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Den Hengst: ‘Op donderdag had ik alle planten 
op transport gedaan voor de beurs Myplant, 
die de dinsdag daarop zou beginnen. Op 
vrijdag of in het weekend werd de beurs afge-
blazen; zo snel is dat dus allemaal gegaan. De 
handel is nog niet voor honderd procent stil-
gevallen. Alleen kwekers die uitgangsmateriaal 
nodig hebben, kunnen wij nog helpen. Maar er 
gaat niets naar hoveniers en groenvoorzieners. 
Kortom, er wordt niet geplant.’ 

Ook bij Felix & Dykhuis is de business daardoor 
nagenoeg volledig stilgevallen. Den Hengst:  
‘Ik heb mijn secretaresse een paar dagen gele-
den al naar huis gestuurd met de mededeling: 

Er is geen werk; we kijken straks wel hoe we dat 
oplossen.’

Die oplossingen zijn er inmiddels. Via een 
aantal regelingen worden ondernemers goed 
gecompenseerd voor de schade die nu ont-
staat. Den Hengst: ‘Je hoort mij niet klagen, 
maar dit zijn wel momenten waarop je je als 
ondernemer alleen voelt staan. Welke steun 
is er voor de eigenaren van al die kleine mkb-
bedrijven, die als eerste de klappen van de 
coronacrisis opvangen? Voor mij als onderne-
mer is er weinig. En ik weet: dat hoort bij het 
risico van ondernemen, en als het goed gaat, 
hoor je mij ook niet klagen. Maar toch.’

Jeroen den Hengst is directeur en eigenaar van 

handelskwekerij Felix & Dykhuis. Zijn bedrijf 

is – volgens een interview in dit vakblad – met 

name gespecialiseerd in handel op Italië, en is 

dus nog meer dan de gemiddelde kweker 

ervaringsdeskundige op het gebied van 

corona.
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