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Crisis eerst reden voor zorg, maar heeft nu weinig impact op de business

Men zegt wel eens: de eerste generatie richt het bedrijf op, de tweede generatie maakt het groot en de derde generatie … Wat de derde generatie 

Schapendonk met het Biezenmortelse bedrijf Hooghoutplant gaat doen, is nog een vraag voor de verre toekomst. Maar als je er een uur rondloopt en 

ziet wat de eerste en tweede generatie ervan gemaakt hebben, kun je alleen maar onder de indruk zijn.

Auteur: Hein van Iersel

‘Het is ons voor de wind 
gegaan, maar we hebben dan 
ook nooit fratsen uitgehaald’

Vader en zoon Schapendonk 

poseren voor de nieuwe 

oppotmachine
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De tweede generatie Schapendonk die nu 
aan het roer van Hooghoutplant staat, is Roy 
Schapendonk. Hij is pas 32 jaar, maar al sinds 
zijn achttiende werkzaam bij het bedrijf: eerst 
onder de hoede van de oprichter van het 
bedrijf, John Schapendonk (59), maar al snel 
ook als kapitein aan het roer. Met nog steeds 
vader John als co-kapitein naast hem. 
Uw redacteur is geen psycholoog, maar heeft 
al vaak genoeg vaders en zonen geïnterviewd 

om te weten wanneer iets snor zit. Is alleen de 
vader aan het woord? Of doet de zoon ontzet-
tend zijn best om indruk te maken op de redac-
teur of misschien zijn vader? Bij vader en zoon 
Schapendonk is van dat alles geen sprake. Zoon 
Roy zit duidelijk in de driver’s seat; de oprichter 
vindt dat prima. En zo hoort het ook. John 
Schapendonk zegt meteen: ‘Met onze Roy moet 
je het regelen.’

Parttime
Vader John begon het bedrijf ongeveer dertig 
jaar geleden parttime, omdat hij werkte bij 
Marinus van Kempen. John Schapendonk: ‘Daar 
heb ik het vak geleerd.’ Het bedrijf ontstond 
als iedere andere kwekerij, met een paar rij-
tjes planten rondom het huis, en vandaaruit 
groeide het als kool. Roy Schapendonk: ‘Vooral 
de laatste tien jaar zijn wij hard gegroeid, tot 
het bedrijf dat we nu zijn.’ In dat proces van de 
laatste tien jaar ontstond ook het specialisme 
van Hooghoutplant: P9- en 1,5 liter-heesters 
en in iets mindere mate vaste planten voor de 
aanlegmarkt.

Roy Schapendonk: ‘Wij zitten aan twee kanten 
van de Hooghoutseweg in Biezenmortel. Aan 
deze kant, rondom de oude boerderij waar 
ik nu woon en vroeger mijn ouders, kweken 
we 1,5 liter-heesters en aan en aan de andere 
kant de siergrassen en heesters in p9. Wij stek-

4 min. leestijd

Struikkamperfoelie (Lonicera nitida ‘Maigrün’)

'Maar wij hebben niet geannuleerd 
en nu staat de pottenlijn volop 
te werken'

Zoon Roy zit duidelijk in 
de driver’s seat; de oprichter 
vindt dat prima

Regio
in beeld
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Roy Schapendonk heeft zelf nog geen kinderen, maar de kinderen van zijn zus willen graag poseren in bedrijfskleding.

ken daarbij alles zelf. Dat heeft een aantal 
redenen. Allereerst kunnen we op die manier 
zelf de kwaliteit in de hand houden en de stek-
ken minimaal twee of drie keer terugsnoeien. 
Daarnaast is er ook een goed rendement te 
maken op het maken van stek. De derde reden 
is dat we er gewoon ook tijd voor hebben. Het 
past in onze arbeidsfilm.’

Corona
Een interview is tegenwoordig niet meer te 
houden zonder dat je vraagt naar de impact 
van corona op de business. Ook hier voert 
Roy Schapendonk het woord. ‘Toen de crisis 
net begonnen was, waren we aanvankelijk 
wel bezorgd, maar op het moment lijkt deze 
weinig impact te hebben op onze business. 
We hadden net voor de uitbraak een nieuwe 

Javo Oppotmachine Plus 2.0
Roy en zijn vader hebben Javo-dealer 
Ed Schalke benaderd met de vraag om een 
zo goed mogelijke opstelling te creëren 
voor het oppotten van hun plantgoed. 
Na een paar gesprekken maakte Ed 
Schalke een paar opstellingstekeningen, 
zodat er ze inzicht kregen in hoe de 
machines moesten komen te staan. 
Uiteindelijk werd er gekozen voor een 
Javo Big Bale-voorraadbunker. 

Vanuit deze bunker gaat de grond in een 
Javo Plus M2.0-oppotmachine. Aan deze 
machine zijn verschillende aanpassingen 
op maat gedaan, zodat het voor de 
opstelling nog beter uitkomt.

Als de gevulde potten uit de Javo Plus 
M2.0 op de Ed Schalke-transportbanden 
komen, worden de plantjes erin gepoot 
en gaan ze naar een door Ed Schalke aan-
gepaste Visser-buffertafel. Door de buffer-
tafel aan te passen met een pneumatische 
voorverzamelaar, is de capaciteit met circa 
50 procent vergroot. Dat geldt ook voor 
de capaciteit van de hele oppotlijn ten 
opzichte van de oude opstelling. Daarna 
pakt de heftruck de potten op en brengt 
ze naar het veld.

Regio
in beeld

'We hadden eerst een oudere 
Javo-oppotmachine. Deze was 
voor de medewerkers veel 
stressiger om mee te werken'
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Roy SchapendonkJohn Schapendonk

Met dit inzetstuk is de oppotmachine voor vijfliterpotten 

geschikt gemaakt voor anderhalveliterpotten.
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Javo-oppotlijn gekocht en de dealer belde ons 
al op, bijna alsof hij verwachtte dat we zouden 
annuleren. Een aantal andere kwekers had dat 
overigens wel gedaan. Maar wij hebben dat 
niet gedaan en nu staat de pottenlijn volop te 
werken.’ Schapendonk junior is trots op deze 
oppotlijn en mag dat ook zijn. Niet alleen 
ziet de fonkelnieuw glimmende machine er 
superchique uit. Hij zou volgens Schapendonk 
junior ook super werken. ‘We hadden eerst een 
oudere Javo-oppotmachine. Deze was voor de 
medewerkers veel stressiger om mee te werken. 
Toch hebben we nu aan het eind van de dag 
6000 potten meer gevuld.’

De machine waar het over gaat, is een Javo Plus 
M2.0, omgebouwd tot een dubbelwerkende 
14. Origineel is deze machine bestemd voor 
vijfliterpotten, maar met behulp van inzetstek-
ken is er plaats gemaakt voor twee anderhalve 
literpotten.

Schapendonk heeft de machine niet direct 
bij Javo gekocht, maar bij een dealer in het 
Westland, Ed Schalke. Een beslissing waar hij 
nog steeds achter staat. ‘Javo heeft fantastische 
machines, maar is ook een groot bedrijf wij 
houden meer van korte lijntjes

Boxpallets
Hooghoutplant is een echte leverancier van 
aanlegproducten. Dat heeft veel voordelen. Het 
afgeleverde product moet weliswaar gezond 

en vitaal zijn en snel verder groeien, maar kan 
bij de aflevering wel een stootje verdragen. Roy 
Schapendonk: ‘Wij hebben geloof ik twintig 
CC-karren, die we gebruiken om de stektrays 
naar de oppotmachine te vervoeren, maar al 
onze eindproducten gaan in boxpallets en 
veenmankisten naar onze klanten.’

No-nonsense
Hooghoutplant is een door en door no-
nonsensebedrijf. Dat geldt eigenlijk ook voor 
het sortiment dat wordt gekweekt op het 5,5 
hectare grote bedrijf, waaronder ongeveer 5000 
meter kas. Hooghoutplant beschikt over een 
eigen moerhoek om stek te kweken, maar vaker 
nog wordt er stek gehaald van de vorige gene-
ratie stek. Hardlopers op het bedrijf zijn de ver-
schillende soorten struikkamperfoelie (Lonicera 
nitida) als Maigrün en Elegans, maar ook Spirea, 
Euonymus en Cotoneaster. Daarnaast wordt 
ook een breed sortiment vaste planten en sier-
grassen gekweekt. Als het gaat om zaailingen, 
wordt het uitgangsmateriaal wel ingekocht.
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waaronder ongeveer 5000 meter kas 


