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Rick Notkamp is sinds 1 januari 2020 volledig 
eigenaar van het bedrijf dat ooit door zijn vader 
Gerald Notkamp is gestart. Rick Notkamp: ‘Mijn 
vader had een gemengd boerenbedrijf met 
varkens en melkvee. Dat bedrijf was te klein om 
economisch te zijn. Hij heeft toen in de jaren 80 
samen met zijn zwager Boomkwekerij Kuipers-
Notkamp bv opgericht. Toen is het zaadje voor 
de boomkwekerij gezaaid en is het bedrijf lang-
zaam gegroeid richting 60 Ha.
Notkamp vervolgt: ‘Dat veranderde allemaal 
in 2005. Om precies te zijn 25 november 2005. 
Het gebied rond De Lutte werd getroffen 
door een enorm pak sneeuw. Door bijzondere 
weersomstandigheden vroor deze sneeuw vast 
in de toppen van de boomkwekerijopstand, 
die naast ongeveer 6 hectare Buxus bestond 
uit Chamaecyparis lawsoniana ‘Elwoodii’, 
Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ en 
Thuja occidentalis ‘Brabant’. De schade was 
enorm. Door het gewicht van de sneeuw 
scheurden veel struiken helemaal open. We 
hebben geprobeerd de planten nog een beetje 
op te kalefateren, maar uiteindelijk is alles 
ondergefreesd.’

Gerard Notkamp komt even bij het gesprek 
zitten en vertelt verder. ‘Inmiddels hebben we 
dit soort grootschalige schade vaker gezien. 
Bijvoorbeeld een paar jaar geleden in Brabant, 
toen akkers van boomkwekers een aantal 
dagen onder water stonden. Naar aanleiding 
van deze gebeurtenis in De Lutte in 2005 
maakte Den Haag het mogelijk – en de verzeke-
ringsmaatschappijen gingen hierin mee – dat je 
je voor zoiets kon verzekeren. Dat is de “brede 
weersverzekering” gaan heten. Wij zijn ontzet-
tend goed geholpen door een aantal mensen 
in de Tweede Kamer, met name Annie Schreijer-
Pierik. Door die inspanningen hebben Twentse 
boomkwekers een schadevergoeding ont-
vangen, waarvan wij ook een deel uitgekeerd 
hebben gekregen. Toen dit hoofdstuk was 
afgesloten hebben we de BV Kuipers-Notkamp 
opgeheven. Ook met het oog op de mogelijk-
heid dat een van mijn zonen in het bedrijf zou 
komen. Dat is dus Rick geworden. Niet alleen 
de schadevergoeding heeft ons erbovenop 
geholpen. De zes hectares Buxus was praktisch 
ongeschonden onder de sneeuw vandaan 
gekomen en prijzen waren toen heel goed.

De beruchte buxusrups en Cylindrocladium 

zorgden voor een afnemende populariteit van 

Buxus. Onterecht, volgens Rick Notkamp van 

de gelijknamige kwekerij in De Lutte. Met deze 

haagplant is nog steeds een goede boter-

ham te verdienen. In totaal kweekt Notkamp 

Boomkwekerij minimaal 40 hectare Buxus en 

daarnaast nog 25 hectare Ilex en verschillende 

kerstdennen, zoals Picea omorika en Picea 

conica
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Buxus is nog steeds 
goede business
Rick Notkamp: ‘Handel is momenteel goed, ook naar Engeland’
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Vader en zoon
De afloop van het sneeuwdossier is inmiddels 
bijna geschiedenis. Notkamp draait alweer 
meer dan vijftien jaar op eigen benen, en dat 
lijkt de huidige ondernemer goed af te gaan. 
Rick Notkamp heeft de nodige vlieguren 
mogen maken onder de vleugels van vader 
Gerald, maar lijkt de touwtjes zelf goed in 
handen te hebben. Als interviewer denk ik de 
nodige mensenkennis opgedaan te hebben, 
vooral als het gaat om samenwerking tussen 
vader en zoon. Notkamp senior is nog steeds 
eigenwijs genoeg om zijn eigen mening en 
visie te hebben, maar het is in alles duidelijk 
dat de uiteindelijke beslissing ligt bij junior, de 
huidige ondernemer.

Ilex
Het belangrijkste onderdeel van het bedrijf 
van Notkamp is de productie van bollen en 
kegels uit Buxus. Diezelfde kegels worden ook 
gemaakt uit Ilex, maar Rick Notkamp heeft een 
duidelijke voorkeur voor Buxus. Buxus groeit 
beter en levert een mooier en dichter product 
op dan Ilex, en dat alles in een kortere teeltpe-
riode. Notkamp gokt dat het onder bepaalde 
omstandigheden makkelijk een jaar kan sche-
len. Een belangrijk voordeel van Ilex is dat je 
veel minder hoeft te spuiten dan bij Buxus. Als 
de weersomstandigheden goed zijn, kun je 
schimmels in Buxus goed voorblijven met bio-

logisch middelen. Als het vochtig weer wordt 
met veel regen, ontkom je niet aan het inzetten 
van chemie.

Kerst
Een serieuze neventak van Notkamp is de 
productie van kerstbomen zoals Picea omorika. 
Dat is minimaal een derde deel van de omzet. 
Het bedrijf kweekt deze sparren zelf op en in 
de periode voor kerst worden ze ook in eigen 
bedrijf winkelklaar gemaakt. Dat betekent 

met witte kunstsneeuw besneeuwen of glit-
ters besprenkelen en versieren met lampjes of 
een bijzondere pot. Het vaste team van Poolse 
en Roemeense medewerkers is daarvoor ver-
antwoordelijk. Mijn opmerking: ‘Dat kan toch 
niet veel voorstellen?’ wordt door Notkamp 
resoluut gecorrigeerd: ‘Dat moet je niet zeggen. 
Ik geloof dat we vorig jaar nog iets van 70.000 
OPicea conica moesten bijkopen.’

Corona
Het verhaal van Rick Notkamp over het effect 
van corona op zijn business, is een bijna een 
een-op-een kopie van wat de meeste kwekers 
vertellen: direct na de eerste lockdown wat 
afzeggingen, maar daarna liep de handel goed 
door, wat resulteerde in een goed jaar. Het 
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had iets beter gekund en er mag wat Notkamp 
betreft wel één eurootje bij de prijs van de 
Buxus, maar over het algemeen is de markt 
goed. Ook in 2021 loopt alles tot nu toe redelijk, 
zelfs beter dan gedacht. Rick Notkamp: ‘Ik had 
onze Poolse en Roemeense medewerkers nog 
niet terug laten komen van de kerstvakantie 
omdat ik bang was dat ik geen werk had. Dat 
valt dus reuze mee. We zijn nu bezig om een 
grote order Buxus klaar te maken voor een Ierse 
retailer. Deze planten zijn gerooid en worden 
hier in de loods in een pot gedrukt. Ik heb 
eigenlijk te weinig mensen. Normaal doen we 
ongeveer 8000 potten op een dag, nu maar een 
fractie daarvan.’

Evengoed is de huidige lockdown wel een 
bedreiging, vindt Notkamp. ‘Tuincentra zijn 
dicht en kwekers komen niet van hun handel 
af. Ik heb het geluk dat deze order voor Ierland 
voor een supermarkt is. Overigens zie ik dat 

ondanks de brexit de handel op Engeland op dit 
moment relatief goed is.’

Duitsland
De Lutte ligt direct aan de Duitse grens. 
Ongeveer de helft van de percelen van het 
bedrijf wordt gehuurd in Duitsland; de eigen 
grond ligt direct om het bedrijf heen. Ik vraag 
Notkamp of het niet handig is om in een gebied 
te zitten met relatief weinig boomkwekers door 
een lagere pachtprijs. Dat valt volgens Notkamp 
wel mee. Ook in zijn gebied betaal je als kweker 
forse pachtprijzen per jaar. Iets goedkoper dan 
in echte boomkwekerijgebieden, maar niet sub-
stantieel. Ook de ligging in Duitsland is geen 
onoverkomelijk probleem. ‘We zijn hier zo de 
grens over. In Duitsland mag je 50 km per uur met 
een tractor, dus je bent ook gauw een stuk weg.’

Wél ingewikkeld is het verschillende regime 
voor gewasbescherming in Duitsland en 

Nederland. De regels zijn net even anders; wat 
in Nederland mag, mag weer niet in Dutsland 
en andersom. Daarnaast geldt in Duitsland de 
verplichting om een aparte rechtspersoon op te 
richten als je daar meer dan 25 hectare akker-
bouw hebt. Dat heeft Notkamp dus gedaan.
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