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Jiffy heeft een stevige voet aan de grond gekre-
gen in de regio Opheusden. Een van de trouwe 
klanten voor de levering van substraat is G&M 
Groen. Eigenaren Geurt en Maas Huibers en 
hun medewerkers staan bekend in de sector 
als enorm harde werkers. Met die grote inzet 
voor het bedrijf kweekt G&M dan ook echte 
kwaliteitsbomen op een areaal van 40 hectare, 
waarvan 1,5 hectare containerteelt. Op de 
kwekerij worden laan- en sierbomen, solitairen 
en meerstammigen geteeld en het kwalitatief 
hoogwaardige aanbod bestaat uit een ruime 
sortering van meer dan tweehonderd soorten. 
‘Door de jaren heen hebben we ons gekwali-
ficeerd als het bedrijf dat de lat steeds hoger 
legt. Wij kweken onze bomen niet voor ieder-
een. Bij G&M telt alleen het beste resultaat’, 
vertelt Geurt Huibers.

De kwekerij begon in 1997 als een klein fami-
liebedrijf van de familie G. Huibers en heeft 
zich ontwikkeld tot een professioneel bedrijf 
dat klanten door heel Europa belevert. Huibers 
had daarnaast ook een aannemingsbedrijf voor 

de boomkwekerij, dat onder meer container-
velden aanlegde. Maar dat is intussen verkocht 
aan een collega-bedrijf. Zijn zoon Twan heeft, 
samen met Jan Veenstra, de loonwerktak (T&J) 
overgenomen, die allerhande werkzaamheden 
verricht voor de boomkwekerij. Alleen voor het 
specialistische snoeiwerk trekt Geurt nog door 
het hele land.

Eerste Jiffy-klant in de regio
Huibers werkt sinds 2011 samen met Jiffy. 
G&M Groen was in de regio Opheusden de 
eerste klant van de substraatleverancier uit 
Zwijndrecht. De ervaren kweker blikt graag nog 
even terug op die tijd. ‘Er was toen een enorme 
vorstperiode met temperaturen tot wel -20 °C. 
Heel veel bomen waren doodgevroren. Zo’n 45 
procent van de containerteelt ging verloren. 
Na de afhandeling van de schade kwamen we 
er met de oude substraatleverancier niet uit 
qua prijs. Ik ging op zoek naar een andere leve-
rancier en kwam in contact met een vertegen-
woordiger van Jiffy. Dat voelde meteen goed. 
Sindsdien zijn we trouw gebleven aan Jiffy en 
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daar hebben we geen moment spijt van gehad.’
En dat positieve geluid is er niet voor niks. 
‘Onze samenwerking kenmerkt zich door een-
op-eencontact en we ontwikkelen het substraat 
samen door. Heel fijn is dat we open communi-
ceren, out of the box’, bevestigt Lars Tolenaars, 
het gezicht van Jiffy bij G&M.
Huibers, die heel nuchter is, maar ook open-
staat voor nieuwe ontwikkelingen, kan zich 
goed vinden in deze woorden. ‘Jiffy dacht vanaf 
het begin met ons mee over de geschiktste 
mengsels. We hebben de eerste jaren wat 
kleine aanpassingen gedaan voordat we op ons 
ideale mengsel uitkwamen. Aanvankelijk pro-
beerden we verschillende potgronden uit voor 
de diverse teelten, maar de resultaten bleken 
nauwelijks te verschillen. Vervolgens zijn we 
overgegaan op een vast mengsel en dat bevalt 
uitstekend. Dit substraat heeft een geweldig 
rendement. Mijn opa deed zeven jaar over de 
teelt van een boom, mijn vader vijf jaar en ik 
momenteel zo’n drie jaar.’
Het mengsel voor G&M is sindsdien niet  
noemenswaardig meer aangepast. Tolenaars: 
‘Wij leveren jaren achtereen een mengsel van 
dezelfde kwaliteit. Geurt wil continuïteit en 
dat levert Jiffy. Heel mooi is ook dat een aantal 
kwekers in de regio nu potgrond bestelt bij Jiffy 
op voorspraak van Geurt, via zijn vroegere aan-
nemersbedrijf.’

Goede drainage en luchthoeveelheid
Huibers stelt een aantal voorwaarden aan 
zijn mengsel. ‘Ik vind een goede drainage en 
luchthoeveelheid heel belangrijk. Als de plant 

te lang met zijn wortels in een te vochtige 
omgeving staat, wordt de kwaliteit er niet beter 
op. Na wat proeven hebben we deze eigen-
schappen optimaal afgestemd op onze teelt.’ 
In de boomkwekerij moet je hierbij doorgaans 
wat meer geduld hebben. ‘Bij een moesplant 
kun je binnen vier à vijf uur al checken of deze 
aanslaat op de potgrond. Bij houterige gewas-
sen verloopt dat veel anders en zie je het eerste 
resultaat pas na zo’n vijf dagen.’

Bij al deze processen is Jiffy zeer nauw betrok-
ken. Huibers: ‘Als ik ergens een goed gevoel 
bij heb, dan ga ik ervoor. De mensen van Jiffy 
denken actief mee en zijn flexibel. We zitten 

bijna altijd op één lijn en ze komen meestal 
met prima oplossingen. Heel sporadisch kan ik 
er niet in meegaan, want je zult mij eerst  
moeten overtuigen met goede argumenten. 
Bij een langdurige samenwerking hoort nu 
eenmaal ook dat je elkaar de waarheid kunt 
zeggen, maar het essentieelst is wel wederzijds 
vertrouwen. Daarnaast waardeer ik enorm dat 
Jiffy zijn afspraken nakomt. De punctualiteit 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de leveringen 
op tijd zijn; dat is fundamenteel voor de teelt.’

Stammetje poten
Gebroeders Van Eldik is een kwekerij die wat 
later is overgestapt naar Jiffy. Nadat ze al erva-
ring hadden opgedaan bij een andere kwekerij, 
begonnen Herman en Derk van Eldik zo’n 25 
jaar geleden met hun eigen bedrijf, Gebroeders 
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Van Eldik dus. ‘We zijn op een zaterdagmorgen 
gestart met onze kwekerij. Zoals we dat in 
Opheusden gewoon zijn, hebben we een stam-
metje gepoot en geprobeerd daar een boom 
van te maken. In 2004 zijn we bomen in potten 
gaan telen en vijf jaar later zijn we helemaal 
overgestapt op bomen in potten. We hebben 
een goed netwerk van toeleveranciers voor de 
inkoop van planten. Zeker in deze tijd is dat 
belangrijk, want er is een tekort aan de bomen 
die wij oppotten’, aldus Derk van Eldik.
Van Eldik kweekt een breed laanboomas-

sortiment. Het betreft onder meer Acer, Tilia, 
Sorbus, Magnolia, Prunus en Liquidambar 
styraciflua ‘Worplesdon’. ‘We hebben een 
gedeelte waar alleen maar laanbomen staan, 
zoals Liquidambar styr. ‘Worplesdon’, die vooral 
gebruikt wordt als leiboom. Een prachtige soort, 
waarin nauwelijks ziektes voorkomen. De voor-
delen van Liquidambar zijn dat hij goed schoon 
blijft, dat er geen meeldauw en luizen in zit-
ten en dat je geen vette ramen krijgt als die te 
dichtbij staat. Deze soort is pas later ontdekt en 
is een goed alternatief voor de linde als gang-

bare leiboom. Tegenwoordig is er dan ook veel 
meer keus in leibomen.’

Het accent ligt bij Van Eldik op de export. Het 
leeuwendeel van de markt wordt gevormd door 
Oost-Europa, waar bomen in container gewild 
zijn. ‘We zeggen altijd: de mensen daar gaan pas 
aan bomen denken als ze onder de sneeuw uit 
kruipen. Hier zijn ze dan al uitgelopen. Dan kun-
nen we nog steeds een boom in pot leveren, 
maar voor een boom met kluit is het te laat. Het 
voordeel van containerteelt is dat men het hele 
jaar rond kan planten. Met het oog op hoge 
transportkosten is het gunstig dat je veel meer 
kunt laden door het veel lichtere gewicht van 
een boom in pot. Dit komt door het substraat 
van Jiffy, dat veel lichter is dan een kluit. We zijn 
zo veel flexibeler.’

Van Eldik heeft daarom bewust voor de con-
tainerteelt gekozen en helemaal afscheid 
genomen van de vollegrondsteelt. Hij geeft nog 
een reden: ‘Een tijd geleden hebben we er een 
perceel bij gekocht dat echt uit “bloedaarde” 
bestond. De ondergrond maakt dan niet uit, 
want je teelt boven op de bodem. Daarom 
kopen we de geschikte grond om op te telen 
bij Jiffy.’

Nieuw mengsel ontwikkeld
Zo’n vier jaar geleden kwam Van Eldik in contact 
met Jiffy tijdens een open dag, waarna het bal-
letje ging rollen. ‘Dat begint met een proef’, ver-
telt accountmanager Lars Tolenaars. ‘Het leuke is 
dat we samen met Herman en Derk een beetje 
bij toeval een nieuw mengsel voor Van Eldik 
hebben ontwikkeld. Ik kwam met een nogal 
grof mengsel aanzetten, maar Herman wilde 
graag een wat fijner mengsel. Toevallig had ik 
een fijner mengsel voor kleinere potten bij me 
voor een andere klant in de buurt. Een mooie 
mix, maar eigenlijk niet bestemd voor potten 
van 40 liter. Uiteindelijk hebben we toch die 
richting gekozen en het pakte goed uit.’

Dat meedenken is juist de kracht van Jiffy, stelt 
Van Eldik. ‘Het is niet zo van: dit is ons product, 
dat moet je maar slikken. Zo hebben we samen 
een mengsel ontwikkeld waar we zeer tevreden 
over zijn.’ Tolenaars: ‘Het gaat twee kanten op, 
want wij hebben er ook veel van geleerd. Wij 
maken kwaliteitssubstraten, maar hebben niet 
alle wijsheid in pacht. We moeten het samen 
doen en dat heb ik bij Van Eldik als zeer prettig 
ervaren.’ Van Eldik: ‘Je probeert wat en dan is het 
mooi als het lukt.’

Huibers: ‘Onze samenwerking 
kenmerkt zich door een-op-eencontact; 
samen ontwikkelen we het substraat 
door’

Gebroeders Van Eldik exporteren vooral naar Oost-Europa.
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Tolenaars legt uit hoe een mengsel samen met 
de klant tot stand komt. ‘We kijken eerst op 
twee manieren naar het mengsel: enerzijds het 
fysische deel, anderzijds de chemische aspec-
ten. Daar wordt in de loop der jaren aan gesleu-
teld. Zo hebben we interessante, succesvolle 
aanpassingen gedaan, zoals op sporengebied. 
Het recept zorgt ervoor dat het substraat vol-
doende lucht bevat, een juiste vochtverdeling 
heeft en goed draineert, zodat de plant niet te 
lang met natte wortels heeft te kampen. Wij 
proberen de klanten te ontzorgen, zodat de 
basis goed is. Dat is vaak een samenspel; er kan 
soms een jaar overheen gaan voordat je bent 
waar je wilt zijn.’

Het Jiffy-substraatmengsel is samen met 
Herman van Eldik ontwikkeld. ‘Ons mengsel 
kenmerkt zich door een mooi luchtcijfer, waarbij 
we gebruikmaken van kwalitatief hoogwaardige 
zodenturven. Die fungeren grotendeels als de 
basis van het mengsel, het skelet. Jiffy levert 
mengsels die zich goed staande weten te hou-
den tijdens periodes van regen, waarbij de ver-
ticale ontwatering in de potten optimaal moet 
zijn tijdens hoosbuien. Na watergift via drup-
pelaarsystemen moet het mengsel in warme 
en droge periodes een mooie vochtverdeling 
in de pot laten zien. De afgelopen jaren is het 
mengsel zo doorontwikkeld dat we voor beide 
omstandigheden een optimaal mengsel heb-
ben’, legt Tolenaars uit.

Grote vraag naar laanbomen
Herman en Derk van Eldik hebben een duide-
lijke rolverdeling in de kwekerij. Derk: ‘Herman is 
meer de vakidioot die zich helemaal verdiept in 
zaken als bespuiten en bemesten en altijd een 
stapje verder gaat. Ik doe meer de financiële, 
commerciële kant, want de producten moeten 
natuurlijk ook verkocht worden.’
Derk is verbaasd dat de vraag naar laanbomen 
zo de pan uit rijst. ‘Ik heb er niet meteen een 
verklaring voor. Toen vorig jaar corona uitbrak, 
had ik nooit durven dromen dat de markt zich 
zo zou ontwikkelen. Het heeft zeker ook met 
schaarste te maken. Mensen maken het gezellig 
thuis met een boom in de tuin.’

Al met al is Van Eldik zeer te spreken over het 
substraat van Jiffy. ‘Wij potten bijvoorbeeld op 

met een machine. Een groot voordeel daarbij is 
dat de potgrond van Jiffy weinig stof bevat en 
niet zo droog is, zodat het substraat zich goed 
laat verwerken. Verder worden de bestellingen 
altijd stipt afgehandeld. Kwaliteit wint altijd. 
Jiffy heeft gewoon prima potgrond, die heel 
goed draineert en herbevochtigt – essentieel 
voor de teelt van een sterke boom.’

Tolenaars vult aan: ‘Jiffy doet geen meststof-
fen door het mengsel. Van Eldik stuurt zelf de 
bemesting aan en is daarbij helemaal in con-
trol. Daarnaast is Jiffy terughoudend met het 
inmengen van nieuwe producten. Wij zijn RHP-
gecertificeerd en niet alle producten komen 
bij ons binnen. Als een bepaalde stof een 
toegevoegde waarde heeft, staan we ervoor 
open. Dat gaat echter wel volgens een strenge 
procedure.’

Van Eldik tot besluit: ‘Opheusden is een chris-
telijke gemeenschap. Je kunt dan wel de beste 
potgrond hebben, maar we geloven erin dat 
de groei van onze teelt in Gods handen ligt en 
afhankelijk is van zijn zegen.’

Van Eldik: 
‘Doordat de 
potgrond van Jiffy 
weinig stof bevat 
en niet zo droog 
is, laat die zich 
goed verwerken’
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