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Op het moment van schrijven is MvL Green 
Solutions welgeteld zes weken jong. Maar dat 
zegt niet per se iets over de ervaring en kennis 
van dit bedrijf. Het is een nieuwe tak aan de 
boom waar ook de bedrijven MvL Metaal en 
MvL Beregening deel van uitmaken.

Eigen ontwerp
MvL Metaal is al zestien jaar leverancier voor 
boomkwekerijen en hoveniers. Bekend zijn 
de stalen onderdelen die gebruikt worden 
bij de aanleg van containervelden. Daarnaast 
heeft het bedrijf verschillende transportmid-
delen ontwikkeld die worden toegepast in de 
boomkwekerij. Bor: ‘Wij zijn constant bezig 
met innovatie; zo is er naar eigen ontwerp een 

spoorvolgende bomenwagen ontwikkeld. Onze 
engineer heeft deze tot in detail uitgewerkt 
voordat de productie van start ging. Met de 
spoorvolgende bomenwagen kunnen bomen 
vervoerd worden. Deze wagens worden uitslui-
tend gebruikt op containervelden en zijn mak-
kelijk te bevestigen achter een tractor, shovel of 
golfkar. Inmiddels gebruiken al veel boomkwe-
kers in onze regio onze bomenwagens.’

Grote vraag naar containervelden
Melwin van Laar is directeur en eigenaar van de 
bedrijven die zijn initialen dragen. Hij consta-
teerde een sterk groeiende vraag in de markt 
naar containervelden en teeltvloeren. Met zijn 
metaal- en beregeningsproducten had Van Laar 

niet alleen een netwerk, maar ook al de nodige 
kennis over en ervaring met containervelden. 
Toen de kans zich voordeed om een deel van 
de werkzaamheden van een van zijn partners 
over te nemen, aarzelde hij niet en richtte MvL 
Green Solutions op. Onder deze naam legt MvL 
Green Solutions in nauwe samenwerking met 
zijn partners containervelden en teeltvloeren 
aan in heel Europa.

Bor: ‘Het grondwerk, de basis, is heel belang-
rijk, ook bij een containerveld of teeltvloer. We 
werken daarbij nauw samen met onze partners. 
Deze partners staan bekend om hun ervaring 
en specialistische kennis van grondwerk. 
Wanneer we een aanvraag krijgen voor de aan-
leg van een containerveld of teeltvloer, gaan 
we samen met de partner naar de klant. Er 
wordt een tekening gemaakt waarin de wensen 
van de klant centraal staan. Aan de hand daar-
van komt er een offerte tot stand. Hierin wordt 
ook de beregening meegenomen. De berege-
ning wordt gemonteerd en aangelegd door de 
specialisten van MvL Beregening.’
Bor is al enige jaren bekend met de boomkwe-
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kerijsector. ‘Er is een verschuiving gaande van 
vollegrondteelt naar containerteelt. Het grote 
voordeel van containerteelt is dat kwekers niet 
meer afhankelijk zijn van het rooiseizoen. Ze 
kunnen het hele jaar bomen leveren. Een bijko-
mend voordeel is dat je bomen in pot de opti-
male hoeveelheid voeding kunt geven. Doordat 
de bomen aan de druppelbevloeiing staan, 
kunnen er afgemeten hoeveelheden meststof-
fen met het water meegegeven worden. Dit 
leidt tot sterke en gezonde bomen.’

Het team van MvL bouwt de containervelden. 
Tijdens het grondwerk worden de hoofdlei-
dingen al door MvL Beregening in de grond 
gelegd. Wanneer het grondwerk klaar is, wordt 
begonnen met de bovenbouw van het veld. 
Het worteldoek wordt gelegd en de betonpalen 
worden in de grond gedrukt. Als de basis van 
de bovenbouw gerealiseerd is, worden de sta-
len onderdelen gemonteerd en de staaldraden 
gespannen.

Als laatste wordt de beregening gemonteerd 
en aangesloten op het leidingwerk dat in de 
grond is gelegd. De beregening wordt gevoed 
vanaf een pomphuis dat elders op het perceel 
staat. ‘Bij MvL Beregening hebben we software 
ontworpen met een bijbehorende app. Zo kan 
de kweker als het ware vanaf de bank het con-
tainerveld voorzien van de juiste hoeveelheid 
water en mest.’

Groene klanten
De verschillende MvL-bedrijven richten zich 
op de groensector. Zowel MvL Metaal als MvL 
Beregening en MvL Green Solutions bedient 
de boomkwekerijtak en de hovenier. Daarnaast 
leveren ze aan tuincentra en kwekers van tuin-
planten. Daarbij denkt het Dodewaardse bedrijf 
– dat op zoek is naar een grotere bedrijfs-
ruimte – mee met de sector, aldus Bor. ‘Iedere 

boomkweker kent wel het bomenrek op de 
auto, waarbij je boom voor boom moet optil-
len en tegen het rek plaatsen. Wij hebben een 
stalen pallet ontwikkeld waarop een bomenrek 
is gelast. Je plaatst de bomen op deze pallet; 
vervolgens tilt de heftruck de volle pallet met 
bomen op en plaatst deze zo op de auto. Dat 
scheelt tijd en werkt een stuk makkelijker. Zo 
blijven we dus meedenken met onze klanten.’
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Nieuwe partner: MvL Green Solutions
MvL Green Solutions is een nieuwe partner van NWST. Het bedrijf bouwt containervelden en 
teeltvloeren, van het grondwerk tot en met de beregening. Voor het grondwerk werkt MvL 
samen met partner VL Grondwerk, die voorheen ook containervelden bouwde, maar nu alleen 
nog het grondwerk verzorgt. De bouwactiviteiten van VL Grondwerk zijn overgenomen en 
voortgezet door MvL Green Solutions.
MvL Green Solutions BV is opgericht door Melwin van Laar, die tevens eigenaar is van MvL 
Metaal BV en MvL Beregening BV. Voorheen was de naam van het bedrijf MvL Metaal en 
Beregening. Sinds eind 2020 zijn de bedrijven gesplitst in twee aparte bv’s: MvL Metaal en MvL 
Beregening. Het laatstgenoemde bedrijf heeft een app met eigen software ontwikkeld voor 
nauwkeurige beregening van planten en bomen.

MvL Green Solutions is samen met de andere bedrijven gevestigd in Dodewaard. Naast het 
kantoor zijn er een eigen laswerkplaats en een voorraadhal. Er werken ongeveer 25 mensen bij 
MvL. Bart Bor is accountmanager en projectleider bij MvL Green Solutions.

MvL heeft zich onlangs als partner met NWST verbonden. Van Laar: ‘Het blad Boom in Business 
dat door NWST wordt uitgegeven, wordt in de sector goed gelezen. Omdat het een groot 
bereik heeft, is het interessant om regelmatig in dit blad te verschijnen. We merken dat kwe-
kers steeds vaker verschillenden teeltmethoden combineren, zoals vollegrondsteelt, container-
teelt en teeltvloeren voor vaste planten. Ook hebben we te maken met de klimaatverandering. 
De bedrijven van de MvL-boom blijven voortdurend innoveren, zodat we de klant doorlopend 
goede adviezen kunnen geven.’

MvL Metaal ontwikkelde zelf sporenkarren voor transport 

over de kwekerij.

Met de zelf ontworpen bomenpallet is het eenvoudig laden.
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