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Gebr. Rotteveel maakt al geruime tijd gebruik 
van de meermalige Quickpot-trays van  
fabrikant Herkuplast, die in Nederland worden 
gedistribueerd door Van Krimpen. Deze trays 
zijn gemaakt van dikwandig polystyreen, een 
milieusparende kunststof die zich uitstekend 
leent voor recycling. Roy Rotteveel: ‘We zetten 
eigenlijk al vanaf het begin van onze kwekerij 
meermalige stektrays in, voornamelijk voor de 
grotere maten. Vier jaar geleden zijn de klei-
nere maten ook overgezet van eenmalige naar 
meermalige trays. Omdat we destijds nog een 
speciale uitdrukmachine voor eenmalige trays 
hadden, zetten we deze trays nog steeds veel 
in. Maar toen we een nieuwe uitdrukmachine 
wilden aanschaffen, gingen we rondkijken naar 
andere oplossingen. We kwamen uit bij de 

meermalige Quickpot-trays van Van Krimpen, 
die uitstekend bleken te bevallen.’

Gemakkelijker uitdrukken
Rotteveel heeft er veel baat bij dat de een-
malige tray nu helemaal de deur uit is. ‘We 
gebruikten de eenmalige tray we twee keer, 
maar eigenlijk is hij geschikt voor anderhalf 
maal. Het uitdrukken van de tray bij planten die 
veel wortels maken, is soms lastig. Als je hem 
één keer gebruikt, gaat het nog wel, maar wil 
je de eenmalige tray nog een keer uitdrukken, 
dan kunnen er problemen optreden. De meer-
malige tray is gewoon veel steviger, waardoor 
je iedere plantensoort probleemloos kunt uit-
drukken. Dat heeft veel voordelen.’
Naast een betere verwerking van de plantjes is 

de kweekmethode van Rotteveel ook een argu-
ment voor de overgang naar de meermalige 
tray. ‘Wij kweken onze stek wat langer, anders 
dan de huidige trend dat planten snel worden 
opgekweekt en opgepot. We doen dus ook wat 
langdurigere teelten, waarbij de plant vaster 
in de pot zit en bij gebruik van meermalige 
trays eenvoudiger uitgedrukt kan worden. Een 
bijkomend voordeel is dat je makkelijker kunt 
werken met de meermalige tray, omdat die veel 
steviger is. Zo is het dragen van een gevulde 
tray gemakkelijker. Ook werkt het plezieriger 
omdat een meermalige tray niet zo snel zal bre-
ken als een eenmalige. Onze verwachting is dat 
de meermalige tray zeker tien jaar zal meegaan.’
Ook duurzaamheid speelde een rol bij de keuze 
voor de meermalige Quickpot-trays. ‘Wij gebrui-
ken de eenmalige trays weliswaar twee keer, 
maar het is toch zonde om het materiaal weg te 
gooien. De aanschaf van de meermalige tray is 
een grotere investering, maar je hebt er jaren-
lang plezier van en het is zeker rendabel.’ Ook 
Van Krimpen en Herkuplast leggen het accent 
op duurzaamheid. ‘Ons materiaal is 100 procent 
gerecycled en er worden zonnecollectoren 
gebruikt voor de benodigde energie’, zo vult 
Boender aan.

Vertrouwen in product
Voor Gebr. Rotteveel is Herkuplast al bijna vanaf 

Gebruiksgemak en duurzaamheid zijn voor Gebr. Rotteveel de belangrijkste argumenten voor 

de inzet van meermalige (stek)trays. De kwekerij van vaste planten is dan ook een trouwe 

gebruiker van de meermalige tray Quickpot van Herkuplast. Roy Rotteveel, mede-eigenaar van 

Gebr. Rotteveel, en Ad Boender, accountmanager bij Van Krimpen, de Nederlandse distributeur van 

Quickpot, delen hun praktijkervaringen. ‘De meermalige tray vergt een wat grotere investering, 

maar je hebt er jarenlang plezier van.’
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Meermalige tray Quickpot biedt 
kweker duurzaam gemak

Roy Rotteveel (l.) en Ad Boender in de nieuwe kas

Gebr. Rotteveel zweert bij meermalige trays
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het begin de leverancier van meermalige trays. 
Dat verliep in de loop van de tijd via verschil-
lende dealers, maar sinds ruim vijf jaar is Van 
Krimpen, leverancier van kunststof tuinbouw-
producten, hoofddealer van Herkuplast-trays in 
Nederland. ‘Wij pakken dit hoofdstuk veel bre-
der op, omdat we in Nederland een fijnmazige 
distributie hebben’, vertelt Boender. ‘Onze sales-
mensen komen door heel het land. We streven 
daarbij naar een langdurige en betrouwbare 
samenwerking met de klanten.’
Dit kan Rotteveel zeker beamen. ‘We kunnen er 
na al die jaren op vertrouwen dat Van Krimpen 
kwalitatieve producten levert. Als je een meer-
malige tray afneemt, ga je ervan uit dat deze 
lang meegaat. In de praktijk is dat ook zo, en 
daarbij komt het voordeel dat het plezieriger 
werkt. Verder zijn de leveringen altijd in orde en 

volgens de planning. De samenwerking loopt 
op rolletjes.’ Boender prijst op zijn beurt hoe 
Rotteveel in het partnerschap staat. ‘Als ze bij 
Rotteveel eenmaal een keuze hebben gemaakt 
voor een leverancier, blijven ze die ook trouw. 
Met dit vertrouwen kun je verder bouwen aan 
een vruchtbare samenwerking.’

Dit levert telkens weer nieuwe inzichten op, 
waardoor het aanbod van Herkuplast-trays 
continu in ontwikkeling is. Boender: ‘Als er 
een klant met een specifieke aanvraag komt 
voor een tray met een andere maatvoering, 
grootte of diepte, dan gaan we daar altijd op 
in. Het is aan de klant om te bepalen of het 
uiteindelijk een eenmalige of meermalige tray 
wordt. In principe is het bij Herkuplast mogelijk 
om probleemloos van een eenmalig product 

een meermalige uitvoering te maken; je kunt 
er altijd twee kanten mee op. Ik merk dat de 
tendens in de markt meermalig is, zeker met 
het oog op duurzaamheid en het gemak van 
werken. Zo is ook de benodigde automatisering 
gemakkelijker met meermalige trays; daarmee 
kun je maatvaster werken dan met een 
eenmalig product.’

Tot besluit haalt Rotteveel haalt nog een steek-
houdend en zeer actueel argument aan voor de 
keuze van de meermalige tray. ‘Gezien de 
huidige hogere prijzen voor grondstoffen en 
energie is het gunstig dat we nu niet jaarlijks 
een grote hoeveelheid nieuwe trays hoeven 
aan te schaffen. Al met al kan ik de meermalige 
trays ten zeerste aanraden. We zouden er mini-
maal zeven tot acht jaar mee moeten kunnen 
doen, maar ik verwacht dat we daar overheen 
gaan. Het is de investering meer dan waard.’

Rotteveel doet voor zo’n 80 procent van het 
assortiment de vermeerdering zelf. ‘Dit is zo 
gegroeid en het past ons ook heel goed. We 
hebben de verschillende factoren goed onder 
controle, zoals de kwaliteit en spreiding van het 
werk. Je ziet dat veel kwekers zich specialiseren,  
want het is lastig om een breed scala aan 
producten te bieden. We runnen de kwekerij 
momenteel met ons drieën, en ook vader Kees 
en oom Gerard werken nog volop mee. Zo kun-
nen we alles goed behapstukken.’ Roy Rotteveel 
heeft Gebr. Rotteveel samen met zijn broer 
Jan-Willem en neef Jim overgenomen van zijn 
vader en oom.
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Gebr. Rotteveel: vaste planten en vermeerdering
Rotteveel kweekt hoofdzakelijk vaste planten, geteeld in P9 en P11. De 5 hectare grote 
kwekerij in Noordwijkerhout doet de vermeerdering grotendeels zelf. Hiervoor worden 
stektrays ingezet. Rotteveel heeft een assortiment van maar liefst vierhonderd verschillende 
soorten planten. Deze zijn voornamelijk bestemd voor de aanlegmarkt, zoals openbaar groen, 
voor collega-kwekers, als uitgangsmateriaal voor grotere potten, voor groencentra en voor 
de export. Het zwaartepunt ligt bij de teelt van Geranium, schaduwplanten, Anemone en 
Meconopsis. ‘Meconopsis, die nauw verwant is met papaver, is een nicheproduct en echt een 
liefhebbersplant, vooral in Engeland. Het is een lastige plant om te kweken. We kweken hem 
al tien jaar, en met kleine aanpassingen in de teelt doet hij het tegenwoordig prima. We gaan 
uitdagingen niet uit de weg en zijn constant op zoek naar nieuwe soorten. Hiermee onder-
scheiden we ons. Daarnaast volgen we natuurlijk de markttrends. Je merkt nu dat de vraag 
naar onderhoudsvriendelijke planten toeneemt. Het gaat om gewassen die een goede, dichte 
beworteling hebben en prima tegen droogte en nattigheid kunnen, dus planten die onder 
velerlei omstandigheden kunnen floreren.’ Vorig jaar nam Rotteveel een eigen, nieuwe kas 
van 5000 vierkante meter in gebruik, nadat het bedrijf jaren een kas had gehuurd. ‘Het is heel 
praktisch dat alle faciliteiten bij elkaar op één locatie zijn gelegen. De kas wordt hoofd zakelijk 
gebruikt voor vermeerdering, maar ook voor overwintering. De nieuwe aanwinst is helemaal 
up-to-date met de nieuwste technieken.’

Nevelkas

Roy Rotteveel (l.) en Ad Boender beoordelen 

een Quickpot-stektray.
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