoria’, 
zo vult hij aan.

Blijven investeren in groen
Andere uitdagingen met veel impact zijn het 
voortdurende conflict tussen Oekraïne en 
Rusland en de sterk oplopende inflatie. ‘Dat 
voelen we allemaal in de portemonnee’, stelt 
Zagers vast. ‘Voor de boomkwekerijsector is het 
daarom van groot belang dat zowel de vraag 
als de prijzen op een gezond niveau kunnen 
blijven. Die zijn natuurlijk sterk met elkaar ver
weven. Wat dat betreft, hoop ik van harte dat 
overheden en instellingen blijven investeren in 
een groene, gezonde leefomgeving. Niet alleen 
in Nederland, maar in de hele wereld.’

Hoogwaardig uitgangsmateriaal is cruciaal voor een blijvend gezonde boomkwekerijsector en tevreden eindgebruikers. De bedrijven die dat uitgangs-

materiaal voortbrengen, zijn in toenemende mate specialisten. GrootGroenPlus is een waardevol podium om die specialisten en hun beoogde afnemers 

met elkaar in contact te brengen, ziet EPS-bestuurder Arno Zagers.
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‘Uitgangsmateriaal krijgt op 
GrootGroenPlus een steeds 
prominentere plaats’

‘Klimaat-
verandering zet 
de beschikbaar-
heid van zaden 
onder druk’
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