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Vakblad Boom in Business wordt gebeld door 
Mallens. ‘Sorry, door te grote drukte moet ik het 
interview verzetten.’ Er wordt een nieuw tijdstip 
gepland, maar Mallens belt eerder, wanneer hij 
in de file staat. Tekenend voor Mallens: hij heeft 
het loeidruk, maar heeft al zijn afspraken goed 
in zijn hoofd en is pragmatisch met de indeling 
van zijn schaarse tijd.

Achtergrond
Mallens’ vader had een varkensbedrijf, maar 
als bijbaan werkte hij in zijn jeugd al bij plan-
tenkwekers. Echt toekomstbepalend was zijn 
opleiding tuin- en landschapsmanagement aan 
de Has Hogeschool, waar hij sortimentskennis 
opdeed, leerde over de samenstelling van de 
bodem en over de inrichting van de openbare 
ruimte. ‘Dat was een breed georiënteerde en 
goede studie. Oud-studiegenoten zijn ook 
breed uitgewaaierd. Sommigen zijn nu beleids-
medewerker bij een gemeente op het gebied 
van groen, anderen zijn bij het waterschap 
terechtgekomen. Ik ging na mijn studie werken 

bij Ton van den Oever, via een uitzendbureau 
dat Has-studenten koppelde aan werkgevers. 
Ik was officieel aangenomen als accountma-
nager binnenland, maar ben in het eerste jaar 
aan de slag gegaan als allround medewerker 
op de kwekerij om ervaring op te doen. Na dat 
jaar zou ik naar binnen gaan, maar toen werd 
ik door de ziekte van een collega loodsbaas 
export voor een jaar. Hierna heb ik zes maan-
den op kantoor gezeten, de functie waarvoor 
ik was aangenomen. Na dat jaar ging Ton van 
den Oever helaas failliet. Op dat moment ben 
ik voor mezelf begonnen. Mijn vader was met 
zijn varkensbedrijf gestopt. In 2008 ben ik op 
500 m2 van zijn grond in een paar folietun-
nels begonnen met het kweken van een paar 
duizend Hedera en zo’n vijfhonderd stuks Ilex 
crenata in het eerste jaar.’

Het bedrijf
Inmiddels kweekt Mallens op 6000 m2 in 
Biezenmortel en 2,5 hectare in Haarsteeg. 
Daarvan is 8000 m2 glas, de rest is container-

Mallens: ‘Ik hoef geen Ferrari te rijden, maar wil wel genoeg overhouden’

Langzaam maar zeker verovert Niels Mallens 

een plekje in de markt als potplantenkweker. 

De jonge ondernemer heeft zijn bedrijf zojuist 

uitgebreid met 7000 m2 containerveld en het is 

aanlokkelijk om nog verder uit te breiden met 

1,5 hectare. Liever maakt hij echter pas op de 

plaats. ‘Het is beter om rustig uit te bouwen’, 

vindt hij.

Auteur: Santi Raats

Young Grower staat met 
beide benen op de grond
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Plantenkwekerij Niels Mallens BV

Vissen, voetbal kijken. Helaas geen tijd om zelf 

te voetballen. Dit heb ik tot zeven jaar geleden 

altijd gedaan, maar door een knieoperatie kan 

ik nu niet meer voetballen. Ook helaas geen tijd 

voor een jaarkaart van Willem II.

Wist ik nog niet, totdat ik op mijn zestiende/

zeventiende een studiekeuze moest maken en 

koos voor Has Hogeschool, opleiding groene 

ruimte.

Naam

Geboortedatum

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

Wilde vroeg 

worden

Prestatie 25%

Passie 25%

Pijn 25%

Power 25%

Ambitie kan langs vele wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; 
dan komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt 
passie alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten 
hun inspanningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power 
(slagkracht), pijn (doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch 
inzicht). Dit is de meetlat van Niels Mallens:

veld. Er rollen een kleine miljoen planten per 
jaar bij Mallens van de band. De hoofdmoot 
bestaat nog altijd uit Hedera en Ilex Crenata-
cultivars. Naast Hedera-planten produceert 
Mallens bodembedekkende heesters, vooral 
voor gemeentelijke plantsoenen en de aan-
legmarkt zoals grootgroenvoorzieners. Elk 
jaar komen er soorten bij of gaan er soorten 
af, naargelang de vraag, maar Mallens is niet 
gespecialiseerd in nieuwe soorten. Ook heeft 
hij al vroeg de keuze gemaakt om zich niet toe 
te leggen op ‘visueel aantrekkelijke planten’ 
voor tuincentra. ‘Ik werkte tot voor kort vooral 
met scholieren. Visueel aantrekkelijke planten 
voor tuincentra hebben nauwkeurige snoei, 
bemesting en verzorging nodig. Dat soort werk 
kan ik niet verwachten van scholieren.’

Opstarten
Het was in het begin niet makkelijk om zijn 
stukje van de taart te veroveren in de markt. 
Feitelijk heeft Mallens pas sinds een jaar of 
vier de naam van gevestigd potplantenkweker 
in zijn segment. ‘Toen ik nog onbekend was, 

verkocht ik aan mijn overbuurman die een 
klant had en daarnaast vooral aan particulieren. 
Via Ton van den Oever kende ik ook een paar 
mogelijke klanten. Ik faxte hen mijn voorraad-
lijst wanneer ik meer planten had dan ik kwijt 
kon. Zo werd ik beetje bij beetje bekender en 
elk jaar wat groter. Toen Ton van den Oever fail-
liet ging, heb ik daar voor 3000 m2 aan kassen 
gehuurd, wat mijn bedrijfsomvang in één klap 
verdubbelde tot 6000 m2. Inmiddels telt mijn 
bedrijf dik 3 hectare aan huurpercelen. Ik werk 
met drie vaste Poolse jongens, enkele dagen 
van de week met zzp’ers en op zaterdag en in 

vakanties ook met scholieren, die komen stek-
ken, onkruid wieden en bestellingen klaarma-
ken. Er staan twintig mensen op mijn loonlijst.’
De afgelopen twee jaar gaat het Mallens voor 
de wind. ‘Over het algemeen is er minder 
opgezet en er is meer vraag. Ook denk ik dat 
de vraag in de toekomst nog verder zal stijgen, 
omdat er meer gebouwd wordt vanwege de 
economische wind in de rug. Maar voordat het 
groen in die wijken wordt aangelegd, zijn we 
weer een paar jaar verder.’

Verkoop
Echt actief verkopen of bellen als nazorg doet 
de jonge ondernemer niet. ‘Ik heb een jaar op 
een groenbeurs in Brabant gestaan, maar dat 
had geen toegevoegde waarde. Omdat mijn 
product en mijn prijs goed zijn, komen mijn 
klanten elk jaar terug. Ik zie ze weleens op 
beurzen, dat wel. In de zomer probeer ik een 
paar klanten te bezoeken. Maar over het alge-
meen neemt men wel contact met me op als er 
iets fout is gegaan. En dan los ik het meteen op. 
Ik ben echter het liefste op de kwekerij bezig 
en houd er niet van om de hele dag in de auto 
of op kantoor door te brengen. Natuurlijk hoort 
dat er ook bij, maar dat doe ik ’s avonds en in 
de vroege ochtend.’

Personeel en aansturing
Mallens zou in de toekomst ook Nederlandse 
vaste krachten willen aantrekken. ‘Zodat ik 
iemand tot mijn rechterhand kan maken’, zo 
verklaart hij. ‘Het gaat nu allemaal goed, maar 
ik moet er wel bij blijven. Dat komt door de 
taalbarrière, maar ook door sortimentskennis. Ik 
moet altijd aangeven om hoeveel planten van 
welke soorten het gaat en ook vaak aanwijzen 
waar ze staan. We hebben namelijk dertig tot 
veertig soorten, sommige met wel tien verschil-
lende cultivars, die ook nog eens kaal worden 
in de winter. Het is voor de jongens geen sine-
cure om die uit elkaar te houden.’ 

young grower

of the year

6 min. leestijd

Vakblad Boom in Business gaat op zoek 
naar de meest getalenteerde jonge  
kwekers, jonge mannen en vrouwen die de 
toekomst van de sector zeker moeten gaan 
stellen. Een aantal van die jonge talenten 
wordt aan u voorgesteld.

‘Over het 
algemeen is er 
minder opgezet en 
er is meer vraag
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Snel boos is hij niet. ‘Ik vertel de jongens wel 
hoe ik het wil zien, maar als zij zelf een manier 
ontdekken waarop zij beter werken, dan vind 
ik dat prima. Die vrijheid geef ik ze. Ik word ook 
nooit boos.’
Het is Mallens tot nu toe gelukkig altijd voor 
de wind gegaan. ‘Maar tegenslag heeft weinig 
effect op mij, hoor. Als ik vorstschade heb, ben 
ik een dag over de zeik, maar de dag erop gooi 
ik alles in de container en dan ben ik het kwijt. 
Ook als ik met restpartijen zit, lig ik niet wakker. 
Die gooi ik aan het einde van het seizoen zon-
der morren in de container. Dat lucht zelfs op. 
Dan is alles op de kwekerij weer schoon en kan 
ik met een schone lei beginnen aan een nieuwe 
teeltronde.’
In de toekomst zou Mallens wat Nederlandse 
vaste krachten willen aantrekken, maar er is nu 
niet genoeg geschikt personeel beschikbaar. 
‘Ik moet zuinig zijn op de krachten die ik nu 
heb. Ik laat mijn medewerkers ’s avonds met de 
bedrijfswagen boodschappen doen, of ga soms 
mee naar de bank om ze te helpen. Je moet 
roeien met de riemen die je hebt.’
Anderzijds is Mallens ook niet het type dat heel 
grote risico’s neemt. ‘Ik hoef over vijf jaar geen 
bedrijf van 10 hectare te hebben of een Ferrari 
te rijden. Ik verdien nu een heel goede boter-

ham. Het belangrijkste is dat ik en mijn vriendin 
gezond blijven. Maar ik ben wel van mening 
dat we als ondernemers meer mogen over-
houden dan wanneer we in loondienst zouden 
werken. Want we dragen de risico’s, ook voor 
onze werknemers. Wanneer ik te hard van sta-
pel dreig te gaan en teveel wil, ben ik degene 
die mijzelf terugfluit. Ik ga bijvoorbeeld dit jaar 
7000 m2 containerveld aanleggen in Haarsteeg. 
Daar is nog ruimte om uit te breiden met 1,5 
hectare. Het liefste zou ik dat meteen doen. 
Maar iets in mij zegt dat ik het rustig aan moet 
doen, en eerst pas op de plaats moet maken 
met die 7000 m2. Kijken of dat goed gaat en als 
dat zo is, rustig verder bouwen.’
Toen Mallens nadacht over ‘pijn’, kwam hij in 
eerste instantie niet op een ervaring met tegen-
slag. Later komt hij op zijn antwoord terug: ‘Ik 
heb van alles wat. Ik heb zeker doorzettingsver-
mogen; anders had ik niet kunnen komen waar 
ik nu sta.’
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‘Ik heb zeker doorzettings-

vermogen; anders had ik niet 

kunnen komen waar ik nu sta’

‘Ik moet zuinig 
zijn op de 
krachten die ik nu 
heb. Ik laat mijn 
medewerkers 
’s avonds met de 
bedrijfswagen 
boodschappen 
doen, of ga soms 
mee naar de bank 
om ze te helpen' Be social 

Scan of ga naar:  
www.boom-in-business.nl/article/27249/young-
grower-staat-met-beide-benen-op-de-grond


