Links Roger Lenselink, midden Ronnie Nijboer,
rechts Henk Meijers.

Nieuwe loot aan de kwekerijboom
Afgelopen zomer (begin augustus) richtten de initiatiefnemers Roger Lenselink, Henk Meijers en Ronnie Nijboer de bv Noordplant op,
waarvan zij allen gelijkelijk eigenaar zijn. Noordplant is een afsplitsing van kwekerij Bonte Hoek. Mede-eigenaar Ronnie Nijboer legt uit hoe
dit tot stand kwam.
Auteur: Santi Raats
Waarom de afsplitsing?
‘Om de ontwikkelingen omtrent de iep, qua promotie, innovatie en onderzoek, beter uit de verf
te laten komen is vorig jaar besloten om hiervoor
een apart bedrijf op te richten.
Daarnaast strookten de ideeën over bedrijfsvoering en toekomstvisie van enerzijds het in- en
verkoopteam, bestaande uit Roger Lenselink,
Henk Meijers en mijzelf, en het management,
Joost Poppinga en Reinhard Bartelds, van Bonte
Hoek niet altijd met elkaar, een tweede reden om
te zoeken naar een andere indeling. In onderling overleg is daarom besloten om afsplitsing te
laten plaatsvinden. Noordplant is organisatorisch,
juridisch en financieel volledig onafhankelijk van
Bonte Hoek.’
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Waarom beginnen jullie uitgerekend in deze tijd
een nieuwe kwekerij?
‘Het spreekt voor zich dat ons de afgelopen
maanden vaker de vraag is gesteld waar we de
moed vandaan haalden om in deze tijden van
crisis een bedrijf te starten. Maar dat is voor ons
nooit een item geweest. Soms wijzigen situaties.
Je kunt daar negatief over doen en bij de pakken neer gaan zitten, maar je kunt het ook als
een uitdaging zien, een nieuwe kans. En als je er
vertrouwen in hebt, moet je de kans grijpen. Dat
vertrouwen hadden we: enerzijds in het product
iepen, anderzijds in onszelf, drie noorderlingen,
voorzichtig van aard, maar wel harde werkers,
ter zake kundig en met liefde voor het groen. En
starten in een moeilijke tijd heeft als voordeel dat
je van meet af aan voorzichtig bent aan de uitgavenkant. Als we het de komende jaren redden,
dan zit het in de jaren daarna ook vast goed.’

Als we de komende jaren
redden, dan zit het in de
jaren daarna ook vast goed
Wie zitten er allemaal achter Noordplant?
‘Roger Lenselink, Henk Meijers en ik hebben
op 2 augustus de bv Noordplant opgericht,
waarvan wij ieder voor een derde deel eigenaar
zijn. Van Bonte Hoek zijn enkele percelen iepen
overgenomen, van waaruit Noordplant inmiddels haar verkopen doet. Daarnaast hebben we
volledige vrijheid van handelen en zijn we vrij
om bomen en andere (plant)materialen te in- en
verkopen. Er spelen geen concurrentiebedingen.
In overleg met onze werkgever Joost Poppinga
hebben we op 31 augustus afscheid genomen
van de Bonte Hoek en zijn we op 1 september

Interview

met Noordplant van start gegaan. Van Bonte
Hoek kochten we enkele percelen met iepen aan,
grotendeels Resista®-iepen. De initiatiefnemers
van Noordplant, maar zeker Henk en ik, hebben
de afgelopen jaren veel werk verzet om de iep in
een positiever daglicht te stellen. Dat is gelukt:
de iep staat steeds vaker weer op de plantlijsten.
Door het speerpunt iep goed te benadrukken
hebben we een goed herfstseizoen gedraaid,
dusdanig dat we het zonder kredietfaciliteiten
van de bank hebben gered.’

‘Eén van de besparingen
hebben we gevonden door
gebruik te maken van de
bestaande logistieke
faciliteiten van de Bonte Hoek
Noordplant is gevestigd op hetzelfde adres als
de Bonte Hoek. Delen jullie dan ook dezelfde
kwekerij?
‘Eén van de besparingen hebben we gevonden door gebruik te maken van de bestaande
logistieke faciliteiten van de Bonte Hoek. We
waren eerst van plan elders in de regio kantoor

te houden, maar we hikten toch wel aan tegen
de kosten. Uiteindelijk bood Joost Poppinga ons
aan een ruimte in zijn kantoorgebouw te huren,
waarbij we ook gebruik konden maken van de
hier al aanwezige logistieke voorzieningen als
loods, laadplein en kluitendepot. Bovendien liggen de door ons aangekochte partijen bomen in
en rond Glimmen. De keuze voor deze werkwijze
is in het herfstseizoen van beide zijden goed
bevallen. Waar mogelijk maken we gebruik van
elkaars personeel en machines, op basis van overeengekomen uurprijzen.’
Iepen worden het specialisme van Noordplant.
Hebben jullie het exclusieve agentschap van
Resista-iepen overgenomen?
‘De iepenteelt vormt een belangrijk speerpunt
van Noordplant, op het gevaar af dat afnemers
denken dat ze alleen voor iepen bij ons terechtkunnen. Dat is dus níét het geval! Wij leveren
boomsoorten in een breed sortiment en ook voor
de aanschaf van complete beplantingslijsten kan
men bij ons terecht. Inderdaad, uit eigen productie zijn het op dit moment alleen iepen, maar met
het opplanten van andere boomsoorten wordt de
keuze in de komende jaren uitgebreid.’

‘Een andere reden om
Noordplant op te starten was
de wens om zelf het een en
ander aan iepenonderzoek te
doen
Ik begrijp dat jullie ook iets gaan doen op gebied
van onderzoek naar iepen. Vertel eens iets meer?
‘Een andere reden om Noordplant op te starten was de wens om zelf het een en ander aan
iepenonderzoek te doen. Anne Bosgra van de
voormalige kwekerij De Iephof had ooit het idee
om zijn bedrijf om te vormen tot een kenniscentrum voor de iep. Dat vond ik een subliem idee,
want over het zich uitbreidende sortiment iepenklonen leven nog veel vragen omtrent de juiste
onderstamkeuze, de resistentie, de uiteindelijke
groeivorm en dergelijke. Helaas is er niet zomaar
een pot geld om dat groots aan te pakken, maar
met zelfwerkzaamheid en stug doorzetten kun je
ook wat bereiken. Met de hulp van vermeerderaar en spillenkweker Koos Pieters uit het Drentse
Altena, al even enthousiast over de iep, is een
groot sortiment iepen bijeengebracht: naast de
moderne hoogresistente iepen als ‘Columella’ en
‘New Horizon’ ook historische klonen als ‘Vegeta’
en ‘Exoniensis’ voor inboetdoeleinden. En prachtige soortjes voor de liefhebber, zoals lamellosa,
bergmanniana, castaneifolia, taihangshanensis,
thomasii, enzovoorts. Omdat van dat bijzondere
sortiment, maar ook van veel nieuwe klonen niets
bekend is over het resistentieniveau hebben we
een inoculatieproef voorbereid waarbij we vijftien
planten per soort of kloon met de agressieve
iepziekteschimmel gaan inoculeren. Ze worden
op een proefveld uitgeplant, samen met referentieklonen als ‘Columella’, ‘Lobel’ en ‘Commelin’,
om te zien welke resistentieschaal eraan kan
worden toegekend. Het heeft natuurlijk weinig
zin om mooie iepen te introduceren als ze erg
gevoelig voor de iepziekte zijn. Over andere
onderzoekstrajecten zijn we nog aan het filosoferen. Komen we te zijner tijd op terug. Heeft vast
weer goede nieuwswaarde.’
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