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‘Hygiëne is hot’, zegt Patrick van Scheijndel, 
Technisch Sales Manager van Melspring. ‘Een 
goede reiniging is het belangrijkste van een 
kwekerij. Het kost tijd, maar het is een kwestie 
van tijd er voor maken’, stelt hij. ‘Zeker nu steeds 
meer bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt 
mogen worden, is de druk op kwekers groot. Als 
zij hun kwekerij goed schoonhouden en met 
name ook de waterhuishouding, dan hoeven zij 
sowieso minder bestrijdingsmiddelen te gebrui-
ken, omdat algen en bacteriën en schimmels 
geen kans meer krijgen om zich te hechten.’

Onderscheidend
Melspring International produceert reinigings-
middelen waarvoor geen MPS-certificaat aange-
vraagd hoeft te worden. Volgens Van Scheijndel 
een onderscheidend punt ten opzichte van de 
concurrenten in deze markt. Dat onderschei-
dend vermogen geldt ook voor het product 
EasyFlow dat zowel organische als anorganische 
vervuiling kan verwijderen. Daarnaast selecteert 
Melspring slechts een beperkt aantal distri-
buteurs. Een daarvan is het bedrijf Telermaat. 
Verkoper/adviseur Bart Schupper van Telermaat 
is enthousiast over de producten van Melspring 
en brengt ze dan ook graag onder de aandacht 

bij zijn klanten. ‘Wij zijn met Melspring in zee 
gegaan vanwege de kwaliteit van de producten 
en de goede prijs-kwaliteitsverhouding. Wij zijn 
adviserende partij en mijn taak is het om uit 
te zoeken wat het beste bij een kweker past. 
Kwekers moeten op ons kunnen bouwen. Ik ga 
niet doordrammen.’

Stroomversnelling
Schupper legt uit dat de samenwerking met 
Melspring en de uitrol van de producten van 
deze fabrikant bij boomkwekerijen in een 
stroomversnelling is geraakt, sinds hij in contact 
kwam met Patrick van Scheijndel. Hij is blij met 
de samenwerking. ‘Patrick gaat mee naar onze 
klanten, legt alles van a tot z uit en dat kan hij 
nog beter dan ik. Ook tijdens het seizoen gaan 
we vaak even langs’, zegt Schupper. Tijdens zijn 
klantbezoeken ziet Patrick weleens kwekerijen 
waar een schoonmaakbeurt geen kwaad zou 
kunnen. Hij kaart het aan en maakt vervolgens 
een afspraak met de kweker en met Bart om 
samen de klant te bezoeken. ‘Wij maken dan 
altijd een rondje over de kwekerij en horen 
van de kweker waar hij tegenaan loopt en 
welke problemen verholpen moeten worden. 
Vervolgens gaan we om de tafel zitten om te 

bedenken wat wij kunnen betekenen voor hem’, 
legt Van Scheijndel uit. ‘We bespreken altijd 
wat onze klant wil bereiken. Op korte termijn is 
al snel resultaat te boeken, maar op de langer 
termijn leidt een schone kwekerij ook tot meer 
opbrengst. De plant gaat er ook op vooruit.’

Winsituatie
Een veelvoorkomend probleem bij boom-
kwekerijen is vervuiling van het gronddoek, de 
folie en betonpalen. Om dit schoon te maken 
is het product Eiwitremover van Melspring 
uitermate geschikt. Ook vervuiling van het 
irrigatie systeem komt veel voor. ‘Als het systeem 
eenmaal vervuild is, dan blijf je die vervuiling 

Melspring International BV produceert reinigingsmiddelen voor de werkvloer 
en waterinstallaties

Veel kwekers nemen er de tijd niet voor, maar het schoonhouden van de werkomgeving is uiteraard heel belangrijk. Het werkt prettiger, ziet er mooier 

uit en komt uiteindelijk de teelt ten goede. Dat is zeker ook het geval bij een schone waterhuishouding. Het bedrijf Melspring International BV adviseert 

hierover en produceert reinigingsmiddelen die waterinstallaties en de werkvloer schoon kunnen maken en schoon kunnen houden.
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‘Een goede reiniging is het  
belangrijkste van een kwekerij’

Kwekers Bas en Ronald van Eijk uit Boskoop.
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verspreiden. Maak je de boel schoon, dan is 
dat in alle opzichten een winsituatie’, zegt Van 
Scheijndel. Om goed inzichtelijk te krijgen hoe 
vervuild water aangepakt moet worden, werkt 
Melspring samen met het bedrijf Eurofins. ‘We 
nemen een monster van het water en sturen 
dat naar het lab. Na ongeveer acht dagen wordt 
inzichtelijke hoeveel bacteriën en schimmels 
het water bevat en welke dosering van ons pro-
duct EasyFlow nodig is om het weer schoon te 
krijgen.’ Na een eerste behandeling om alles te 
reinigen, zal een kweker in het vervolg altijd een 
bepaalde dosering meegeven aan het water om 
zijn systeem te onderhouden. Van Scheijndel: 
‘Het is heel belangrijk dat ons advies over de 
dosering opgevolgd wordt om het juiste resul-
taat te bewerkstelligen. Het product is verder 
makkelijk te hanteren en kan gewoon via de 
spuitwagen gebruikt worden.’

Naast vervuiling van de werkomgeving en de 
watersystemen, is vervuiling van mestbakken 

volgens Van Scheijndel en Schupper ook veel-
voorkomend. Voor dit probleem biedt Melspring 
het product Mineral. Van Scheijndel: ‘Wij zien dat 
mestbakken vaak niet goed afgedekt zijn en ook 
dat er veel ballast onderin blijft liggen. Mineral 
lost dat achtergebleven materiaal allemaal op en 
zo wordt de bak goed gereinigd.’

Pottentelers
Schupper schat in dat inmiddels tien procent 
van zijn klanten een product van Melspring 
gebruikt en constateert dat deze afzetmarkt 
snel groeit. ‘Het zijn vooral de pottentelers die 
de schoonmaakmiddelen gebruiken.’ Een van 
die gebruikers is de kwekerij van de gebroeders 
Bas en Ronald van Eijk uit Boskoop, die gespe-
cialiseerd zijn in de teelt van skimmia’s. Dit jaar 
hebben zij voor het eerst de eiwitremover en 
Easyflow gebruikt in hun kwekerij. ‘Wij hebben in 
onze kwekerij altijd veel last van algenvorming. 
Dit jaar was dat zelfs nog erger, doordat het nat-
ter en vochtiger was. Het kost altijd heel veel tijd 
om dit netjes schoon te maken’, vertelt Ronald 
van Eijk. ‘Bart kwam hier al over de vloer als ver-
tegenwoordiger en ik vroeg hem of hij niet een 
middel wist om van de algen af te komen en zo 
zijn wij in contact gekomen met de producten 
van Melspring.’

In zijn bedrijf zijn de algen dit jaar dus voor 
het eerst aangepakt met de eiwitremover van 
Melspring en Ronald is tevreden over het resul-
taat. ‘Ik moet zeggen dat wij een enorm verschil 
zien.’ Van Eijk heeft ook nog geprobeerd om de 
schuimondersteuning toe te voegen aan de 
eiwitremover, maar dat was geen succes. ‘Wij 
gebruiken een spuitboom en ik denk dat daar te 
weinig druk op stond om profijt te hebben van 
de schuimondersteuning.’ Voordat de broers de 
producten van Melspring gebruikten, maakten 
zij hun kwekerij schoon met chemische  
middelen. In verband met de MPS-certificering 
van hun kwekerij, was het ook beter om over te 
stappen naar de middelen van Melspring, vertelt 
Ronald. Om ook hun water weer schoon te krij-
gen, wordt sinds mei van dit jaar Easyflow toe-
gevoegd aan het waterbassin. ‘Het zal wel even 
duren, voordat ons water weer helemaal schoon 
zal zijn. Vervuiling en aanslag die in 15 jaar is 
opgebouwd, is niet in een keer weg uit een  
bassin van twee miljoen liter’, zegt Ronald.
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Producten
De drie belangrijkste reinigingsproduc-
ten van Melspring voor onder andere de 
boomkwekerijen zijn EasyFlow, Mineral en 
Eiwitremover. De producten zijn geschikt 
voor het schoonhouden van druppelsyste-
men, leidingen en sproei-installaties, het 
voorkomen van verstoppingen en onge-
lijke afgifte, het optimaliseren van het 
zuurstofgehalte van het water, het tegen-
gaan van bacteriën en schimmels, het rei-
nigen bij teeltwissel, het uitschakelen van 
ziekteverwekkende micro-organismen, het 
reinigen van aanslag op teeltgoten, glazen 
of plastic scheidingswanden en betonnen 
looppaden en het verwijderen van vervui-
ling aan de binnen- en buitenkant van de 
kas. Op speciale datasheets van Melspring 
staat precies aangegeven waarvoor welk 
van de drie genoemde producten geschikt 
is. Toepassing en gebruik worden ook uit-
gelegd in het advies aan klanten.

Schuimondersteuning
Melspring Schuimondersteuning kan worden toegevoegd bij de Eiwitremover. Het is een pH 
neutraal product dat tijdens het reinigen en desinfecteren een ondersteunende schuimlaag 
vormt. Met de schuimondersteuning is geen dure apparatuur nodig. Het kan gewoon in de 
spuitwagen, wanneer het de lans verlaat, vermengt het zich met lucht en word een schuim-
laag gevormd. Hoe meer luchtondersteuning, des te meer schuim. Door de schuimlaag 
blijven reinigings- en desinfectie producten langer ‘hangen’ waardoor de werking verbetert, 
aldus Melspring. Melspring Schuimondersteuning heeft een bevochtende werking waardoor 
moeilijk te bereiken plaatsen ook geraakt worden. Bijkomend voordeel is dat door het schuim 
zichtbaar is welke delen al gedaan zijn en welke nog niet.

Melspring International
Melspring International B.V. is leverancier van diverse producten voor waterbehandeling, 
opgesplitst in de terreinen afvalwater en water voor glastuinbouw. Bij Melspring 
Afvalwaterbehandeling worden op communale- en industriële (afval)waterzuiveringen  
diverse producten op het gebied van (afval)waterbehandeling, slibontwatering en  
geurbestrijding ingezet. Het bedrijf is ook producent en leverancier van diverse producten 
voor druppel waterbehandeling, beregening en reiniging voor de glastuinbouw. Daarnaast 
voorziet Melspring in (product)advies en begeleiding ten aanzien van het te gebruiken  
druppelwater-/beregeningsysteem, de voorbereiding op de teeltwissel, de inzet van de  
diverse reinigingsmiddelen en de te hanteren  
watergiftstrategie.

’Een veelvoor
komend probleem 
bij boomkwekerij
en is vervuiling 
van het grond
doek, de folie en 
betonpalen’
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