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Vandaag bomen voor China, 
morgen voor de maan
Evert Peterse: ‘Kwekers moeten eens beginnen een aantal regels leeg te laten  
in een aanvraag’

Een leuke opsteker en een prima kans voor de regio om eens lekker te ruimen in de kwekerij. Zo omschrijft Evert Peterse van Boomkwekerij Peterse uit 

Opheusden zijn mega-order van meer dan 100.000 spillen in de maat 6-8 en 8-10 voor de Chinese markt.
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Dit vakblad werd getipt door een andere boom-
kweker over de handel op China. Die melde de 
redactie: ‘Er is bijna geen Tilia meer te krijgen.’ 
Deze collega kweker ziet dat voornamelijk als 
goed nieuws, maar ook iets wat hij Peterse van 
harte gunt. De handel in de regio Opheusden is 
de laatste jaren niet wild geweest en veel kwekers 
hadden meer bomen op de akker staan dan hun 
lief was. 
Toch heeft de order indirect alles te maken met 
de recessie in de boomkwekerij en dan met name 
op de Amerikaanse markt. Amerika heeft enkele 
jaren geleden te maken gehad met een tiental-
len procenten grote krimp van de aanplant van 
nieuw plantmateriaal. Als gevolg daarvan zijn 
spillen in Amerika schaars en dus duur geworden. 
Zeker toen ook in Amerika de economie weer als 
vanouds begin te draaien.  Logisch dat de Chinese 
opdrachtgevers op zoek gingen naar nieuwe leve-
ranciers.

Het is niet de eerste keer dat Peterse een order 
heeft van spillen voor de Chinese markt. Ook vorig 
jaar gingen er al bomen die kant op. Maar voor 
2017 is de order gegroeid,  Peterse wil niet zeg-
gen om hoeveel bomen het gaat. Het gaat in ieder 
geval om een order waar heel de regio profijt van 
heeft. Direct dan wel indirect, omdat de enorme 
vraag nu al leidt tot hogere prijzen voor uitgangs-
materiaal. 

Kritisch 
Peterse wil collega-kwekers vooral waarschuwen 
niet al te lichtvaardig te denken over zijn handel 
op China.  ‘Natuurlijk gaat een boom die hier voor 
zeg maar vijftien Euro de container ingaat bijna 
over de kop op het moment dat deze in China 
wordt aangeplant. Maar daar is ook heel wat voor 
gebeurd. Een enorme berg papierwerk, en bomen 
die moeten worden gespoeld en getransporteerd.’
Peterse is kritisch over de manier waarop boom-
kwekers met elkaar omgaan. Ik Vind  ik het 

belangrijk dat we allemaal iets kunnen verdienen: 
‘Kwekers moeten eens beginnen een aantal regels 
leeg te laten in een aanvraag. Op die manier blijft 
de situatie bestaan dat kwekers elkaars markt 
kapot maken. Mensen gunnen elkaar te weinig 
.’Peterse is niet alleen kritisch op zijn collega boom-
kwekers. Zijn kritiek treft ook de grote Duitsers, 
zoals hij ze noemt. Deze inkopers shoppen zorgvul-
dig kun verlanglijst bij elkaar en pikken overal de 
krenten uit de pap. Stoere woorden natuurlijk van 
deze Opheusdense kweker, die zichzelf –ondanks 
zijn mega-order graag positioneert als een kleine 
speler. Als we de stellingen van Peterse bij en aan-
tal kwekers in de regio voorleggen klinkt er ener-
zijds instemming maar ook kritiek.  De algemene 
teneur: ‘ Als handelaar kun je je niet permitteren 
om een regel leeg te laten in een aanvraag. en als 
kweker snij je vooral in je eigen vlees als je iets 
aanbiedt dat je uiteindelijk niet kunt leveren.
wanbetaling

Het risico op wanbetaling schat Peterse  als laag 
in. Hij zegt volledig te vertrouwen op zijn Chinese 
handelspartners, maar er wel alles aan te doen om 
dat vertrouwen te rechtvaardigen. ‘Het maakt mij 
niet uit wat er met de bomen gebeurd, maar het is 
wel mijn taak om te zorgen dat er kwaliteit wordt 
verscheept naar de afnemers. Ik kan er een paar 
centen aan verdienen, maar wil mijn leveranciers 
die kans ook geven.‘ 

Peterse; “Nogmaals; Het maakt mij niet uit wat met 
die bomen gebeurt. Morgen lever ik aan China en 
overmorgen gaan mijn bomen naar de maan, maar 
het moet wel kwaliteit zijn. 

ACHTERGROND2 min. leestijd

'Morgen lever ik aan China en overmorgen gaan mijn 

bomen naar de maan, maar het moet wel kwaliteit zijn'

'Mensen gunnen elkaar 

te weinig'
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