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De samenwerking met ErfGoed gaat terug tot 
2011. ‘ErfGoed is bijna onze overbuurman in 
Moerkapelle, wat handig is voor korte lijnen’, 
glimlacht Niels van den Berg, mede-eigenaar 
van kwekerij Montis. ‘We zijn destijds begonnen 
met een ouderwetse lavasteenvloer, die voor-
namelijk voor de buitenteelt werd gebruikt. 
Deze vloeren hielden veel vocht vast, zeker in 
de kas. In 2016 kochten we de kwekerij van 
de overbuurman en legden daat onze eerste 
basaltvloer van ErfGoed aan. Dit is een ander 
gesteente, dat de vloer gemakkelijker afdroogt. 
Dat brengt vooral in de winter minder vocht-
problemen met zich mee, omdat je de relatieve 
luchtvochtigheid eenvoudiger lager houdt.’

Brandvertragend worteldoek
In de zomer van 2019 kocht Montis een derde 
locatie, 2,5 hectare, aan de Van Hasseltweg 
in Moerkapelle. Hier kwam ook een basalt-
eb-en-vloedvloer van ErfGoed in. ‘Bovendien 
werd in de kas voor het eerst brandvertragend 
worteldoek van ErfGoed gelegd, vergelijkbaar 
met de schermdoeken die tegenwoordig ook 

brandvertragend zijn. De reden hiervoor is dat 
er vlak boven de vloer verlichting hangt. We het 
risico op brand, bijvoorbeeld bij kortsluiting, 
minimaliseren. We moesten er speciaal naar 
vragen, want zo’n worteldoek wordt nog niet 
automatisch brandvertragend gemaakt.’
Van den Berg noemt een andere noviteit van 
de ErfGoed-teeltvloer. ‘We hebben geen lucht 
meer nodig bij de afvoerkleppen van de eb-en-
vloedvloer. Door de waterdruk wordt de afvoer 
dichtgeduwd en als de waterdruk wegvalt, gaat 
de afvoer weer open.’

Minder vocht
De kweker is vol lof over de ErfGoed-
teeltvloeren, zeker over de basalt-eb-en-vloed-
vloer. ‘Sinds ErfGoed de ontwikkeling heeft 
gemaakt naar een droger gesteente, hebben 
we in de winter minder vocht in de kwekerij. 
Zo hoef je minder te stoken om de relatieve 
luchtvochtigheid omlaag te krijgen. Bovendien 
heb je minder last van botrytis in de planten 
door het vocht, waardoor je minder gewas-
verzorgingsmiddelen hoeft in te zetten. Dit is 

Kwekerij Montis maakt kwaliteitsslag met betere teeltondergrond

Kwekerij Montis te Moerkapelle heeft het afge-

lopen decennium al drie keer ErfGoed in de arm 

genomen voor de aanleg van een teeltvloer. En 

dat bevalt uitstekend; vooral de betere vocht-

huishouding in de kas gedurende de winter is 

een groot pluspunt. Ook heeft ErfGoed voor 

het eerst een brandvertragend worteldoek aan-

gebracht op de eb-en-vloedvloer. Niels van den 

Berg van Montis vertelt in geuren en kleuren 

wat de producten en diensten van ErfGoed de 

kwekerij allemaal hebben gebracht.
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Beter klimaat 
met de eb-en-vloed-
vloer van ErfGoed

PDe teeltvloer van ErfGoed brengt Montis veel voordelen.
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weer gunstig voor de MPS-certificering. De planten blijven uit zichzelf 
sterker, omdat het stoken en de plantverzorging kunnen worden gemi-
nimaliseerd. We kunnen nu gemakkelijker een sterker product kweken, 
dat weerbaarder is tegen bepaalde omstandigheden. Je ziet duidelijk de 
verschillen met de lavasteenvloer die nog in de kas uit 2011 ligt. Op de 
nieuwere vloeren is het kweken al met al veel efficiënter geworden.’
Montis kweekt op de ErfGoed-vloeren seizoenproducten als Campanula 
‘Addenda’, Ranunculus, Aster, Helleborus niger ‘Christmas Carol’ en H. orien-
talis in diverse soorten. ’We hebben een breed palet seizoenplanten en 
springen zo veel mogelijk in op de vraag uit de markt. We zijn flexibel en 
kunnen snel schakelen tussen de verschillende plantensoorten.’
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Montis
Montis is een echt familiebedrijf, dat in 1987 is opgericht door Nico 
en Elly van den Berg. Nico werkte daarvóór in de kwekerij van zijn 
vader, die gespecialiseerd was in snijbloemen, maar ging zich rich-
ten op potplanten met zijn eigen bedrijf. Eind 2011 kwam Niels in 
het bedrijf en werd er een andere kwekerij overgenomen, waardoor 
de splitsing in Montis Moerkapelle BV en Montis Zuidplas BV ont-
stond. In 2017 werd Montis Zuidplas verder uitgebreid met de aan-
koop van een andere kwekerij. Hierdoor ontstond een mooie locatie 
voor de uitbreiding van vooral de Helleborus-teelt. In de zomer van 
2019 werd een derde locatie overgenomen. Van hieruit kan Montis 
snel en flexibel leveren door het interne transportsysteem en de 
sorteerbuffer. De drie locaties hebben in totaal een oppervlakte van 
7,5 hectare.

‘We hebben in de winter 
minder vocht in de 
kwekerij, waardoor we 
minder hoeven te stoken 
om de relatieve luchtvochtig-
heid omlaag te krijgen’

Niels van den Berg van Montis

Het klimaat is in de winter minder vochtig. ErfGoed legde voor het eerst een brandvertragend worteldoek.
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De afzet van Montis is vooral gericht op het 
hogere segment van tuincentra, bouwmarkten, 
serviceretail en vakhandel. ‘We krijgen het jaar 
in, jaar uit voor elkaar om te voldoen aan dat 
hogere kwaliteitsniveau. We hebben dus niet 
voor niks al drie keer voor een ErfGoedVloer 
gekozen’, merkt Van den Berg op.

De kweker uit Moerkapelle is niet alleen te spre-
ken over de teeltvloeren van ErfGoed, maar ook 
over de dienstverlening van de specialist. ‘De 
samenwerking verloopt al meer dan tien jaar 
zeer goed. We hebben korte lijnen met ErfGoed 
en bekende aanspreekpunten, wat erg prettig 
is. Bij de uitvoering van de verschillende projec-
ten komen steeds dezelfde deskundige mensen 
terug, en dat is goed voor de betrouwbaarheid 
en de vertrouwensband. Een pluspunt is verder 
dat ErfGoed altijd in ontwikkeling is en continu 
op zoek is naar verbeteringen. De medewerkers 
denken echt met ons mee en komen zo veel 
mogelijk tegemoet aan onze wensen. Een goed 
voorbeeld hiervan is de aanleg van het brand-
vertragende worteldoek.’

Betrouwbaarheid
Montis zou ErfGoed zeker aanbevelen bij 
collega-kwekerijen. ‘Vooral de betrouwbaarheid 
en de kennis van zaken springen eruit. Zoals 
gezegd probeert het bedrijf altijd de innovatie 
te zoeken.’

Betrouwbaarheid is dan ook een groot goed 
voor de kwekerij. ‘Dit is onze kracht en daarmee 
willen we ons graag onderscheiden bij onze 
afnemers in het hogere segment. We doen wat 
we zeggen en streven er altijd naar om een 
complete leverancier te zijn. Zo willen we in 
het Campanula-seizoen vanaf de eerste tot de 
laatste week steeds hetzelfde kwaliteitsproduct 
uitleveren. We zorgen ervoor dat de klant de 
hele bestelling ook werkelijk compleet binnen-
krijgt, en dit elke dag opnieuw. We richten ons 
op langdurige samenwerkingen. Op die manier 
groeien we met onze klanten mee als hun vraag 
stijgt. Zo is de afgelopen jaren onze business 
ook flink toegenomen.’

Van den Berg, die op termijn als ‘de nieuwe 
generatie’ de kwekerij alleen gaat runnen, 
schetst een gezond toekomstperspectief. ‘We 
zien als Montis volop kansen in de sector, 
zolang we ons maar blijven onderscheiden. 
We constateren wel dat bedrijven zich moeten 
blijven ontwikkelen en steeds groter en inge-
wikkelder worden. Ik sluit dan ook niet uit dat 
ik ooit samen met een ander de kwekerij zal 
voortzetten, want op den duur is alleen door-
gaan bij een bepaalde grootte niet wenselijk. 
Samenwerking luidt dan het parool.’
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