Regio-in-Beeld Noord
Limburg: ‘De moderne
boomkweker is een allround
ondernemer’
Harde cijfers ontbreken, maar wellicht heeft de crisis in de boomkwekerij de laatste jaren in Noord-Limburg wel harder toegeslagen dan in andere
teeltgebieden. Tijdens het traditionele Rabo-boomkwekersdiner, dat wordt gehouden aan oevers van de Maas, is daar gelukkig weinig van te merken.
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Het is een goede gewoonte dat het Regio-in-Beeldinterviewrondje van vakblad Boom In Business
wordt afgesloten met een gezamenlijk diner, dat
wordt gesponsord door de Rabobank. Ook voor
Regio-in-Beeld Noord-Limburg was dat het geval,
hoewel we voor de culinaire afsluiting te gast
waren bij restaurant De Watervogel in Maashees,
net over de grens in Noord-Brabant, maar gelukkig wel aan de oevers van de Maas. Bij het diner
waren aanwezig Rob van Wijnhoven van Roparau,
René Coonen van Boomkwekerij Coonen en Frank
Coenders van Boomkwekerij Frank Coenders.
Namens de Rabobank schoof Erik Bovée aan.
Bovée is een nieuwe naam voor de boomteeltsector, maar zeker niet voor de regio en de bank. Hij
heeft al vele jaren ervaring als agrarisch accountmanager bij Rabobank Peel, Maas en Leudal.
Als je drie boomkwekers met elkaar aan tafel
zet, gaat het natuurlijk over het vak. En omdat

de meerderheid in dit geval werd gevormd door
rozenkwekers, ging het voornamelijk over de
rozenteelt. Dat levert al snel wat minder optimistische verhalen op. De teelt heeft de laatste jaren
een aantal flinke debacles meegemaakt, zoals het
faillissement van rozencoöperatie Horatia, maar
ook de totale krimp van de sector.
De teelt van rozen en de teelt van sierheesters
hebben gemeen dat het aanbod behoorlijk is
gekrompen. Het gaat eigenlijk al heel lang slecht
met de rozenteelt, maar de krimp van de laatste
jaren is toch opmerkelijk te noemen. Toch zijn
de drie ondernemers die werden geïnterviewd
niet ongelukkig met de huidige markt. Niks gaat
vanzelf, natuurlijk, maar de marktomstandigheden
zijn op dit moment redelijk goed te noemen. Als je
een gemene deler zou moeten noemen die opgaat
voor alle drie de geïnterviewde bedrijven, dan is

dat dat je anno 2017 allround ondernemer moet
zijn. Zo is Rob Wijnhoven bijvoorbeeld commissaris
bij Vitelia, René Coonen voorzitter van de boomteeltstudieclub en heeft ook Coenders de nodige
bestuurlijke ervaring.
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