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Begin juli kwamen een 60-tal tuinbouweconomen en specialisten op het vlak van 

tuinbouwonderwijs, onderzoekstraining en voorlichting bijeen in Chiang Mai (Noord-Thailand) om 

te congresseren over de toekomstige uitdagingen van de tuinbouwsector.  

De ‘Commission Economics and Management’ (voorzitter: prof. Dr. Peter Oppenheim, Australië) en 

de ‘Commission Education, Research Training and Consultancy’ (voorzitter : Prof. Dr. Errol Hewett, 

Nieuw-Zeeland) van de ‘International Society for Horticultural Science’ (ISHS) sloegen de handen in 

elkaar en organiseerden gezamenlijk het ‘XVI
th

 International Symposium on Horticultural Economics 

and Management’, en het ‘V
th

 International Symposium on Horticultural Education, Research, 

Training and Consultancy’. De deelnemers waren afkomstig uit 22 verschillende landen, verspreid 

over de hele wereld.  

De symposia werden geopend met een plenaire toespraak van prof. Daniel Lineberger van Texas 

A&M University, die de recentste ontwikkelingen op het vlak van internetgebruik voor opleidings- en 

voorlichtingsdoeleinden in de tuinbouwsector in de Verenigde Staten voorstelde. Het dalend aantal 

tuinbouwspecialisten en –voorlichters op de Amerikaanse universiteiten wordt opgevangen door het 

gezamenlijk ontwikkelen van websites, waar tuinbouwers en het grote publiek terecht kunnen met 

hun vragen over de tuinbouw. Een voorbeeld hiervan is ‘Aggie Horticulture’ : aggie-

horticulture.tamu.edu 

BEHANDELDE THEMA’S 

Het belangrijkste thema van het ‘Horticultural Economics Symposium’ was ‘Duurzaamheid in de 

tuinbouw’. Volgende onderwerpen kwamen hierbij aan bod : ‘Het verbeteren van de 

tuinbouwproductie’, ‘Kwaliteitsmanagement in toeleveringsketens’, ‘Consumentenattituden en –

voorkeuren’ en ‘Marketing and marketing analyse’. Het ‘Symposium on Horticultural Education, 

Research, Training and Consultancy’ besteedde aandacht aan onderwijs, onderzoek, training en 

voorlichting in de tuinbouwsector.  

VERBETEREN VAN DE TUINBOUWPRODUCTIE 

Binnen dit thema werd o.a. aandacht besteed aan duurzame productiesystemen en het verlagen van 

de emissie in de glastuinbouw. Binnen hun lange-termijn onderzoeksprogramma ‘Transitie, Innovatie 

en Kennisnetwerken voor beschermde en geïntegreerde teelt’ onderzochten Nederlandse 

onderzoekers de duurzaamheid van verschillende glastuinbouwproductiesystemen. Het onderzoek 

gepresenteerd door de Eenheid Landbouw en Maatschappij van het ILVO te Merelbeke, handelde 

over de adoptie van reductiemogelijkheden voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en nutriënten 



in de Vlaamse sierteelt. Een belangrijke bevinding hierbij was dat het stimuleren van 

milieuvriendelijke productie in de sierteelt heel wat moeilijker is dan in de andere tuinbouwsectoren, 

aangezien het hier om niet-eetbare producten gaat. Heel veel hangt af van de persoonlijke attitude 

van de bedrijfsleider.  

KWALITEITSMANAGEMENT IN TOELEVERINGSKETENS 

De internationale onderzoekers maakten duidelijk dat kwaliteitsmanagement steeds belangrijker 

wordt. Consumenten hechten steeds meer belang aan de kwaliteit van de aangekochte 

tuinbouwproducten.  Op hun beurt worden deze signalen gereflecteerd in de productspecificaties die 

actoren in de keten opleggen aan hun leveranciers. Het principe ‘what the customer wants the 

customer gets’ (wat de klant wil, krijgt hij) maakt duidelijk dat de klant koning is en dat andere 

leveranciers zullen gezocht worden indien de huidige leveranciers niet aan de klantenwensen kunnen 

voldoen. De noodzaak om aan deze vraag te voldoen zal additionele kosten opleggen aan de 

producenten. De realiteit is echter dat wie hier niet op inspeelt marktaandeel verliest en potentieel 

zelfs uitgesloten wordt uit de markt. De consument legt de lat steeds hoger op het vlak van 

milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie, doch hoe vlug de lat naar omhoog gaat hangt 

af van markt tot markt. Het belang van ‘triple bottom line reporting’, volgens het 3 P concept 

(‘People’, ‘Planet’, ‘Profit’), waarbij gelijktijdig rekening wordt gehouden met de economische, 

ecologische en sociale aspecten, is zeer sterk afhankelijk van de graad van verzadiging van de markt. 

Als het beschikbaar inkomen en de levenstandaard van de consument verhoogt, zal de aandacht voor 

de milieu- en sociale aspecten toenemen.  Een belangrijke bevinding is eveneens dat het land van 

oorsprong gepercipieerd wordt als de belangrijkste indicator van productkwaliteit, zowel nu als in de 

toekomst. Voor wat betreft de Vlaamse situatie kan hieruit besloten worden dat alle inspanningen op 

het vlak van duurzame productie in de tuinbouwsector dienen aangemoedigd te worden teneinde 

ons imago te behouden en continu te verbeteren.  

CONSUMENTENATTITUDEN EN – VOORKEUREN 

Dit thema behandelde o.a. de factoren die de aankoop van tuinbouwproducten beïnvloeden, zoals 

de prijs/kwaliteitsverhouding en de consumentenkarakteristieken, zoals leeftijd, inkomen, …  Hieruit 

blijkt dat de consument steeds meer belang hecht aan kwaliteit, waarbij de prijs steeds minder van 

belang wordt. Zweedse onderzoekers bestudeerden  de mogelijke rol van de supermarkten in het 

verhogen van de concurrentiekracht van lokale producten.  Hoewel ze vonden dat supermarkten een 

‘gate-opener’ zijn voor de verkoop van biologische producten, kon deze rol momenteel niet 

bevestigd worden voor lokale producten. Ze verwachten echter dat de strategie van de 

supermarkten zou kunnen veranderen in het voordeel van lokale producten naarmate het debat over 

de klimaatverandering zal toenemen en de consumentenvraag naar verse producten van hoge 

kwaliteit zal vermeerderen.  

MARKETING EN MARKETING ANALYSE 

Hier werd een gevarieerd gamma aan onderzoeksresultaten gepresenteerd, met als onderwerpen 

o.a. de veranderende vraag naar bloemen en de teelt van tulpen in Japan, de vraag naar avocado in 

de U.S. , de organisatie van boerenmarkten in de U.S., de vraag naar tuinplanten in de U.S., mogelijke 

differentiatiepaden voor de verkoop van aardappelen in Zweden, de teelt van biologische 

pompelmoezen in Iran, …  Uit de onderzoeksresultaten kan geleerd worden dat het belangrijk is voor 



de tuinbouwproducenten om in te spelen op de vraag van de consument en een meerwaarde te 

creëren o.a. door differentiatie.  

ONDERWIJS, ONDERZOEK, TRAINING EN VOORLICHTING  

De nodige aandacht werd besteed aan het belang van samenwerking tussen het onderzoek, het 

onderwijs  en de sector (vb. Partnership Alnarp in Zweden – een organisatie met vertegenwoordigers 

van de Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) en privé- en voorlichtingsbedrijven).  

Vele internationale onderzoekers wezen op het belang van de toegang tot informatie en 

kennistransfer. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de toenemende rol van ICT en het 

gebruik van internet. Toch bleek uit het onderzoek dat voorgesteld werd door de Eenheid Landbouw 

en Maatschappij van het ILVO te Merelbeke, dat er nog een aantal factoren zijn die het gebruik van 

ICT door tuinbouwers belemmeren.  Terwijl het gebrek aan infrastructuur en de hoge kosten 

belangrijke belemmerende factoren zijn in ontwikkelingslanden, is het ontbreken van het nodige 

bewustzijn van de voordelen van ICT en internet een belangrijke belemmerende factor in 

ontwikkelde landen. Het voorzien van de nodige opleiding kan hierin verandering brengen.  

BEZOEK AAN DOI ANGKHANG – THE ROYAL PROJECT  

Het ‘Royal Agricultural Station’ in Ang Khang werd opgericht onder impuls van de Koning van 

Thailand op het einde van de jaren ’60, teneinde de zwerflandbouw (‘slash and burn’) en opiumteelt 

van de bergstammen in Noord-Thailand stop te zetten en om te vormen naar nuttige teelten. 

Moderne land- en tuinbouwtechnieken worden onderwezen aan de bergstammen teneinde een 

hogere opbrengst en een betere levensstandaard te bekomen. Het onderzoeksstation legt zich vooral 

toe op onderzoek naar tuinbouwteelten voor de gematigde streken (fruit, groenten, sierteelt) en is 

gevestigd op een hoogte van 1.400 meter boven de zeespiegel op de  Thais-Birmaanse grens, 160 

kilometer ten Noorden van Chiang Mai stad in het Fang district.  De temperaturen variëren van -3 ºC 

in januari tot 32 ºC in april, met een gemiddelde jaartemperatuur van 17,7 ºC en een gemiddelde 

regenval van 2075 millimeter per jaar. De activiteiten van het proefstation bestaan uit onderzoek en 

demonstratie, promotie, opleiding  en voorlichting. Er wordt o.a. technisch onderzoek gedaan naar 

fruit (peren, perziken, pruimen, abrikozen, persimmon, kiwi, framboos, aardbei, …), bloemen (rozen, 

begonia, azalea, chrysanten, … ), groenten (verschillende slasoorten, rabarber, artisjokken, 

boerenkool, radijs,…), kruiden (kamille, lavendel, citroen tijm, oregano, peterselie, …) en medicinale 

planten. Er wordt ook onderzoek verricht naar bamboe, Chinese thee, lijnzaad en tarwe. Het ‘Royal 

Project’ garandeert de afname van de volledige productie aan goede prijzen, op voorwaarde dat 

voldaan wordt aan de kwaliteitsstandaarden. Het product wordt verpakt en bewaard in de 

koelruimtes van het onderzoeksstation, waarna het getransporteerd wordt de ‘Royal Project 

production plant’ in Chiang Mai, vanwaar de verdere verdeling naar hotels, restaurants, 

supermarkten, … gebeurt.  
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Foto 1 – Doi Angkang – The Royal Project – Inpakstation  

 

 


