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Nederlandse
kassenbouwers
zijnheerser
inRusland
Joost Bosman
Belgorod

Deboycot vangroenteen fruituit de
EUdwongdeRussenominhuneigen
voedselvoorziening te voorzien.Kassen
zijnhierbij onmisbaar endatontging
Nederlandsekassenbouwersniet. Vijwel
allenieuweglasteeltcomplexen inRus-
landzijn vanNederlandsemakelij.

Een zee van sla golft tot zover het oog
reikt door het kassencomplex Belogorja
in de Zuid-Russische stad Belgorod. Het
frisse groenwordt nog intenser door de
geel-oranje verlichting die voor de foto-
synthesezorgt—hetproceswaarmeeeen
plant voedsel en zuurstofmaakt.

DirecteurAleksandrZabirovkanhetniet
laten hier en daar evenmet zijn handen
doordeblaadjes tegaan.Hijhaalteenvan
de potjes sla uit de stellage. ‘Kijk, de wor-
tels zijn helemaal wit’, zegt hij om aan te
gevendathethieromeenkwaliteitsgroen-
te gaat.
Elders in het veertien hectare tellen-

de complex verbouwen ze komkommers
(70%) en tomaten (30%). Elektrische kar-
renmet een rij wagonnetjes rijden af en
aanomhetvoedselnaardeverpakkingsaf-
deling tebrengen.Vanhieruit gaan zeon-
derdenaamzeljonajagrjadka (‘groentuin-

bed’)naarwinkelketensensupermarkten
overal inRusland.

Dekassen inBelgorod zijndemodern-
ste ter wereld. En de oorsprong is onmis-
kenbaar Nederlands. Overal zie je onder-
delenmetbekendenamen:gasketels van
Crone,gasbrandersvanZantingh, isolatie-
doeken vanSvensson (weliswaar Zweeds,
maarverkochtvanuitNederland)encom-
puterbesturing vanPriva.

‘Inhetbeginwashet lastigpersoneel te
vinden, onder anderen goede landbouw-
kundigen. Daarnaast heerst in alle Eu-
ropese landen ongeveer een redelijk ge-
lijk—matig klimaat. In eengroot landals
Rusland is dat natuurlijk niet zo. En kli-
maatbeheer inkassenluistertheelnauw’,
schetst Zabirov de uitdagingenwaarvoor
zijnbedrijf aanvankelijk stond.
Rusland telt volgens de Kassenasso-

ciatie Rusland ruim 170 kascomplexen,
die voor het grootste deel in het Europe-
se deel liggen, tenwesten van het Oeral-
gebergte. Al in de Sovjettijd had elke gro-
te stad zijn eigen kassencomplex. Maar
diezijnnuveelalverouderdenaanvervan-
ging toe.

Dat iseenmooieklusvoorNederlandse
kassenbouwers. Zo’n 90% van de kassen-
bouwis inNederlands-Russischehanden
en ongeveer 40% van hetmateriaal (staal
enaluminium)komtnogaltijduitde lage
landen.De(computer)technologie isbijna
uitsluitendNederlands.Hetbetonenglas
zijnRussisch.
De sector kreeg de wind in de zeilen,

toendeRussischepresidentVladimirPoe-
tin halverwege 2014 sancties afkondigde
tegen de Europese Unie, in reactie op de
EuropesemaatregelenvoorRuslandsver-
moedelijkebetrokkenheidbijhetneerha-
len van deMH17, en eerder de annexatie

Het aandeel
van Russische
voedingsproducten
op de schappen
is meer dan 75%

het gat.Maar het verre transport dreef de
groente- en fruitprijzenflinkop.
Rusland zet sindsdien in op zelfvoor-

zienendheid van voedsel en Russische
tuindersmoesten aan de bak. Dat beleid
heeftvijf jaar later (letterlijk)zijnvruchten
afgeworpen. Het aandeel van Russische
voedingsproductenopde schappen is in-
middelsmeer dan 75%, zei analist Anna
Bodrova afgelopen zomer tegenover dag-
bladMoskovskiKomsomolets.

Volgensdiekrant isdevoedselimport in
Rusland gedaald van ruim €38mrd naar
ruim€25mrd, en etenRussen inmiddels
voor 55% groenten van eigen bodem. In
december presenteerde de Russische re-
geringeendoctrine,diemiktopeeneigen

vandeKrim.Sindsdienwordengeenvoed-
selproductenuitdeEUmeertoegelatentot
deRussischemarkt.

Daardoor zagenNederlandse tuinders
de Russische afzetmarkt verdwijnen. Die
zalnaar verwachtingooknietmeer terug-
keren.Want niet-EU-landen zoals Servië,
Turkije, Israël,Zuid-AfrikaenChili vulden

Ongeveer 90%
van de kassenbouw
is momenteel
in Nederlands-
Russische handen

Russen eten inmiddels voor 55%
groenten van eigen bodem.
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groentevoorziening vanminimaal 90%.
Voor eigen fruit ligt de drempel op 60%
en voor zadenop75%.

Voordekassenbouwersentuinderswa-
ren het dusmooie tijden, want de Russi-
scheregeringsteldehunriantesubsidies
in het vooruitzicht.
Maar intussen is de kassenbouw wel

over zijn hoogtepunt heen.DeRussische
regeringvondhetnaeenaantal jarenwel-
letjes en besloot eind vorig jaar de subsi-
dies af te bouwen.
Terwijl het aantal kassen in Rusland

nog steeds gering is: zo’n 3000 hectare,
waarvanongeveerdehelft noguit deSov-
jettijdstamt,verteltPeterTurel,projectad-
viseur inMoskou voor het Nederlandse

bedrijf Certhondat overal terwereldkas-
senbouwt.
In Nederland staat daarentegen zo’n

10.000hectareaankassen.Waaromheeft
een landwaarNederlandruim400keer in
past,maarzoweinigkassen? ‘Hetgrootste
deel van de kasgroenten in Nederland is
bestemd voor de export. Rusland is daar
nog langniet aan toe.Daarnaast: Russen
eten gewoon niet zo veel groenten’, zegt
Turel, diealmeerdan twintig jaar inRus-
landwoont.
Hij denkt dat Nederlandse tuinders

evenwel een goede boterham zouden
kunnenverdienen, als ze inRuslandzou-
denneerstrijken. ‘Zehebbendekennisals
geen ander. Maar demeesten zijn huive-
rig voor de omschakelingnaar een ander
land. En vooral voor de investering, dus
moet jeopzoeknaargeldschieters.Endie
zijn er niet veel.’
Anatoli Foeglajev durfde het wel aan.

InBelgorod ishij eengrotezakenmandie
ook in de wodkaproductie en het hotel-
wezen investeringenheeft.Hijoverweegt
zelfseentweedecomplexvanveertienhec-
tare tebouwen.Zijnkeuzevoorkassenwas
geen toeval. ‘Ik importeerde al groenten
en fruit uit Europa.We hadden onze ei-
gen logistiek en distributie, maarmoes-
ten verder diversificeren. Dat wil zeggen:
zelf produceren.’

Foeglajev reisdedewereldrondenkeek
bijde ‘buren’ inOekraïne (opzo’n50kilo-
meterafstandvanBelgorod),waaralgrote
kassencomplexen lagen. In 2012 besloot
hij te gaanbouwen. Twee jaar later kreeg
hij vanwege de tegensancties ineens alle
steunvandeRussischeoverheid,diehem
land en subsidies ter beschikking stelde.
‘Ja’,glimlachtdezakenman. ‘Het jaar2014
was eenbonus.’
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