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Natuurlijk is het geen verrassing dat Huverba er 
ook dit jaar weer bij is als founding partner van 
het tweede Climate Trees-congres. Ook in 2018 
was Huverba van de partij. Huibers is blij dat 
zijn voorbeeld in 2018 navolging heeft gekre-
gen van een fors aantal grote kwekers en han-
delaren uit het Opheusdense. Dat is een goede 
ontwikkeling, allereerst omdat de Opheusdense 
kwekers samen moeten uitstralen dat het goed 
is dat het sortiment aan het veranderen is en 
die ontwikkeling ook moeten bespoedigen. 
Dick Huibers: ‘Het is altijd gevaarlijk om soorten 
over één kam te scheren, maar ik voorspel dat 
veel esdoorns, maar ook berken, kersen en 
lijsterbessen uit het klassieke sortiment zullen 

Dick Huibers, Huverba: ‘Wij moeten afscheid durven nemen van het 
klassieke sortiment’

Het interview met de ceo van Huverba, Dick 

Huibers, laat zich makkelijk samenvatten in 

twee oneliners. Het Climate Trees-congres 

draait in de visie van Huibers om twee kernza-

ken. Allereerst het goede nieuws: ‘Architecten 

durven gelukkig weer om advies te vragen.’ En 

ten tweede: ‘Met het juiste sortiment kun je 

iets doen aan de schrikbarend hoge sterfte van 

stadsbomen gedurende het eerste jaar.’
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Architecten durven gelukkig 
weer om advies te vragen

'Huibers is blij dat 
zijn voorbeeld in 
2018 navolging 
heeft gekregen 
van een fors aan-
tal grote kwekers 
en handelaren uit 
Opheusden'
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verdwijnen. Vooral omdat ze het nu vaak al 
moeilijk hebben.’ Tegelijk beseft Huibers terde-
ge dat dit soort ontwikkelingen extreem lang-
zaam gaat. Daarom is het zo belangrijk dat een 
congres als het Climate Trees-congres wordt 
gehouden. Dat kan dergelijke ontwikkelingen 
versnellen en de geesten ontvankelijk maken 
voor het betere sortiment.

Dat verouderde sortiment wreekt zich voor-
namelijk in de hoge sterfte van bomen in de 
eerste jaren na aanplant. Het is volgens Huibers 
een veilige gok dat zo’n twintig procent van de 
bomen gedurende het eerste jaar het loodje 
legt als gevolg van een verkeerd gekozen sorti-
ment. Dat komt dus nog bovenop de ‘normale’ 
sterfte door een scala van andere oorzaken, 
zoals een slechte groeiplaats of te weinig water. 

Sterfte 
‘Inboet is toch goed voor boomkwekers?’ zo 

reageer ik als interviewer op Huibers’ opmer-
king. ‘Nee’, zegt de directeur: ‘Inboet is geen 
verdienmodel. Dat lijkt misschien zo voor een 
buitenstaander, maar voor ons schiet dat niet 
op: een boom hier, een boom daar en ook nog 
een ontevreden klant. Ook als het duidelijk gaat 
om een verkeerde boomkeuze, word je daar als 
boomkweker toch op aangekeken.’

Wat dat laatste betreft, ziet de boomkweker 
gelukkig dat het de goede kant op gaat. 
‘Klanten, vooral architecten, durven weer advies 
te vragen en gaan niet zelf met lijstjes aan de 
slag.’ 
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‘Ik voorspel dat veel esdoorns, berken, 
kersen en lijsterbessen uit het 
klassieke sortiment zullen verdwijnen’
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