
Revolutie in tuinbouwland of wachten we 

gewoon af? 

 

Vorige week kwam ik Harmen Westerink van Vitamientje in het nieuws. 

Het opzetten van een mailing naar onze klanten over het faillissement van onze 

komkommerteler, en het uitlokken van steunreacties voor deze telers, was via 

een tweet uitgelekt naar de site van Hart van Nederland. Dit werd vervolgens 

weer opgemerkt door de Stentor en er werd door deze krant aan mij om een 

reactie gevraagd. 

Een deel van mijn reactie is de volgende dag samen met het bericht van het 

faillissement van de komkommerteler in de Stentor geplaatst.  

In mijn reactie in de krant stond dat ik vond dat de grote supermarktinkopers te 

veel macht hebben. 

Dit is enigszins uit zijn verband getrokken. 

Wat ik wel vind is het volgende: 

Ik vind het zeer ernstig dat er gezonde, moderne bedrijven die goed bezig zijn 

met hun product genoodzaakt zijn te stoppen. Nu krijgt de EHEC-crisis hier de 

schuld van en natuurlijk heeft dit een zeer grote impact op de tuinbouwsector 

met rampzalige uitwerkingen, maar eigenlijk als je goed kijkt dan is er veel meer 

aan de hand.  

Als er namelijk de laatste jaren gewoon wat verdient was dan hadden deze 

telers wel reserves gehad om door te kunnen bijten. 

De laatste jaren merk ik als eigenaar van onze groente en fruithandel 

Vitamientje die zelf veel rechtstreeks inkoopt bij telers dat er in deze sector iets 

helemaal niet klopt. 

Veel tuinders werken erg hard en zijn serieus met hun bedrijf bezig. Maar er 

word niet of nauwelijks nog wat verdient!  

Ik denk dan ook dat het tijd is dat er wat gaat veranderen want zo kan het niet 

doorgaan en is het wachten op de volgende die omvalt. 



Ik vraag dan ook aandacht van alle betrokken partijen!!! 

- De tuinders zelf 

- Alle verschillende afzetorganisaties 

- De overheid 

- De banken 

- Alle inkooporganisaties 

 

Al deze mensen moeten zich eens achter de oren krabben en afvragen waar we 

mee bezig zijn??? 

Er is (te) veel verdeeldheid onder de tuinders en hiervan word door de grote 

inkopers/spelers op de markt gebruik gemaakt. 

Er is en komt ook steeds meer een overschot en daardoor volgt er bijna nooit 

meer een goeie prijsvorming. 

Deze inkopers/spelers doen ook gewoon hun werk. 

Je kunt dus niet alleen maar wijzen naar de grote inkopers/spelers maar je zult 

het systeem moeten wijzigen wat toelaat dat er onder de kostprijs ingekocht 

kan worden. 

Ik zou dus ook graag zien dat het systeem nu eens flink onder de loep word 

genomen!!! 

Wel zullen deze grote inkopers/spelers zich moeten afvragen hoe lang ze dit op 

deze manier willen volhouden. 

Het kan toch niet zo zijn dat je handel met iemand doet en dat jij de enige bent 

die er wat aan overhoud. 

Uiteindelijk zul je allebei iets moeten verdienen anders houd de ander het niet 

vol. 

En wat er sinds het verdwijnen van de veiling gebeurt is dat er door de grote 

inkopers/spelers word geprofiteerd van de verscheidenheid aan aanbieders. 

Kunnen ze het bij de één niet redden voor een bepaalde prijs dan gaan ze toch 

naar de ander of naar het buitenland. 



Op hun beurt is het voor de verkopers die opereren namens de telers en hun 

organisaties dus ook zeer moeilijk om een eerlijke prijs te krijgen. 

Ze worden gewoon met de rug tegen de muur gezet. 

Vorige week was er een supermarkt die de komkommers inkocht voor 7 ct. en 

ze vervolgens in de reclame had voor 60 ct. en de tweede gratis. Uitgerekend 

dus 30 ct. per stuk. 

Laten we stellen dat de kostprijs van een komkommer op 22 ct. ligt. 

Dit betekend dus dat elke komkommer die de winkel uitgaat voor 15 ct. door de 

teler betaald word, lekkere reclame dus. 

En dan praten al deze supermarkten ook nog over duurzaam ondernemen??? 

Als je nu het hele jaar een nette prijs zou betalen aan de telers die niet onder de 

kostprijs komt dan valt er aan deze prijs nog genoeg te verdienen voor beide 

partijen. 

Als je dan als grote supermarkt graag 2 weken per jaar actie wilt maken dit 

product dan vind de teler dit vast geen probleem om dit product 2 weken per 

jaar voor kostprijs te leveren. 

Vervolgens valt er dan dus gewoon genoeg te verdienen voor de supermarkt 

want hij kan dan stunten en toch nog een paar cent verdienen. 

Ook zijn er supermarkten die het hele jaar de komkommers voor een zeer lage 

prijs aanbieden. Op zich volgens mij niet zo’n groot probleem. Het is hun 

strategie om op deze wijze mensen in hun winkel te krijgen. Maar dan moet ook 

deze supermarkt een nette inkoopprijs betalen en dus ook de reclame uit zijn 

eigen zak betalen of hiermee quit spelen. 

Als tuinders zou er misschien eens een groot protest moeten volgen want zo 

kan het niet langer. Niemand wil voor niks werken en dit is ook zeker niet nodig. 

Uiteraard is iedereen voorzichtig want het zijn wel je klanten. Maar lekker is dat 

als je klanten je continu financieel uitkleden en je geen kans geven om een 

boterham te verdienen. 



Uiteraard is aanbod ook een zeer groot probleem en word er door telers steeds 

meer verbouwt om de hoofden nog boven water te houden. Heb je een lage 

kostprijs dan kun je door veel te verbouwen nog wat verdienen. 

Er zou eens gekeken moeten worden of het niet mogelijk is dat er niet meer 

onder kostprijs verkocht word en dat er ook niet te veel op de markt komt. 

Natuurlijk komt daar de NMA om de hoek kijken maar dan moet er ook maar 

eens gekeken worden naar de grote speler/inkopers want zo langzamerhand 

zijn er daar ook nog maar een paar van. 

Vroeger had je de veiling en bij een bepaalde prijs werd er doorgedraaid. Net zo 

lang tot er weer een reële prijs ontstond. 

Slotwoord: 

Ik weet dat het allemaal zeer gecompliceerd ligt en dat er ook nog meer bij 

komt kijken als dat ik in deze brief heb geschetst. 

Ik zeg dus ook niet dat ik een kant en klare oplossing voor het probleem heb en 

wijs ook zeker niet met de vinger naar bepaalde partijen maar Ik hoop dat deze 

brief wat mensen aan het denken zet want het is zeer frustrerend om te merken 

dat de tuinbouw op dit moment een sector is die steeds meer uitgekleed word. 

En uiteraard is het goed als er een marktwerking is maar de marktwerking zoals 

hij er nu bij ligt wijst teveel naar één kant en zal als gevolg hebben dat er 

misschien nog meer gezonde bedrijven zullen moeten stoppen en nogmaals: Dit 

lijkt me niet nodig! 

 

 

 

                                              Afz. een meelevende en bezorgde groenteman. 


