
23www.boom-in-business.nl - 3/2022

Totstandkoming
Het Laanboomhuis toont het belang van de 
hele laanboomcluster en specifiek van TCO. Het 
gebouw moet hét ontmoetingscentrum in de 
regio worden met betrekking tot laanbomen. De 
oprichting was mogelijk door ondersteuning van 
de provincie Gelderland; de gemeente Neder-
Betuwe ondersteunt de exploitatie door tien jaar 
lang een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren. 
Het Regionaal Investeringsfonds (Rif ) deed een 
aanzienlijke duit in het zakje voor de aanleg van 
de tuin, die de functie van inspiratietuin heeft. 
Ook kreeg het Laanboomhuis subsidie uit het 
gemeentelijke Lokaal Investeringsfonds (Lif ). 
Hiervan werden speeltoestellen aangekocht, 
die geplaatst zijn in de buitenruimte rond het 
Laanboomhuis. Goos Cardol, voorzitter van 
Tree Centre Opheusden (TCO): ‘Schooljeugd uit 
Kesteren fietst langs het Laanboomhuis naar 
huis. Die jongeren zetten hun fiets aan de kant 
en gaan er even schommelen, zitten en kletsen. 
Dat is mooi om te zien, want hoe meer leven 
in de brouwerij en hoe meer gebruik van het 
Laanboomhuis, des te beter.’

Chapeau voor samenwerking
Cardol prijst de samenwerking van de laan-
boomkwekers. ‘Financiële ondersteuning is 
belangrijk, maar komt er niet zonder goede 
samenwerking. De samenwerking van de laan-
boomkwekers was altijd al goed, ook al vóór 
de TCO-oprichting in maart 2015. Zo waren 
er de samenwerkingsverbanden die in TCO 
zijn opgegaan, zoals de Beurs Opheusden, de 
Kring Opheusden en de Boomteeltstudieclub 
Opheusden. Men treft elkaar natuurlijk ook 
voortdurend in de handel. Een bedrijf is de ene 
keer leverancier, de andere keer afnemer. En 
treft men elkaar niet in de handel, dan wel bij de 
bakker of in de kerk. Er lopen veel familielijnen. 
Ondanks de concurrentie kunnen de TCO-leden 
langs niet-concurrerende lijnen uitstekend 
samenwerken. Puur dankzij deze samenwerking 
werd het Laanboomhuis mogelijk.’

Slagkracht
Deze niet-concurrerende lijnen waarlangs TCO 
zich beweegt, zijn de digitale versie van de 
Beurs Opheusden (de handelssite), onderzoek 

Laanboomhuis langs A15 bij Opheusden volop in gebruik
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‘Het gesprek met elkaar en 
met de samenleving, daar 
draait het Laanboomhuis om’

Het Laanboomhuis ligt op een zichtlocatie aan de rotonde nabij de A15.
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en innovatie, promotie en handel, belangen-
behartiging en ruimtelijke ontwikkelingen.

Door de leden te verenigen, beoogt TCO het 
vergroten van de slagkracht, ook ten opzichte 
van overheden. Zo mogelijk werkt het platform 
daarbij samen, zoals met de fruitteeltsector of 
het waterschap. ‘We zoeken altijd naar gemeen-
schappelijke belangen.’
Het Laanboomhuis onderstreept die intenties. 
TCO is enig aandeelhouder en vaste gebruiker 
van het Laanboomhuis. Het organiseert er 
werkgroepen, projectvergaderingen, de leden-
vergadering en allerlei andere overleggen. Een 
andere vaste gebruiker is het Laanboompact, 

onderdeel van Greenport Gelderland, met 
daarin vertegenwoordigers van bedrijven uit 
het hele cluster, van de provincie en van de 
gemeenten Overbetuwe, Neder-Betuwe en 
Buren. Zij komen meermaals per jaar bij elkaar 
in het Laanboomhuis.

Cardol: ‘Het Laanboomhuis biedt letterlijk, 
maar ook figuurlijk ruimte om elkaar te ont-
moeten en te inspireren. TCO-leden mogen het 
Laanboomhuis gebruiken voor vergaderingen 
en evenementen. Financiële dienstverleners 
kunnen er voorlichting geven aan de sector. 
Dat gebeurt ook met enige regelmaat. Scholen 
met opleidingen voor de laanboomteelt (zoals 

Yuverta) kunnen er lesgeven. Politieke partijen 
gaan in het Laanboomhuis het gesprek aan 
met TCO. We willen dat het Laanboomhuis een 
gonzende korf wordt waarin aan alle kanten 
kruisbestuiving plaatsvindt. In gesprek zijn 
met de samenleving, daar gaat het om in het 
Laanboomhuis.’

Uitstraling
De architectuur van het Laanboomhuis 
weerspiegelt die filosofie van openheid; 
het gebouw ligt op een zichtlocatie aan de 
rotonde nabij de A15, waarlangs een drukke 
verkeersstroom loopt. Het gebouw is trans-
parant; iedereen kan erdoorheen kijken. In 
de rotonde prijkt een cortenstalen naam-
bord met daarop de woorden ‘Tree Centre 
Opheusden’. Cardol vertelt er zichtbaar trots 
over. ‘Het is bijzonder dat die groep laan-
boomkwekers deze plek letterlijk en figuurlijk 
heeft weten te bemachtigen; dat wijst op een 
sterk zelfbewustzijn, naast al hun harde werk. 
We proberen de zichtlocatie eer aan te doen 
door een mooie entree van de gemeente te 
zijn. TCO-leden hebben dit jaar een bijdrage 
geleverd met mooie grote bomen en planten 
en hebben gazon aangelegd. Daarmee willen 
we rond het gebouw inspiratie bieden met 
onze producten.’

Leslocatie
Een officiële opening van het Laanboomhuis 
is er nog niet van gekomen: corona gooide 
roet in het eten. Maar voor dit najaar staat 
het op de planning. In de tussentijd is er al 
volop bedrijvigheid. Elke woensdag geeft 
Yuverta er de hele dag les aan bbl-studenten 
boomkwekerij. De meeste leerlingen wer-
ken in de laanboomkwekerij in de regio 
Opheusden. Boomteeltdocent Arno Engels 
is erg enthousiast over het Laanboomhuis: 
‘Geen enkele boomkwekerijregio heeft zo’n 
mooi huis voor haar kwekers. Bovendien 
komt het hele bedrijfsleven hier voorbij. In 
het Laanboomhuis zie je de bedrijvigheid van 
de regio terug. Het is het visitekaartje van de 
regio, met een mooie ontvangstruimte.’

Over de ruimtes vertelt Engels: ‘Zowel bene-
den als boven bevindt zich een grote ruimte 
waar je makkelijk met twintig mensen in 
klasopstelling kunt zitten. In de beneden-
ruimte hangt een beeldscherm aan de muur. 
Daar kun je met behulp van wifi presentaties 
houden met je laptop. Enkele kleinere kan-
toorruimtes boven worden door TCO gebruikt. 

‘Puur dankzij deze samenwerking  
werd het Laanboomhuis mogelijk’

Leerlingen van Yuverta voor het Laanboomhuis

De tuin van het Laanboomhuis dient als inspiratietuin; ook voorbijgangers maken er volop gebruik van.
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Hier kan ook in kleinere groepjes worden 
vergaderd. Beneden bevinden zich verder nog 
een gemeenschappelijke keuken en sanitaire 
voorzieningen.’

Engels lacht. ‘In het begin kwamen studenten 
in het rooiseizoen nog weleens op klompen 
naar de lessen in het laanboomhuis, met de 
kluitresten er nog aan. Toen hen duidelijk 
werd dat TCO-leden er ook klanten ontvangen 
en mensen die belangrijk zijn voor de sector, 
kwamen ze in nettere kleding en op schoenen 

naar de les. Het gebouw moet natuurlijk wel 
netjes en schoon blijven voor een goede uit-
straling.’

Bijeenkomsten
In maart dit jaar gebruikte Mabo 
Boomkwekerij het Laanboomhuis voor een 
bijeenkomst van Groenversneller. Veertien 
hoveniers kregen een rondleiding over de 
kwekerij en vervolgens een training in het 
Laanboomhuis. Niels Mauritz van Mabo 
Boomkwekerij: ‘Beneden in de grote zaal werd 

de training gehouden met gebruik van het 
scherm aan de muur. Na de training was er 
een etentje. Dat kon in dezelfde ruimte; die is 
groot genoeg. Het gebouw heeft veel moge-
lijkheden. Je kunt ook boven lesleven, zodat er 
beneden een buffet klaargezet kan worden.’

Mauritz, tot besluit: ‘Het Laanboomhuis is voor 
ons als TCO-lid belangrijk om kennis uit te wis-
selen met andere partijen en om ons bedrijfs-
netwerk uit te breiden. Delen is vermenigvul-
digen. Maar voor TCO zelf is het gebouw ook 
belangrijk: niemand kan eromheen, waardoor 
de organisatie nog serieuzer wordt genomen 
dan al het geval was.’

Een ruimte van het Laanboomhuis die gebruikt wordt als leslokaal

‘Het Laanboom
huis wijst op 
een sterk zelf
bewustzijn’

Niels Mauritz van Mabo Boomkwekerij Goos Cardol
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