STATEMENT CORONA
Datum: 20 maart 2020

Zaden en jonge planten – een essentiële sector
Zaden en jonge planten (plantaardig uitgangsmateriaal in de sectoren groente, landbouw en sierteelt) zijn
de basis van alle groene ketens. Zo is de sector een essentiële component van de voedselvoorziening in
Nederland en daarbuiten. De sector moet dus kunnen doorgaan en haar producten kunnen afleveren.
Anders hebben we over een paar maanden, ongeacht of Corona binnenkort afzwakt, geen voedsel meer in
onze winkels.
In heel Europa, en ook daarbuiten, worden zaden en pootgoed uit Nederland gebruikt. Elke dag rijden er
vrachtwagens door Europa om Nederlandse jonge groenteplanten en pootaardappelen naar telers te
brengen, die over een paar weken/maanden het gezonde voedsel voor de Europeanen moeten produceren.
Regelmatig vliegen vliegtuigen en varen schepen om datzelfde te bereiken in landen buiten Europa. Ook
voor Nederland hebben we internationaal transport nodig. Zo komen op dit moment aardappelplantjes op
medium uit Polen om hier verder op te groeien en komen zaden geproduceerd over de hele wereld naar de
Nederlandse moederbedrijven om kwaliteit en levering van de juiste zaden te garanderen.
De Nederlandse regering heeft dat goed in het vizier. Het is belangrijk dat alle landen in de EU dit
onderschrijven. Dat is noodzakelijk om de grenzen open te houden, zodat onze producten ongestoord via de
zogenoemde Green Lanes, door Europa vervoerd kunnen worden en dat lucht- en zeevracht mogelijk blijft
om onze producten te vervoeren naar telers buiten de EU.
Daarnaast zijn er op dit moment ook beperkingen met betrekking tot arbeid. Waar overal
arbeidstijdverkorting wordt aangevraagd, zijn veel van onze bedrijven juist bezig om de benodigde arbeid
voor teelt, oogst en verwerking te verzekeren.
In sectoren waar de vraag grotendeels uitvalt, met name maar niet alleen in de sierteelt, zijn de financiële
vangnetten die de regering toegezegd heeft ook voor de bedrijven aan het begin van de keten essentieel.
De bedrijven, verenigd in Plantum, wensen de beleidsmakers veel succes met het benadrukken van het
belang van onze sector bij de collega’s in het kabinet, de Europese Unie en verder.
Niels Louwaars, directeur Plantum
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