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De kant-en-klare Hedge to Go-haag kan zo de grond in.

‘Hoveniers zijn nog niet gewend 
om planten via een webshop 
te bestellen’
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‘We begonnen in 2005 in de Breestraat in 
Dongen’, vertelt Mathijssen, ‘met het kweken 
van Hedera-stokken onder de naam De Voorste 
Stroom. Een paar jaar geleden begonnen we 
met het kweken van kant-en-klare hagen onder 
de naam Hedge to Go BV. We wilden de kant-
en-klare hagen namelijk een eigen merknaam 
geven, Hedge to Go, dus. We leveren deze aan 
hoveniers, via webshops aan particulieren en 
aan de aannemerij.’

Mathijssen vertelt verder: ‘Ik begon net voor het 
jaar 2000 voor mezelf, alleen, met een breed 
assortiment aan planten. Gaandeweg ontdekte 
ik dat specialiseren mij beter lag. Wij kozen voor 
Hedera hibernica. In 2005 betrok ik Jeroen van 
Beurden erbij als vennoot en vanaf die tijd heb-
ben we ons steeds meer op Hedera toegespitst. 
Sinds 2010 hebben we bijna alleen nog maar 
Hedera. Alle Hedera die wij kweken, is bedoeld 
voor hagen. We zijn begonnen met de stokken, 
die door de eindklant tegen een schutting, hek-
werk of muur worden geplaatst. Toen kwamen 
er de kant-en-klare hagen bij. Als het gaat om 
Hedera gaat, bieden we dus een totaalpakket 
aan: van 40 centimeter tot 3 meter aan stok en 
kant-en-klare hagen. Wat een klant ook zoekt, als 
het om Hedera gaat, kunnen wij hem  
tevreden stellen.’

De Voorste Stroom wordt FJ-Plants
Met de verhuizing naar een grotere locatie in 
Dongen en steeds meer internationale klanten 
vonden de vennoten Van Beurden en Mathijssen 
het een goed moment om dit jaar de bedrijfs-
naam te wijzigen. De Voorste Stroom is toch 
wat lastiger dan het toegankelijkere FJ-Plants, 
waarvan de letters staan voor de voornamen van 
de ondernemers: Frank en Jeroen. De nieuwe 
naam is op 1 september in gebruik genomen. 
Het doel was om aan beurzen deel te nemen 
en zo bekendheid te geven aan FJ-Plants, maar 

door Covid-19 liep dat anders. ‘De meeste afzet 
vindt plaats in Nederland en België. Als FJ-Plants 
pakken we de zaken een voor een op: eerst de 
organisatie strak zetten, en dan kunnen we weer 
denken aan afzet in landen waar nu nog niets of 
weinig heen gaat.’

1,7 hectare glas erbij
Op iets meer dan een steenworp afstand van de 
bestaande locatie in Dongen kwam een glazen 
kas beschikbaar omdat de kweker verhuisde. 
‘Dat was perfect voor ons, ook qua inrichting, 
met containervelden. Er hoefde niet veel aan 
te gebeuren om het voor ons operationeel te 
maken. Onze andere locatie is al een paar jaar 
aan de krappe kant, vooral op het logistieke 
deel. Een van de redenen om te verhuizen is om 
de klanten nog beter te kunnen bedienen. Onze 
klanten zijn in grote lijnen hoveniers, tuincentra, 
internethandel en de aannemerij. We zien de 
markt wel verschuiven door de handel via inter-
net. Dan moet je meebewegen. Aan tuincentra 
verkopen we Hedera onder de merknaam Cover-
up. Hoveniers kunnen onze Hedera-hagen  
vinden onder de naam Hedge to Go. Op de 
website staat ook de webshop. Voor de hovenier 
is zo’n webshop handig: als je voor 12.00 uur 
bestelt, wordt de bestelling de volgende dag op 
je locatie bezorgd.’

Kweken is corebusiness
Bezorgen, internetmarketing, het wordt allemaal 
goed geregeld, maar Mathijssen houdt zich daar 
niet mee bezig. Mathijssen: ‘Je kunt niet alles zelf. 
Sterker nog, we komen er steeds meer achter 
dat samenwerking je enorm kan versterken. Wat 
je goed kunt, moet je goed doen. Voor ons is dat 
planten kweken. De rest wordt geregeld door 
goede samenwerkingspartners.’

Kant-en-klare hagen
Een Hedge to Go-haag bestaat uit een  

Specialist uit Dongen verhuist én heeft een nieuwe naam

‘De vraag naar Hedera 
is stabiel’

Dongen

Hedge to Go BV

4 min. leestijd INTERVIEW

In het Brabantse Dongen staat een kwekerij 

met twee locaties en twee namen.  

Feitelijk zijn het sinds kort ook twee bedrijven, 

met dezelfde specialisatie: Hedera hibernica. 

FJ-Plants kweekt Hedera aan stok, Hedge to Go 

kant-en-klare hagen. Frank Mathijssen is  

mede-eigenaar van beide bedrijven.  

‘Inmiddels leveren we jaarrond.’
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eenvoudig te verwijderen plastic bak waarin 
een stalen frame staat. Het frame is in vijftien 
maanden tijd begroeid met Hedera hibernica, 
waardoor het al redelijk dicht is op het moment 
van verkoop. De afnemer haalt de kunststof bak 
van de haag en plaatst de haag in de grond, met 
bijpassende groene metalen palen waaraan het 
frame bevestigd wordt. Korte tijd na het plaatsen 
is de paal begroeid en zie je die niet meer.

Mathijssen: ‘Wanneer we gaan potten, bepalen 
we de eindmaat. De pot bepaalt dus ook welke 
stok erin gaat. We leveren Hedera aan stok van 
90 centimeter tot 3 meter hoog. De grotere 
potmaten worden eerst gepot, de kleinere later. 
We potten nu van januari tot en met juli. Sinds 
dit jaar hebben we alles in eigen hand, van stek 
tot leverbare plant. We streven ernaar om met 
hetzelfde aantal mensen jaarrond te kunnen 
werken. Zo kunnen we de klant ook jaarrond 
beleveren.’

Webwinkels
Door de kas lopend zie je dozen met verschil-
lende webwinkelnamen, voor het verzenden van 
internetbestellingen voor webwinkels die Hedera 
aan stok voor FJ-Plants verkopen. ‘Er is een groei-
ende behoefte aan groene tuinafscheidingen. Je 
ziet het ook bij gemeenten, dat bij de bouw van 

een nieuw huis of een nieuwe wijk een groene 
afscheiding verplicht wordt gesteld. En de keuze 
is natuurlijk maar beperkt. Je kunt coniferen 
kiezen, maar die worden snel heel groot, terwijl 
de tuintjes steeds kleiner worden. Dan kom je 
algauw uit bij Hedera van FJ Plants en Hedge-
to-go.’

Vandaag besteld, morgen in huis
Mathijssen: ‘Voor hoveniers, bijvoorbeeld, is het 
handig om te weten dat wij voor elke doelgroep 
een geschikte plant hebben en dat we jaar-
rond kunnen leveren. En dankzij onze webshop 
heeft de klant alles wat voor 12 uur besteld is 
de volgende dag in huis. Zowel Hedge to Go als 
Hedera aan stok is te bestellen via de webshop 
die op hedgetogo.nl staat. Ik weet dat we met 
Hedera niet uniek zijn; wel uniek is dat we alle 
maten hebben en jaarrond kunnen leveren. Veel 
mensen weten niet meer wanneer iets groeit en 
geplant hoort te worden. Daardoor vlakt de piek 
in maart af en is er jaarrond vraag. Dat vinden wij 
prima; wij hebben het antwoord.’

‘We willen onze 
klanten jaarrond 
kunnen bedienen 
en met deze uit-
breiding kan dat’

Voor deze speciale bestelling verzorgde Hedge to Go ook 

de bakken.

De kant-en-klare hagen van Hedge to Go worden in

tuincentra verkocht onder de merknaam Cover-up.

Frank en Jeroen vormen samen FJ Plants.
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