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Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 
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Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

300 Ha  met o.a. Coniferen, 
Buxus, Prunus, Taxus, Kerst-
bomen en Rhododendrons. 

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

www.wilbertstek.nl
Smidstraat 1 - 6691 ES - Gendt
Tel. 0481 - 425543 | Mob. 06 - 54255446 
Fax 0481 - 422963 | info@wilbertstek.nl

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

• schade aan plantopstanden
• schaderegeling
• onteigening
• planschade
• LRGD geregistreerd deskundige
• NIVRÉ Register-Expert
• Lid N.V.A.E.
• Prijzenregister Boomkwekerij

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

Geusert 13
6093 NR Heythuysen (nl)
T. +31 (0)475 49 86 00
E. info@bergs.nl
I. www.bergs.nl

Gespecialiseerd in alle 
gangbare Rhododendrons, 
van 50 cm tot XL.
Europaweg 269

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

4043 GH Opheusden
Tel/Fax: 0488-428095
Mob: 06-21886091

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

Vollegronds plantgoed o.a. 
Prunus laur. cult.
Magnolia cult.

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Mart van Dijk 
Boomkwekerijen BV. Stekbedrijf 

G van der Loo BV

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl

BOOMBAND/BINDBUIS

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Faassen Tegelen B.V.
Vijverlaan 13

5932 AD Tegelen

T 077-3737000

F 077-3731393

florian@faassen.nl

Kromme Esse 6d

2741 KP Waddinxveen

T: 0031-182-612928

F: 0031-182-612273

info@bremmer-boomkwekerijen.nl

www.bremmer-boomkwekerijen.nl

Zundertseweg 78a

4715 SC Rucphen

T: 0165-341843

M: 0613471054

info@vdklootplanten.nl

www.vdklootplanten.nl 

(HAAG)CONIFEREN
BREMMER BOOMKWEKERIjEN

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

Mgr. Aertsstraat 37
5866 BG Swolgen
T: 0(031) 478-691281 
F: 0(031) 478-691904
E: hans@martvandijk.nl
I: www.martvandijk.nl

KWEKERIj ROOBEEK
Verlengde Roobeekweg 8
5944 NR Arcen
T: +31 (0) 77 473 2085
F: +31 (0) 77 473 2819
kwekerij@waagroep.nl

Hooghoutseweg 27 
5074 NA Biezenmortel 
T: 0031-(0)411-643094

Hooghoutseweg 27 
5074 NA Biezenmortel 
T: 0031-(0)411-643094

Molenweg 1a
5871 CH Broekhuizenvorst
M:+31 6-20441112
F: +31 77-463 4825
E: info@kwekerijsmits.nl

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

T: +31 - (0)495 - 63 13 39

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Pandgat 12

5688 KK Oirschot

T: 0031(0)6 15 65 46 76 

F: 0031(0)499 57 35 08 

info@vlemminxbomen.nl 

www.vlemminxbomen.nl 

Boomkwekerij de jong 
van Laarhoven BV. Boomkwekerijen 

Gebr. janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

Spoortstraat 15
4054 MA Echteld

T: +31 344 643771
F: +31 344 641109

info@schalk.nl
www.schalk.nl

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij 
't Hooghout v.o.f.
Hooghoutseweg 17

5074 NA Biezenmortel

T: 0031- (0) 611463442

info@boomkwekerij-hooghout.nl

boomkwekerij-hooghout.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl
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INTRODUCTIE  2016/2017 

Physocarpus Little Joker (‘Hoogi021’PBR)

kleinbladig, compact, bolvormig en zeer winterhard

Hoogenraad Handelskwekerijen BV
Rijksweg 30a  |  6744 WB Ederveen  |  tel. 0318 571665  |  fax 0318 573456
info@hoogenraadplant.nl

www.hoogenraadplant.nl

royalty management
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18 Hoe safe zijn onze 
geënte eiken? 

Van iepen weten we het: een iep op een onderstam van Ulmus glabra is vragen 

om problemen. Maar eiken? Hoe zit het eigenlijk met eiken? 
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Gaat de drone de tractor 
vervangen? 

De multifunctionaliteit van drones wordt 

steeds duidelijker. Verschillende sectoren 

overwegen daarom om drones in te zetten 

om (een deel van) de werkzaamheden over 

te nemen. Ook in de land- en tuinbouw en 

de groensector zouden drones bepaalde 

taken prima kunnen vervullen. Gaat de 

drone de tractor in de toekomst vervangen?

Eucommia ulmoides: een klimaat-
boom die goed tegen zowel vocht als 
droogte kan!

Ons klimaat verandert; dat lijkt inmiddels iedereen 

te erkennen. Daarmee zal ook ons sortiment ver-

anderen. De van oorsprong Chinese gummiboom 

ofwel Eucommia ulmoides zou dan een waardevolle 

toevoeging kunnen zijn. In Noord-Amerika wordt hij 

verkocht als een boom die ook onder de droogste 

condities nog groen blijft. Daarnaast zou de boom 

ook goed tegen een overmaat aan vocht kunnen. 

Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren neemt 

voor deze klimaatboom de rol van boomambassadeur 

op zich.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.boom-in-business.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

nieuw abonnement belt u met (024) 360 24 54.

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-
houden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotoko-
pie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.

34 28
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'Dolblij met eerste levering aan Australië'

In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en 

vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomstplannen. 

Deze keer Kwekerij Maarten Bloemen VOF. 

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

38 Hoogenraad: ‘We steunen geen goed doel,  
 maar zijn een bedrijf dat voor winst gaat’

42 Prunus sargentii ‘Rancho’: 
 Een prachtige kers, maar niet voor de 
 eeuwigheid 

46 Hoofdredactioneel

24

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Boombarometer, the sequel

Enkele jaren geleden vroeg Boom in Business onderne-

mers hoe zij het toenmalige verkoopseizoen beoordeel-

den. ‘Jubelstemming in de sector’, kopten we destijds. 

Toch zou de kwekerijsector nog enkele zware jaren te 

verduren zou krijgen. Inmiddels komt het einde van de 

economische crisis beetje bij beetje in het zicht, maar de 

markt staat desondanks voor de nodige uitdagingen. Het 

verkoopseizoen komt weer langzaam op gang, Boom in 

Business peilt nog even de meningen over het afgelopen 

seizoen. 

14
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Tilia cordata: Boom 
van het jaar
Ieder jaar kiezen leden van de vakgroep bomen en 
vaste planten van de LTO tijdens hun nieuwjaars-
bijeenkomst hun boom van het jaar. Dit jaar was 
het thema 'bomen en bijen' en werd de kleinbla-
dige linde ofwel Tilia cordata gekozen. 67 boom-
kwekers maakten tijdens de bijeenkomst in De 
Duikenburg in de Echteld hun keuze. Ongeveer de 
helft van de stemmen ging naar de linde. Andere 
kanshebbers waren Tetradium daniellii en Sophora 
japonica. 
De kleinbladige of winterlinde heeft een aantal 
eigenschappen waardoor het gebruik van deze 
linde in de openbare ruimte veel mogelijkheden 
biedt. De boom heeft een goede groei, is zeer 
wintervast en vorstresistent. De soort is ook goed 
bestand tegen luchtvervuiling en zeewind, ver-
draagt droogte en hitte en heeft doorgaans minder 
last van druipen.
Er zijn tal van cultivars beschikbaar die prima toe-
pasbaar zijn als straat- en laanboom in verharding. 
De belangrijkste eigenschap in het kader van het 
gekozen thema is toch wel dat de linde een goede 
drachtplant is voor bijen.

Nefyto uit kritiek op 
risicolijst CLM
De risicolijst met bestrijdingsmiddelen van kennis- 
en adviesbureau CLM is nauwelijks gepubliceerd, 
of de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie 
(Nefyto) doet een persbericht de deur uit waarin 
kritiek wordt geuit op de classificatie en de syste-
matiek waarmee de lijst tot stand is gekomen. 
‘De lijst zegt niets over risico's bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de dagelijkse 
praktijk’, stelt Nefyto. ‘Alle middelen op de lijst zijn 
bij gebruik volgens het etiket veilig voor mens en 
milieu.’
'Bij het indelen van de criteria in groen, oranje 
of rood zijn de middelen vooral beoordeeld op 
de intrinsieke eigenschappen van de actieve stof 
(hazard), waarbij de reële risico's op basis van 
blootstelling – waarop de toelatingsinstanties 
zoals EFSA en Ctgb hun oordeel baseren – buiten 
beschouwing zijn gelaten. De feitelijke risico's wor-
den bepaald door de blootstelling van mens, dier 
en milieu aan de stof, en deze blootstelling is weer 
afhankelijk van de dosering en de manier waarop 
een middel wordt gebruikt’, aldus de stichting. 
Bovendien zou de classificatie van de stoffen 
gebaseerd zijn op ‘een mix van internationale en 
nationale, oude, nieuwe en tijdelijke gegevens’. ‘De 

vele bronnen geven de indruk van een zorgvuldig 
samengestelde lijst, maar inhoudelijk wordt de 
plank misgeslagen’, aldus Maritza van Assen, direc-
teur van Nefyto.
Volgens Nefyto biedt de lijst telers onvoldoende 
houvast en wordt er bovendien te weinig rekening 
gehouden met de praktijk. Van Assen vindt dat 
de inspanningen juist moeten worden gericht op 
verduurzaming van de teelt met een geïntegreerde 
aanpak, met een optimale inzet van technologie 
en biologische en chemische gewasbeschermings-
middelen. ‘Telers leveren samen met hun teeltad-
viseurs dagelijks grote inspanningen om hun teelt 
economisch rond te zetten, daarbij te voldoen aan 
wettelijke en certificeringseisen en verdere stap-
pen naar verduurzaming te zetten. Het roepen 
vanaf de zijlijn met een omstreden middelenlijst 
levert geen enkele bijdrage aan verduurzaming 
van de teelt’, aldus Nefyto.
Kennis- en adviesbureau CLM publiceerde eerder 
het rapport Risicolijst van bestrijdingsmiddelen, 
waarin 238 bestrijdingsmiddelen werden beoor-
deeld op het risico voor mens, drinkwater, water- 
en bodemleven en nuttige organismen zoals bijen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van 
Stichting Natuur en Milieu.

GGP introduceert 
arrangement voor 
vakbezoekers
Jaarlijks worden leden van de vakpers uit-
genodigd voor speciale, volledig verzorgde 
arrangementen voor een beursbezoek aan 
GrootGroenPlus. Vanaf nu wordt deze moge-
lijkheid ook aan vakbezoekers aangeboden. 
Bezoekers die kiezen voor een driedaags arran-
gement, kunnen ook genieten van een interne 
bedrijvenexcursie. De arrangementen bieden zo 
een volledig inhoudelijk programma. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid om de reizen zelf naar 
eigen voorkeur te maken. 
GGP zal zich met het pr-team tevens inzetten 
voor werving via het internationale netwerk en 
maakt de regeling ook toegankelijk voor deel-
nemers, die op deze manier hun relaties kunnen 
bedienen en ontzorgen.
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NIEuWS

Het voorjaar begint 
vroeg
Het voorjaar begint dit jaar vroeg. De natuur 
loopt zes weken voor op de gebruikelijke ‘plan-
ning’. Dat meldt Wageningen uR op de site van 
De Natuurkalender. Niet alleen begint de lente 
vroeger, ook andere seizoenen vertonen verande-
ringen. Daarmee verandert ook het groeiseizoen 
van planten. De afgelopen vijftien jaar duurde 
dit seizoen zo'n 26 dagen langer dan een halve 
eeuw eerder. De lente begint officieel pas op 1 
maart, maar op verschillende plaatsen waren al 
eerder voorjaarsbloeiers te zien. In de afgelopen 
vijftien jaar lieten deze planten zich gemiddeld 
twaalf dagen eerder zien. De Natuurkalender, een 
initiatief van onder meer Wageningen university, 
verzamelt dit jaar voor de vijftiende keer op een 
rij waarnemingen uit de natuur. De data zijn geba-
seerd op gegevens van vrijwilligers.

Lijst waardplanten 
met Xylella uitgebreid
De European Food Safety Authority (EFSA) heeft 
het overzicht van de waardplanten waarop Xylella 
is aangetroffen, bijgewerkt. Toegevoegd ten 
opzichte van de vorige lijst zijn 44 nieuwe soorten, 
2 hybriden, 15 geslachten en 5 plantfamilies. In 
totaal bevat de lijst nu 359 plantensoorten van 204 
geslachten en 75 botanische families.

Rode paardenkastan-
jes naar Engeland
Twee enorme rode paardenkastanjes (Aesculus 
carnea) van kweker M. van den Oever uit Haaren 
maakten onlangs de oversteek naar Engeland. Het 
bedrijf kreeg het verzoek twee volwassen exem-
plaren te leveren aan de Engelse familie Rothschild. 
De bomen, met een hoogte van 6 à 7 meter en 
een kluit van zo'n 1750 kilogram en een door-
snede van 2 meter, werden met een huiftrailer 
naar onze westerburen gebracht. Het vervoer van 
bomen met een dergelijke omvang is geen unicum 
voor het bedrijf. Hetzelfde geldt voor aflevering 
buiten de landsgrenzen. ‘Wekelijks vervoeren we 
wel een vracht naar het buitenland’, vertelt Arie 
Idema, commercieel adjunct-directeur van het 
bedrijf. Daarbij wordt door M. van den Oever aan 
zo'n veertien landen geleverd. ‘Belangrijke lan-
den zijn onder meer Frankrijk, Zweden, België en 
Zwitserland.’
Het vervoer van bomen met een dergelijk formaat 
blijft een interessant schouwspel. Volgens Idema 
staat er al een opdracht gepland waarbij zo'n 
zeventig grote eiken naar het buitenland vervoerd 
worden, alle van dusdanige omvang dat voor elke 
boom één vrachtwagen nodig is. ‘Nu worden ze 
weliswaar niet in één keer geleverd, maar stel je 
voor wat een schouwspel dat zou zijn.’
Hoewel M. van den Oever niet specifiek gespeci-

aliseerd is in bomen van groot formaat (maar in 
bomen met een maat 14 tot 40), levert het bedrijf 
wel regelmatig dergelijke 'reuzen' af, soms zelfs 
met een kluit met een doorsnede van meer dan 
twee meter. Idema vertelt hoe er op het terrein 
bomen (taxus) worden opgekweekt die volgend 
jaar aan Disneyland Parijs worden geleverd. Twee 
jaar geleden werden de exemplaren al door de 
opdrachtgever besteld. Sinds die tijd worden ze 
met liefde opgekweekt en verzorgd door mede-
werkers van het bedrijf. ‘Twee à drie keer per jaar 
komen de opdrachtgevers kijken hoe de bomen 
erbij staan. De bomen zo lang verzorgen, dat zijn 
natuurlijk leuke klussen.’ 
Helaas zijn er geen foto's voorhanden waarop de 
verhuizing van de grote rode kastanjes te zien is. 
‘Wij doen zo vaak dergelijke leveringen; je kunt je 
voorstellen dat we niet elke keer de camera erbij 
pakken’, vertelt Idema. Ter illustratie toont hij foto's 
van enkele Aesculus carnea briotii, die afgelopen 
zomer werden geleverd, en van een eerder trans-
port.

Gilde Buy Out Partners 
doet bod op aandelen 
Reesink
Een consortium van investeerders onder leiding 
van Gilde Buy Out Partners heeft een bod in con-
tanten gedaan op alle aandelen van Royal Reesink. 
Volgens het gezamenlijke persbericht van Reesink 
en het consortium wordt een prijs geboden van 
€101,-. Dit zou een premie inhouden van 27 pro-
cent ten opzichte van de koers van 5 februari. Het 
bod wordt ondersteund door de directie en de 
raad van commissarissen van Reesink.
Er zouden al toezeggingen zijn van de grootaan-
deelhouders van Reesink tot een totaal van 73,3 
procent van alle uitstaande aandelen. De over-
name zou geen wijziging inhouden in de strategie 
van Reesink. Ook de naam van het bedrijf, de 
locatie van het hoofdkantoor in Apeldoorn en de 
huidige structuur blijven onveranderd. 
De overname van Reesink is de tweede over-
name van Gilde Groep in korte tijd. Recent deed 
dezelfde groep ook een bod op de aandelen van 
TenCate. Reesink is onder andere eigenaar van 
Toro-importeur Jean Heybroek, Kamps de Wild en 
Stierman de Leeuw.

‘Nederland moet lef 
tonen’
‘Het Nederlandse bedrijfsleven heeft nog altijd 
last van Europese fiscale stoorzenders, bijvoor-
beeld als het gaat om accijnzen op energie. Ik 
zou graag willen dat Nederland zich inzet voor 
een betere fiscale afstemming. Ook hoop ik 
dat Nederland zich zal inzetten voor afspraken 
over een minimumloon per land.’ Dit stelt Albert 
Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland, in het 
februarinummer van SERmagazine (een uitgave 
van de Sociaal-Economische Raad), in een arti-
kel over het Nederlandse Eu-voorzitterschap 
(tijdens het eerste halfjaar van 2016). Dit 
voorzitterschap biedt kansen om thema's op 
de agenda te zetten. Grote, actuele thema's 
beheersen de Eu-agenda, zoals de opvang en 
integratie van vluchtelingen, afspraken over de 
bewaking van de buitengrenzen en gesprekken 
met Turkije. uiteraard houdt ook de dreigende 
uittreding van het Verenigd Koninkrijk de 
gemoederen in Brussel bezig. De zes voorzitters 
van de werkgevers- en werknemersorganisaties 
geven in het magazine aan wat zij verwachten 
van het voorzitterschap en welke onderwerpen 
wat hen betreft accenten moeten krijgen. Zo 
vindt Maat het ook belangrijk dat de uitvoering 
van het milieu- en natuurbeleid onderling beter 
wordt afgestemd. ‘Europa bevindt zich in veel 
opzichten op een scharnierpunt. Als Nederland 
lef toont, kan dat zorgen voor nieuw elan en 
meer draagvlak. Ik hoop dat Nederland leider-
schap laat zien’, zo besluit de LTO-voorzitter.
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Kerperien specialiseert 
zich in grote 
rhododendrons
Kwekerij Kerperien, gevestigd naast het natuur-
gebied Bargerveen, is al sinds 1999 gericht op het 
kweken van rhododendrons. Nu gaat het bedrijf 

zich specialiseren in het kweken van grote rhodo-
dendrons. Voorheen werden deze voornamelijk uit 
Noord-Duitsland gehaald, maar Kerperien zorgt 
ervoor dat de plant gewoon in eigen land te krij-
gen is.
Terwijl in het begin vooral kleinere rhododendrons 
werden verkocht, nam de vraag naar grote planten 
steeds meer toe. Kwekerij Kerperien besloot op 
deze vraag in te spelen en zich te specialiseren. 
Inmiddels is de uitlevering van planten van 1,5 tot 
2 meter hoog geen uitzondering meer voor de 
kwekerij. Ook krijgt de kwekerij vaak aanvragen 
voor planten voor hagen en wolken. Het meren-
deel van de omzet komt uit de verkoop van grote-
re planten, hoewel kleinere planten ook nog steeds 
verkocht worden door de kwekerij.
Door de afgelegen vestigingsplaats van de kwe-
kerij is er een lage ziektegevoeligheid onder de 
planten. De taxuskever komt er nauwelijks voor en 
andere ziektes zijn goed beheersbaar.

Nederland neemt deel 
aan Turkse Floriade
Op 23 april a.s. opent de wereldexpo in Antalya 
haar poorten. Deze Turkse Floriade zal naar ver-
wachting acht miljoen bezoekers trekken en is 
geopend tot 30 oktober van dit jaar.
Recentelijk heeft Nederland zich officieel aange-
meld bij de organisatie als een van de deelnemen-
de landen. Nederland heeft een prominente locatie 
toegewezen gekregen op het expositieterrein, dat 
maar liefst 100 ha groot is. Het ontwerp van de 
Nederlandse inzending is gemaakt door de beken-
de tuin- en landschapsarchitect Niek Roozen en 
staat in het teken van het thema De Groene Stad. 
De Nederlandse deelname is mogelijk gemaakt 
dankzij financiële steun van de overheid en onder-
steuning door een aantal bedrijven die producten 
voor de tuin leveren.
Ten tijde van de Expo zal voor het bedrijfsleven 
een Holland Dag worden georganiseerd, met 
medewerking van het ministerie van Economische 
Zaken en de Nederlandse ambassade in Turkije. De 
Holland Dag vindt plaats op donderdag 12 mei a.s. 
in een van de congrescentra op het expositieter-
rein. Tijdens deze dag zal een aantal presentaties 
over de innovatiekracht van de Nederlandse 
tuinbouwsector worden verzorgd, maar daarnaast 
wordt het ook een belangrijke ontmoetingsplek 
voor het leggen van handelscontacten tus-
sen het Turkse en Nederlandse bedrijfsleven. 
Belangstellenden om deze Holland Dag bij te 
wonen kunnen zich aanmelden bij Anthos.

Aldi dreigt met ban op 
neonicotinoïden
De laatste jaren heeft er een stevige discussie 
plaatsgevonden over het effect van neonicotinoï-
den op bijen. Aldi heeft hier als eerste levensmid-
delenbedrijf een duidelijk standpunt over inge-
nomen en verbiedt deze middelen. Concreet zou 
het om de volgende middelen gaan: Clothianidin, 
Imidacloprid, Sulfoxaflor en Thiamethoxam.
Jo Ottenheim van Nefyto, de belangenbehartiger 
van de gewasbeschermingsindustrie, is in een 
reactie in vakblad De Boerderij vooral bang dat 
er meer gespoten gaat worden. Jo Ottenheim: 
'Ik vraag me af of Aldi dit besluit milieutechnisch 
heeft doorgerekend. Als je geen zaadontsmetting 
meer kunt toepassen, krijgen telers meer plagen in 
hun gewassen en zullen ze extra moeten spuiten.'

Persoonlijke 
beschermings-
middelen Stierman 
de Leeuw naar SCI
Een groot deel van de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen in het Stierman de Leeuw-
assortiment is vanaf 20 januari dit jaar ver-
krijgbaar via Safety Centre International BV. 
Beide bedrijven zijn dochterondernemingen 
van Royal Reesink NV, waarbij Safety Centre 
International zich al meer dan twintig jaar 
bezighoudt met het leveren van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) aan een uitge-
breid distributienetwerk van B2B-dealers. Om 
deze distributiewijziging in goede banen te 
leiden, is Johan Teeuwen aangesteld als pro-
ductmanager bij Safety Centre International. Hij 
is dus als het ware 'meeverhuisd' met het assor-
timent. ‘Er is een nieuwe catalogus beschikbaar 
met daarin een mix van de bestaande SCI-
producten en de traditionele Stierman-PBM's, 
zowel digitaal als in print’, laat Teeuwen weten.

DLV Plant BV is vanaf 
heden Delphy BV
DLV Plant BV gaat vanaf 13 januari verder onder 
de naam Delphy BV. De laatste jaren heeft DLV 
Plant een grote groei doorgemaakt en zijn 
er nieuwe activiteiten ontwikkeld. Daarnaast 
hebben ook het samengaan van DLV Plant en 
GreenQ en de veranderende markt geleid tot 
de wijziging van de naam in Delphy.
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Succesvolle editie 
tennistoernooi 
Telermaat Open
Dat boomkwekers een sportief volkje zijn, bleek 
ook het afgelopen weekend weer. 15 en 16 
januari werd er door meer dan 140 boom-
kwekers of medewerkers daarvan deelgenomen 
aan het jaarlijks terugkerende open tennistoernooi 
Telermaat Open. 
Tijdens deze 18e editie van dit toernooi, de 
Nationale Kampioenschappen Tennis voor 
Boomkwekers, ontmoetten de boomkwekers 
elkaar in uiterst sportieve tennisduels in Boskoop. 
Opvallend was het aantal deelnemers van buiten 
de regio dat dit jaar deelnam. Zij vielen ook nog 
in de prijzen. In verschillende poules van zowel 
dames als heren werd er gestreden om een aantal 
wisselbekers. Tijdens het toernooi kwamen vele 
boomkwekers en branchegenoten op informele en 
gezellige wijze in contact met elkaar.
In een plezierige sfeer werden vrijdag de voor-
ronden afgewerkt. Volgens de organisatie bleef het 
nog lang gezellig in de tennishal van Sportcentrum 
Midden Boskoop. Op zaterdag werd er toegewerkt 
naar de finalepartijen, waarbij in een aantal geval-
len een tiebreak de beslissing moest brengen. En 
natuurlijk waren er in de verschillende categorieën 
weer de nodige winnaars. Daarbij vielen verras-
sende uitslagen te noteren. Zaterdagavond werd 
het toernooi afgesloten met de prijsuitreiking.

Einde samenwerking 
Argo en Louis Nagel
Het Italiaanse conglomeraat Argo Tractors meldt 
dat de samenwerking tussen Louis Nagel en Argo 
wordt beëindigd. Concreet gaat het dan om de 
import van de merken Landini en McCormick.
In het persbericht wordt geen nieuwe importeur 
voorgesteld, maar wordt gemeld dat Argo het 
bestaande dealernetwerk voortaan direct zal bele-
veren en servicen.

FloraHolland 
introduceert eigen 
variant op ‘hitlijst’
Royal FloraHolland introduceerde tijdens de IPM 
Essen haar eigen variant op de hitlijst, de 'Royal 
FloraHolland40': een maandelijkse ranglijst van 
de succesvolste marktintroducties van bloemen 
en planten van de afgelopen drie jaar. Deze Royal 
FloraHolland40 maakt de marktpotentie van die 
introducties inzichtelijk. 
Jaarlijks worden 1.500 VBN-coderingen en 1.600 
kwekersrechten aangevraagd in Europa. Dit geeft 
wel aan hoezeer het assortiment van bloemen en 
planten in beweging is. Aan de andere kant waar-
deren klanten een breed en vernieuwend aanbod. 
Royal FloraHolland ziet het dan ook als haar kern-
taak om deze koppeling te maken.  

De potentie van introducties is inzichtelijk gemaakt 
met indexcijfers over prijsvorming, aantallen en 
omzet. Die cijfers zijn zodanig bewerkt, dat de 
verschillende bloemen en planten vergelijkbaar 
zijn. Zo worden introducties niet gewaardeerd op 
grond van een mening, maar op basis van objec-
tieve cijfers. Bovendien wordt hierdoor de potentie 
van een nieuwe tulp vergelijkbaar met die van een 
nieuwe lelie of ficus. De Royal FloraHolland40 kan 
veredelaars, kwekers, groothandelaren en bloe-
misten helpen de risico's van noviteiten beter in 
te schatten en levert input voor gesprekken met 
klanten en eindklanten. 
Na onderzoek onder kwekers en veredelaars wordt 
dit jaar gestart met een bètaversie, waarin een pro-
motietool wordt geboden voor nieuwe marktin-
troducties.

Nieuwe start en 
locatie voor Hakvoort
Cora en Dick Hakvoort van Handelsonderneming 
Hakvoort laten weten na dertig jaar het stokje door 
te geven aan de jongere generatie. Per 16 januari 
2016 worden de werkzaamheden van het bedrijf, 
dat boomband, recycleband en aanverwante arti-
kelen levert, voortgezet door Hakvoort Boomband 
BV, gevestigd in De Goorn. Lester Hakvoort blijft de 
familietraditie voortzetten in de productie, Luciën 
van Leijen en Kees Koster worden het aanspreek-
punt voor verkoop en productinfo.
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Tinus van der Bruggen 
stopt na 52 jaar bij 
udenhout
Tinus van der Bruggen is per 1 januari 2016 
gestopt bij Boomkwekerij udenhout. Vijf decennia 
lang was hij pionier en inkoper voor Boomkwekerij 
udenhout BV. Tinus maakte vele reizen, bijvoor-
beeld naar de Verenigde Staten, zijn favoriete land 
Italië, Hongarije, Spanje, het voormalige Oostblok 
en China, steeds weer op zoek naar nieuwe boom-
soorten voor de Europese markt. ‘Mede dankzij 
de tomeloze inzet van Tinus is Boomkwekerij 
udenhout uitgegroeid tot het toonaangevende 
bedrijf dat het nu is’, zo zegt men bij Boomkwekerij 
udenhout. Tinus is een man van weinig woorden. 
Hij begint bij het begin en haalt enkele herinnerin-
gen op. ‘Als jong broekie ben ik met vakantiewerk 
begonnen bij Boomkwekerij udenhout. Eigenlijk 
wilde ik timmerman worden, maar ik was te jong 
voor de toenmalige ambachtsschool’, zo steekt 
Van der Bruggen van wal. Na zijn ulo-eindexamen 
kwam voormalig directeur Harrie van Iersel op 
bezoek en vroeg of Tinus in zijn boomkwekerij 
wilde werken. ‘Werken kon ik goed, maar van 
planten wist ik niets af. Goed je ogen en oren de 
kost geven en niet bang zijn om iets te vragen, was 
het devies.’  Tinus volgde alsnog een opleiding aan 
de boomteeltvakschool; hij heeft in de loop van 
de jaren alle werkzaamheden op de kwekerij ver-
richt. ‘In het begin werd alles met de hand gerooid, 
snoeien gebeurde met een ladder en kluiten 

werden met de schop gemaakt; dat laatste was 
zeer zwaar werk. udenhout was een van de eerste 
boomkwekerijen in Nederland die gebruik ging 
maken van machines, kranen met rooibakken, later 
rooimachines en hoogwerkers. Wij waren en zijn 
als bedrijf overal snel bij. Harrie van Iersel was een 
pionier. Hij stuurde mij al snel naar het buitenland, 
onder andere naar het voormalige Oostblok: “Ga 
maar eens kijken of daar iets te verdienen valt.” Ook 
bij mij zit het pioniersvak inmiddels in het bloed.’

Vermeer introduceert 
nieuwe hakselaar
Vermeer Benelux introduceert een nieuwe hak-
selaar. De lijn hakselaars wordt uitgebreid met de 
BC190XL, een model voor de Europese markt. De 
nieuwe machine heeft een invoeropening van 30,5 
centimeter breed bij 20,3 centimeter hoog, is voor-
zien van een Kubota V2203-M-E3B dieselmotor en 
heeft een vermogen van 48,1 hp (35,9 kW).

Eerste Top Telers van 
Nederland
Bollenteeltbedrijven WF Leenen uit Voorhout 
en Van der Slot uit Noordwijkerhout zijn de 
eerste Top Telers van Nederland. Dit duur-
zaamheidspredicaat werd hen onlangs over-
handigd door Sijas Akkerman van Natuur & 
Milieu en adjunct-directeur André Hoogendijk 
van de KAVB, de vakorganisatie van de bol-
lensector. Op de Mechanisatietentoonstelling 
in Vijfhuizen lanceerden KAVB en Natuur & 
Milieu gezamenlijk het certificaat Top Teler, 
een duurzaamheidsscan voor bollentelers. Bij 
de ontwikkeling van Top Teler is onder andere 
samengewerkt met PPO/WuR en Hogeschool 
InHolland.
Er zijn acht thema's waarop telers zich kunnen 
onderscheiden, variërend van gewasbescher-
ming tot werkplezier en van water tot energie. 
Vanwege hun hoge duurzaamheidsscore zijn 
Leenen en Van der Slot uitgeroepen tot de eer-
ste Top Telers van Nederland. Leenen is wereld-
leider op het gebied van narcissenteelt. Van 
der Slot is een innovatief bedrijf op het gebied 
van snijhyacinten.
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'Dolblij met eerste levering 
aan Australië'
In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomst-

plannen. Deze keer Kwekerij Maarten Bloemen VOF. 

Auteur: Santi Raats
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
'Het bedrijf is opgericht op 1 oktober 1987. We 
bestaan dus bijna 30 jaar! Daarvoor heb ik in 
loondienst gewerkt bij sierteeltkwekerij Weijs in 
Oostrum, waar ik meteen na de MTuS begon. Ik zit 
al in het groen vanaf mijn vijftiende, voornamelijk 
omdat mijn vader boer was. In de weekenden en 
's avonds was ik vanaf die leeftijd al volop aan 
het stekken, enten en oculeren. Op een gege-
ven moment kreeg ik van mijn vader een stuk 
grond. Hij zei: begin nou maar eens voor jezelf. 
Momenteel hebben mijn zoon Merijn en ik 1,25 
hectare netto teeltoppervlak, waarvan 1 hectare 
onder de kas en 0,25 hectare containerveld bui-
ten. Op jaarbasis telen we 1,5 miljoen stekjes en 
750.000 potjes.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
'Wij zijn gespecialiseerd in speciale producten, 
waaronder heel veel gepatenteerde producten. 
Zo hebben wij ook regelmatig planten die in het 
tv-tuinprogramma Robs Grote Tuinverbouwing 
worden getoond. Verder werken wij met een vaste 
ploeg van Nederlandse werknemers uit de regio. 
Dit onder meer in verband met de taal en de hoge 
kwaliteitsstandaard waar we mee werken. Wij wil-
len alleen topkwaliteit leveren aan onze klanten. 
Een ander punt in onze bedrijfsfilosofie is dat we 
niet zozeer groter willen worden, maar vooral 
kwalitatief steeds beter. Mijn zoon en ik zijn ervan 
overtuigd dat dat het beste is.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
'In 1987 ben ik begonnen met een ruimer assor-
timent dan nu. In die tijd had ik een assortiment 
van sierconiferen en zuurminnende sierheesters. 
En verder maakte ik enten op stammetjes van 
onder meer Malus, Prunus, Acer, Liquidambar en 
Salix. Enten was echter zo arbeidsintensief en de 
kostprijs was zo hoog, dat ik daar maar van afge-
stapt ben. Qua kostprijs en vermarkting bleken de 
zuurminnende soorten het meest op te leveren en 
het beste bij ons te passen. Sindsdien focussen wij 

ons helemaal op rhododendron-achtigen oftewel 
Ericaceeën. Het voordeel van gepatenteerde pro-
ducten is dat ze goed afgeschermd zijn, waardoor 
je de productie enigszins in de hand houdt. De 
belangrijkste soorten Ericaceeën in ons assortiment 
zijn Japanse Azalea, Leucothoe, Pieris, Sarcococca 
en Vaccinium.

Hoe heb je de inkoop geregeld?
'In principe wordt al het uitgangsmateriaal verza-
meld van de moederplanten op het eigen bedrijf. 
Tenzij er een nieuwigheid van een collega-kweker 
binnenkomt; dan beginnen we met “vreemd” 
materiaal. Zodra er dan één ronde van deze nieuwe 
soort geproduceerd is, wordt daarvan weer stek 
gesneden. Zodoende kunnen we alleen schoon, 
eigen materiaal snijden.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
'Binnen Europa gaat alles rechtstreeks naar de 
afnemers, behalve in Frankrijk. Daar werken we 
met een verkoopagent. Verder leveren we alleen 
aan boomkwekerijen, waarbij we alleen bewortel-
de stekpluggen of plantgoed in P9-potten leveren. 
We leveren echter ook buiten Europa, bijvoorbeeld 
aan Zuid-Korea en Japan. We hebben nu voor het 
eerst een levering van planten aan Australië, en 
daar zijn we heel erg blij mee! Deze ontwikkeling is 
voor mijn zoon wellicht de aanzet tot een verdere 
groei van ons bedrijf. In deze verre landen werken 
we samen met exporteurs of via het patentbureau 
Plantipp uit IJsselstein. Plantipp is erg goed bekend 
met de cultuur en de taal in Azië en is daardoor 
een prima entree in dit werelddeel.'

Wie zijn je klanten?
'We hebben in Europa heel veel boomkwekerijen 
als klanten, maar ook steeds meer in de rest van de 
wereld. Het voordeel hierbij is dat Ericaceeën over 
de hele wereld bekend zijn en dat ze in relatief veel 
klimaatzones gehouden kunnen worden. Vandaar 
dat ons klantenbestand steeds meer wereldwijd 
wordt.' 

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
Maarten: 'We zullen ons blijven richten op het telen 
van exclusieve planten; dat was en blijft ons beleid, 
de komende jaren. Daar kennen onze leveranciers 
en afnemers ons ook van. Verder zullen we ons vol-
ledig blijven richten op Ericaceeën. Daar zit genoeg 
variatie in en jaarlijks komen er nog diverse nieuwe 
producten bij. Als ik van 1,5 miljoen stekken kan 
leven, dan ga ik er geen 2 of 3 miljoen maken. Het 
kan zijn dat mijn zoon Merijn op den duur wel 
enigszins uitbreidt. Ik heb het al een paar keer 
geprobeerd met huurlocaties, maar dat viel toch 

tegen. Als Merijn het groter wil aanpakken, dan 
mag hij dat proberen, uiteraard. 
Merijn: 'Omdat ik de laatste uitbreiding van het 
bedrijf door mijn vader heb zien mislukken, houd 
ik de omvang voorlopig op hetzelfde niveau. Waar 
ik wel tijd in ga steken, is nog meer de nadruk leg-
gen op kwaliteit en exclusiviteit. En op experimen-
teren met het kweken van nieuwe soorten. Ik heb 
pas weer een afwijkende plant gezien waar even-
tueel een variant in zit. Zaken die ik verder nog kan 
verbeteren, zijn nog betere teeltomstandigheden 
creëren en nog scherper op de teeltmomenten 
inspelen. Daarbij is een week op de agenda vaak al 
cruciaal om het juiste moment te kiezen.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije 
toekomst?
'We hebben momenteel een proef liggen met 
Amerikaanse Ericaceeën-soorten. Dat deze proef 
bij ons ligt, komt doordat wij heel goede contac-
ten hebben met het Nederlandse patentbureau 
Plantipp. Verder heb ik een aantal eigen variëteiten 
in vossenbessensoorten ontwikkeld. Een van die 
soorten heet Miss Cherry “Meliro”, waarbij Meliro 
staat voor de namen van onze kinderen Merijn, 
Lindy en Rosanne. Het voordeel is dat alle planten 
die op ons bedrijf vermeerderd worden, alleen 
door ons vermeerderd mogen worden. Alles is dus 
kwekersrechtelijk beschermd. Met de nieuwe vos-
senbessensoort “Fireballs” hopen we op Plantarium 
2016 een kraker te maken. Deze soort zal dan voor 
het eerst getoond worden. Nog een soort waar 
we furore mee hopen te maken, is de Pieris Polar 
Passion pbr, die nu tentoongesteld wordt op een 
aantal voorjaarsbeurzen. Wij krijgen heel positieve 
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'We zullen ons blijven richten 

op het telen van exclusieve 

planten; dat was ons beleid 

en dat blijft het ook, de 

komende jaren’

5 min. leestijd

Naam: Maarten Bloemen
Bedrijf: Kwekerij Maarten Bloemen VOF in 
Venhorst
Leeftijd en opleiding: 51 jaar, eerst de mavo 
in Stevensbeek, daarna de middelbare tuin-
bouwschool (MTuS) in Venlo, richting aanleg 
en onderhoud. Verder volgt hij doorlopend 
informatiedagen/bijeenkomsten. 
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reacties op deze plant. We hebben een aantal jaren 
terug overigens ook meegedaan aan een proef 
met ledverlichting, in samenwerking met Philips 
Horti LED-partner Lights Interaction Agro bv en 
Wageningen uR. Hierdoor is zowel de kwaliteit als 
het slagingspercentage van mijn stekken verbe-
terd. Zie hiervoor de site www.lighting.philips.nl/
inspiratie/projecten/glastuinbouw/sierteeltkweke-
rij-maarten-bloemen-vof.html. 

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze 
sector de komende jaren?
'Het verbod op chemische middelen, denk ik. 
Vandaar ook dat wij het afgelopen jaar hebben 
meegedaan aan proeven met biologische midde-
len c.q. plantversterkers. Wat mijn teelten betreft, 
zie ik de meeste mogelijkheden in biologische 

schimmels, meer nog dan in plantversterkers. Ik 
denk zelfs dat we naar “bij-vriendelijk” telen toe 
moeten. We moeten sowieso toewerken naar 
maximaal vier residuen van werkzame stoffen op 
het moment van verkoop. Een ander punt van 
aandacht in onze sector is de zogeheten “bulkpro-
ductiegedachte”. Als sector komen we echt niet 
verder als we denken op die manier ons marktaan-
deel in Europa en de rest van de wereld te kunnen 
behouden.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
'Ik besteed zeer veel tijd aan mijn bedrijf, misschien 
wel té veel. En wat mijn vrouw betreft: die zou wel 
wat meer met mij op vakantie willen, heb ik zo 
het idee. Ik ben wel echt een familiemens, dus alle 
verjaardagen, familiefeestjes en etentjes, daar ga 
ik wel naartoe. En zondags lunchen we uitgebreid. 
Toch zou ik wel wat meer andere hobby's kunnen 
zoeken als uitlaatklep.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
'Ik heb een hekel aan computers, de digitale wereld 
en regelgeving. Verschrikkelijk, dus dat besteed 
ik allemaal uit. Toch hebben we onlangs een van 
de allernieuwste plantverwerkingslijnen gekocht. 
Dan zie je toch dat met name mijn zoon Merijn de 
aanzet geeft tot de aanschaf van de nieuwste auto-
matisering, nieuwe machines en technieken. Ik ben 
duidelijk meer de teeltman; hij is meer de organisa-
tor en de technische man in het bedrijf.' 

‘We moeten sowieso 

toewerken naar maximaal 

vier residuen van werkzame 

stoffen op het moment van 

verkoop’
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Van iepen weten we het: een iep op een onderstam van Ulmus glabra is vragen om problemen. Maar eiken? Hoe zit het eigenlijk met eiken? 

Auteur: Hein van Iersel 

Hoe safe zijn onze 
geënte eiken? 
Robur op een onderstam van robur zou altijd veilig moeten zijn, 
maar klopt dat wel? 
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Een aantal vaste combinaties zijn bij eiken beken-
de no-goarea’s. Vooral bij Quercus frainetto op een 
onderstam van Q. cerris, Q. rubra of Q. robur zijn de 
problemen groot. 

Maar de vakbladen Boomzorg en Boom-In-
Business horen de laatste tijd berichten dat er in 
de praktijk ook problemen zijn met combinaties 
die safe zouden moeten zijn volgens de bekende 
onverenigbaarheidslijst, die door Wageningen UR 
(PPO) en Naktuinbouw is opgesteld en door CROW 
in de RAW-systematiek is opgenomen. Van de 
ongeveer 1500 zuileiken (Quercus robur ‘Fastigiate 
Koster’) die in de Amersfoortse wijk de Vathorst 
staan, zouden ieder jaar ongeveer twintig bomen 
uitvallen, of liever gezegd van hun onderstam af 
vallen. Cobra heeft hier onderzoek naar gedaan; de 

oorzaak zou liggen in onverenigbaarheid. Uit het 
onderzoek zou ook blijken dat er nog ongeveer 
200 bomen mogelijk in de gevarenzone zitten. 
Onderzocht is ook of het probleem zou zijn veroor-
zaakt door een slechte ondergrond of verdichting 
door maaien. Dat is echter niet het geval. 
Victor Dijkshoorn van het bedrijf Vic Landscapes 
is bewoner van de Vathorst en meldt dat het 
proces bijna volgens een vaste routine verloopt. 
Dijkshoorn: ‘Vooral bij heet weer wordt het blad 
van de bomen plotseling geel en sterven de 
bomen af. Dit verschijnsel is nu enkele jaren 
gaande.’ 

Onverenigbaarheid is niet alleen een probleem op 
de kwekerij, maar kan dus ook op latere leeftijd 
optreden. Dan wordt een boombeheerder met 

het probleem geconfronteerd. Het is dus van 
groot belang om uitgestelde onverenigbaarheid 
te vermijden door bomen op de juiste wijze te 
vermeerderen. Niet alleen om uitval van bomen 
en de daarmee gepaard gaande kosten te voorko-
men, maar ook steeds meer vanwege de zorgplicht 
van gemeenten voor hun bomen. Martin Tijdgat, 
boombeheerder van de gemeente Wijdemeren, 
reageert bijna laconiek als dit vakblad hem het 
verschijnsel voorlegt. ‘Ja, dat klopt, dat zien wij 
in Wijdemeren ook. Wij hebben op verschillende 
plaatsen Quercus robur ‘Fastigiate Koster’ aange-
plant en daar is dit een bekend verschijnsel. Het 
begint bij achterblijven in de groei. Dan weten wij 
al hoe laat het is. De volgende stap is taksterfte en 
ten slotte gaat de hele boom dood.’
Tijdgat neemt me mee op een kleine safari door 
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zijn gemeente en weet haarfijn een aantal plaatsen 
aan te wijzen waar je met eigen ogen kunt zien wat 
hij bedoelt. Tijdgat wijst naar zes Koster-eiken. ‘Kijk 
maar, nummer een is aan het afsterven. Nummer 
twee en drie blijven achter in groei. Nummer vier, 
vijf en zes doen het prima en hebben al bijna twee 
keer zo’n grote omvang als de achterblijvers.’ 
Ook in de gemeente Amersfoort in de wijk Vathorst 
is deze uitgestelde onverenigbaarheid een bekend 
probleem. Koster-eiken zijn daar een belangrijk 
onderdeel van de populatie en ieder jaar weer valt 
een aantal bomen van zijn onderstam af.
De gemeente Nijmegen gebruikt traditioneel ook 

veel zuileiken en is juist uitgesproken positief 
over deze boom. Thomas van der Hulst van deze 
gemeente: ‘Als groenbeheerder ga ik ook over de 
bomen. Mij zijn in Nijmegen geen gevallen bekend 
van uitgestelde onverenigbaarheid bij zuileiken. 
Ik ben eigenlijk erg tevreden over de zuileik in 
Nijmegen, omdat hij het hier goed doet en boven-
gronds beperkte ruimte nodig heeft.’

Callusbrug
Voor een goed begrip van onverenigbaarheid is 
het belangrijk om het entproces goed te begrijpen. 
Bij het enten worden de snijvlakken zo op elkaar 

geplaatst dat het cambium in beide delen zo goed 
mogelijk contact maakt. Het is van cruciaal belang 
dat het cambium in de twee delen goed vergroeit, 
om daarna nieuwe weefsels te vormen, die zonder 
onderbreking doorlopen vanuit de wortel naar 
de stam: houtweefsels aan de binnenkant van het 
cambium, bastweefsels aan de buitenkant.
Dit proces vindt niet alleen plaats bij een goede 
combinatie van ent en onderstam, maar ook bij 
slechtere combinaties. Er is sprake van onverenig-
baarheid, als op een bepaald moment in de groei 
van de boom een mismatch of ‘storing’ optreedt, 
waardoor de vergroeiing zwakker wordt.   
De oorzaak van deze mismatch is voornamelijk 
erfelijk. Hoe nauwer verwant de partners zijn bij 
een ent, hoe groter de kans op succesvolle ver-
groeiing. Het probleem is dat een succesvolle kop-
peling niet altijd voorspelbaar is. Binnen een partij 
zaailingen bestaan minieme (en soms ook grotere) 
verschillen in genetische eigenschappen van de 
onderstammen, waardoor de ene veredeling wel 
succesvol is, maar een andere, met bijna identieke 
onderstam, niet. 

Als kweker kun je dit weliswaar sturen door geen 
zaailingen te gebruiken waarvan het uitgangs-
materiaal (de eikels) zijn geïmporteerd uit een 
exotisch ver land. Maar voor zover bekend zijn er 
geen methodes beschikbaar waarmee exact kan 
worden voorspeld of een ent succesvol is of niet. 
Wil je onverenigbaarheid voorkomen, dan moet je 
dus de keuze maken om bomen op eigen wortel te 
gebruiken.

Onverenigbaarheid
Er zijn in principe twee typen onverenigbaarheid 
te onderscheiden: type A, oftewel plaatsgebonden 
onverenigbaarheid, en niet-plaatsgebonden onver-
enigbaarheid, oftewel type B. Bij plaatsgebonden 

Bart van der Sluis

Martin Tijdgat

Een cultivar op eigen wortel 

is eigenlijk een boom op 

een onbekende onderstam
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onverenigbaarheid ontstaat er onvoldoende 
aansluiting tussen het cambium van de ent en het 
cambium van de onderstam. Daarbij is het moge-
lijk dat de onderstam of de ent een stof produceert 
die de entplaats niet kan passeren, maar wel scha-
de aanricht. Hierdoor ontstaat een insnoering of 
inwendig een slechte verbinding. Deze insnoering 
hoeft niet zichtbaar te zijn. Hij kan worden opge-
vuld met zwak groeiweefsel, dat niet bijdraagt 
aan de sterkte van de verbinding. Bij twijfel is het 
goed om in een partij veredelingen na verloop van 
tijd de vergroeiing te checken, door bij een aantal 
planten de bast te verwijderen en de kwaliteit van 
de vergroeiing te beoordelen. 
Bij het tweede type onverenigbaarheid (type B) 
maakt de ene entpartner de andere ziek. Er is dan 
sprake van onverdraagzaamheid. Er ontstaat in 
eerste instantie wel een goede houtverbinding, 
maar in een later stadium ontstaan er onregelma-
tigheden. Het is mogelijk dat de soortvreemde stof 
vanuit de onderstam de entplaats kan passeren en 
daar schade aanricht. Dit komt overeen met wat 
soms voorkomt bij entingen waarbij de onderstam 
een virus bevat waar de partner bijzonder gevoe-
lig voor is. Dit kan bijvoorbeeld optreden als de 
onderstam zelf tolerant is voor het virus, maar de 
ent niet. Het komt wel voor bij sierappels op vege-
tatief vermeerderde onderstammen. 

Verschillend
Bij een korte rondvraag onder boomkwekers is het 
verhaal over onverenigbaarheid duidelijk genu-
anceerder dan bij beheerders. Wouter Mauritz van 
Combinatie Mauritz ziet het verschijnsel niet als 
een groot probleem. ‘Natuurlijk treedt onverenig-
baarheid op bij eiken. Dit is onvermijdelijk, maar 
op onze kwekerij is dat zeer beperkt. Misschien vijf 
procent. En die filteren wij er al op de kwekerij uit.’
David Bömer van Kwekerij Bömer is duidelijk veel 

kritischer en zou willen dat de sector op dit gebied 
veel meer de hand in de eigen boezem steekt. 
‘Ik heb van mijn vader veel geleerd, maar één 
ding had hij wat mij betreft mis, namelijk dat je 
een veredeling koste wat kost moet laten slagen. 
Mijn vader haalde trouw al het wildhout van de 
onderstammen weg. Op die manier dwong hij de 
onderstam om contact te maken met de ent. Dat 
doen wij inmiddels niet meer, of in ieder geval veel 
minder. Je dwingt de onderstam dan om contact 
te maken met de ent, ook in gevallen waarin je 
dat eigenlijk niet zou willen. Als een veredeling 
constant wildhout ontwikkelt, kun je op je sloffen 
aanvoelen dat de match tussen ent en onderstam 
niet optimaal is en dat je deze plant zou moeten 
uitselecteren.’

Bömer vervolgt: ‘Als ik honderd eiken ent, dan gaan 
er meestal zo’n twintig meteen fout. Daar is dus 
geen probleem meer mee. Van de tachtig die dan 
overblijven, zijn er twintig die duidelijk minder snel 
doorgroeien dan de rest. Maar als ik die planten 
een of twee jaar onder optimale omstandigheden 
opkweek en die bied ik jou aan, dan wil jij die plan-
ten zeker hebben. Je ziet er niets aan. Zolang je 
ze tenminste niet vergelijkt met de andere geënte 
eiken, die veel harder zijn gegroeid.’ 
Wat Bömer probeert te zeggen, is dat er niets mis 
is met geënte eiken. Tenminste, zolang de ver-
edelaar maar goed selecteert, en in dit geval de 
twintig slechtste eiken ook een enkele reis naar de 
versnipperaar durft te geven. Voorwaarde is wel 
dat de spillen- of laanbomenkweker bereid moet 
zijn misschien een euro meer uit te geven dan de 
anderhalve of twee euro waarvoor handverdelin-
gen nu worden aangeboden. 

Bömer geeft meteen aan dat dit lastig is. Als een 
spillen- of laanbomenkweker grotere aantallen 
planten wil opzetten, is het bijna onvermijdelijk dat 
het uitgangsmateriaal uit verschillende bronnen 
komt. Een kweker kan dan onmogelijk overzicht 
hebben over de kwaliteit en de herkomst van zijn 
uitgangsmateriaal, terwijl dat wel in belangrijke 
mate bepalend is voor de kwaliteit. 
Bart van de Sluis van boomkwekerij ’t Herenland 
is bijna blij dat hij gebeld wordt: ‘Goed dat deze 
discussie gevoerd wordt.’ De kweker uit Randwijk 
herkent het geschetste probleem en kan zich gro-
tendeels vinden in het verhaal van Bömer. Net als 
Bömer ziet hij als het grootste probleem niet de 
uitgestelde onverenigbaarheid, maar het gevaar 
dat een kweker – al dan niet gedreven door slechte 
prijzen – zijn veredelingen niet streng genoeg 
doorselecteert en veredelingen op de markt 
brengt waarvan dat niet verstandig is. 

Daarnaast wil Van de Sluis wel wat kanttekeningen 
plaatsen bij de – wat hem betreft – doorgeslagen 
voorkeur voor bomen op eigen wortel. Hij illu-
streert zijn mening met een citaat van de bekende 
iependeskundige Hans Heybroek: ‘Een cultivar op 
eigen wortel is eigenlijk een boom op een onbe-
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kende onderstam.’ Alles op eigen wortel klinkt 
weliswaar sympathiek, maar hoeft lang niet altijd 
de beste oplossing te zijn. Ulmus ‘Columella’ is wat 
Van de Sluis betreft een goed voorbeeld. Deze 
succesvolle cultivar kan op eigen wortel, maar 
dat is vanwege slechte beworteling niet de beste 
keus, wat Van de Sluis betreft. Hij gaat liever voor 
een combinatie met de onderstam ‘Stavast’. Bijna-
naamgenoot Bart van der Sluis van PPO WUR is het 
daar overigens niet mee eens: ‘Voor zover ik weet 
kan Ulmus ‘Columella’ op eigen wortel ook heel 
goed zijn.’

Van de Sluis pleit ervoor dat afhankelijk van de 
cultivar of soort wordt gekozen voor de juiste 
vermeerderingsmethode. Soms is dat stekken of 
enten, maar soms ook afleggen.  

Bedrijfshygiëne 
Pieter Schalk is werkzaam als taxateur bij het 
bedrijf Schalk Linde 10. Hij noemt een ander 
aspect waarmee de kweker de kwaliteit van zijn 
veredelingen kan verhogen. Pieter Schalk: ‘Op een 
bedrijf waar zuileiken geënt worden, moeten zowel 
de onderstammen als de enten niet te lang van 
tevoren worden aangesneden, om te voorkomen 
dat de snijvlakken te veel uitdrogen. Gebruik vers, 
vitaal plantmateriaal en een scherp en schoon mes 
bij het enten en behandel de enten direct zorgvul-
dig, zodat de pas gemaakte combinaties niet kun-
nen uitdrogen.’

‘Selecteer op de kwekerij streng op de vergroei-
ing van ent en onderstam en op de groei van de 
geënte plant, te beginnen op het entbedrijf, en 
vervolgens weer bij de spillenkweker. Om te kun-
nen doortelen tot een uniforme partij laanbomen, 
moet de laanboomkweker tenslotte kunnen ver-
trouwen op een goede partij opgeplante spillen. 
En dan nog zullen er enkele procenten uitvallen 
wegens onverenigbaarheid.’ 

Eiken kweken 
Ongeveer tien jaar geleden heeft PPO een groot 
onderzoek uitgevoerd naar uitgestelde onver-
enigbaarheid bij eiken (online beschikbaar onder 
zoekterm ‘Vegetatieve vermeerdering Quercus frai-
netto’). In dit onderzoek zijn naast weefselkweek 
diverse stekmethoden beproefd. Hoewel dit onder-
zoek zich met name richt op Quercus frainetto, is 
de conclusie dat het slagingspercentage van op 
eigen wortel vermeerderde eiken nog te laag is om 
dit commercieel toe te passen. De conclusie is dan 
ook dat er op dit moment geen enkele kweker is 
die cultivars van eiken op eigen wortel commerci-
eel oppakt. Een beetje googelen levert al snel de 

Bart van de Sluis

Victor Dijkshoorn
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informatie op dat er op veel plaatsen in de wereld 
wel serieus wordt geëxperimenteerd met eiken op 
eigen wortel. In de zuidelijke staten van Amerika 
worden bijvoorbeeld cultivars van Quercus phellos 
en Quercus virginiana op die manier als stek ver-
meerderd. Tinus van der Bruggen, gepensioneerd 
inkoper van Boomkwekerij Udenhout: ‘Er heerst 
daar een klimaat dat gunstig is voor het stekken 
van eiken, waarschijnlijk de combinatie van warm-
te en luchtvochtigheid. In onze ervaring gaat dat 
op andere plaatsen veel lastiger.’ Udenhout koopt 
van deze herkomst onder andere Quercus phellos 
‘Hightower’ en ‘Upperton’ aan. Een selectie van 
het Amerikaanse Selecttrees uit Athens in de staat 
Georgia.  Andere eiken die in deze regio worden 
gestekt zijn Q. lyrata, Q. nuttali. Veel van deze eiken 
zijn in Nederland overigens helemaal niet toe te 
passen. 

Geurt van Setten is directeur van Boomkwekerij 
Het Letteland in Opheusden. Van Setten noemt 
zichtzelf de grootste aanbieder van bomen op 
eigen wortel. ‘Wij zijn twee jaar geleden gestopt 
met het opplanten van geoculeerde bomen, en 

binnen een of twee jaar hadden wij alleen nog 
maar bomen op eigen wortel staan. Ik weet dat het 
een boude stelling is, maar ik durf bijna de stelling 
aan dat uiteindelijk iedere geënte eik van zijn ent 
af zal vallen. Dat kan even duren, maar uiteindelijk 
gaat het mis.’ Van Setten experimenteert met eiken 
op eigen wortel, maar geeft meteen toe dat dit las-
tig is. ‘Wij zijn een bedrijf dat geld moet verdienen 
en het slagingspercentage is nu nog erg laag.’  

Geurt (l) en Gijsbert van Setten poseren met Chinese groenblijvende eik.

BrOnnEn
Eindrapportage Cultuurwaardeonderzoek 
laanbomen 2004-2008, Bart van der Sluis, 
Gerrit Schalk en Jelle Hiemstra 
(Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV, 2008, 
online) 

Vegetatieve vermeerdering Quercus frainetto, 
Onderzoek naar de mogelijkheden van 
weefselkweek en stekken ter voorkoming van 
uitgestelde onverenigbaarheid, B.J. van der 
Sluis, H. Bouman (Praktijkonderzoek Plant & 
Omgeving BV, 2005, online)
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Enkele jaren geleden vroeg Boom in Business ondernemers hoe zij het toenmalige verkoopseizoen beoordeelden. ‘Jubelstemming in de sector’, kopten 

we destijds. Toch zou de kwekerijsector nog enkele zware jaren te verduren zou krijgen. Inmiddels komt het einde van de economische crisis beetje bij 

beetje in het zicht, maar de markt staat desondanks voor de nodige uitdagingen. Het verkoopseizoen komt weer langzaam op gang, Boom in Business 

peilt nog even de meningen over het afgelopen seizoen. 

Auteur: Kelly Kuenen

Boombarometer, the sequel
Hoe is de stemming anno nu?
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Fons van Wezel
SAP Holland  
  
DE OnlInE VErkOOP grOEIT
Van Wezel gaf het seizoen in 2011 een 6,5, mede 
door toedoen van de verlate afzet in Oost-
Europa. Op het moment van informeren, in 2015, 
is Van Wezel positiever. ‘Doordat het wat kouder 
bleef is er wat langer door geplant, vooral met 
kluitplanten. Anderzijds valt nu momenteel de 
groei van nieuwe producten wat tegen door de 
lage temperaturen wat betekent dat er vaker ‘nee’ 
verkocht moet worden. Ondanks grote 
overschotten in het bos-en haagplantsoen was 
het voorjaarsseizoen van 2015 voor SAP beter 
dan het jaar daarvoor. Dit komt mede doordat de 
verkoop via onze online marktplaats steeds 
verder ontwikkelt. Momenteel wordt rond de 
30% van de orders online besteld en dat wordt 
een steeds groter gedeelte.’

7,5 Henk Huibers
Batouwe Boomkwekerijen     

EEn STIJgEnDE lIJn, MAAr HET kAn BETEr
Henk Huibers en collega Gerrit Crum die zich met 
Batouwe Boomkwekerijen richten op stekken, p9, 
verdelingen en spillen, besloten tot het geven 
van een 6,8. ‘Na lange tijd zit er weer een stijgen-
de lijn in’, vertelt Huibers. Volgens hem zijn we er 
echter nog niet; de stijgende lijn is een 
eerste begin. ‘Het kan nog veel beter.’

BOOMBAROMETER

‘Het was een goed seizoen, 

maar de verkoop verliep 

erg golvend’

3 min. leestijd
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Uw portaaltractor specialist 
Voor zowel 3wd en 4wd tractoren tot een 

maximale doorgang van 250cm 
 

Gebr. Ezendam BV is al vele jaren bezig met de ontwikkeling 
en productie van machines voor de boomwekerijsector.  Ze 
hebben internationaal naam en faam gemaakt met de 
Globus vormsnoeimachines en de Globus combi 
kluitsteek/vormsnoeimachines. Door ontwikkelingen in de 
markt zijn ze zich ook gaan toeleggen op de ontwikkeling en 
productie van portaaltractoren.  
 
Alles is hierbij mogelijk: o.a. plantgatenboren, vormsnoeien, 
kluitsteken, ondersnijden, schoffelen, (LVS)rijenspuiten. 
Rijenkunstmeststrooien met variabele afgifte. Eventueel kan 
dit alles  volautomatisch op GPS . 
 
Heeft u wensen wat betreft een portaaltractor? Kijk op 
www.ezendam.info of neem contact op. Gebr. Ezendam BV 
komt met een oplossing! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gebr. Ezendam BV 
Oonksweg 35 
7622 AW Borne (NL) 
 
 
 

0031-74-2670635 
0031-74-2669197 
www.ezendam.info 
info@ezendam.info  
 

 
 

 



www.boom-in-business.nl 27

Wim Bergs
Stekbedrijf Bergs     

DE VrAAg STIJgT, zOWEl In HET 
BInnEn- AlS BuITEnlAnD
Wim Bergs geeft het laatste verkoopseizoen een 
7, maar eigenlijk ‘een dikke 7 plus’. ‘In vergelijking 
met de slechte voorgaande jaren ziet het er posi-
tief uit’, vertelt hij. ‘De markt trekt aan, je kunt het 
merken omdat de vraag stijgt.’ Bergs richt zich 
onder meer op de vermeerdering van lavendel, 
en heeft Nederlandse en Europese afnemers. De 
toenemende vraag is volgens hem zowel zicht-
baar bij afnemers het binnen- als buitenland.

ruud van der Werf
Boomkwekerij ruud van der Werf 

AllES VErkOCHT VOOr DE PrIJzEn 
DIE WE WIlDEn
Van der Werf gaf het verkoopseizoen eerder een 
8. Vier jaar later is hij opnieuw positief en durft 
hij het seizoen van 2015 zelfs een hoger cijfer te 
geven. ‘Het verkoopseizoen is prima verlopen’, 
vertelt Van der Werf. ‘We hebben alles verkocht 
voor de prijzen die we wilden. We hebben wel 
iets minder productie gedraaid dan gewenst, 
maar dat lag niet zozeer aan economische facto-
ren, maar vooral aan elementen in het productie-
proces zelf.’  

BOOMBAROMETER

David Moerings, Moerings Skimmia   

EEn VErkOOPSEIzOEn MET PIEkMOMEnTEn
De jonge ondernemer David Moerings, die zijn bedrijf eigenhandig startte met naar eigen zeggen één plantje, maar na twee jaar tijd zo’n 250.000 skimmia’s 
kweekt, geeft het vorige verkoopseizoen een 7. Decennialange ervaring heeft de ondernemer natuurlijk niet, maar terugkijkende op zijn eerste jaren als 
ondernemer is hij tevreden met het resultaat. ‘Het was een goed seizoen, de verkoop verliep alleen erg golvend. Je merkte dat er echt piekmomenten waren. 
Vanaf oktober liep de verkoop bijvoorbeeld omhoog daarna kwam een kantelpunt waarbij weer wat minder verkocht werd. Waar dat precies aan lag, aan 
afwachtendheid bij de afnemers, aan het tegenvallende weer, ik weet het niet. Maar over het algemeen was het een goed seizoen.’

Jos Willemsen
Boomkwekerij Jos Willemsen BV     

Er zIJn VErSCHIllEnDE uITDAgIngEn
Hoewel Jos Willemsen de toekomst positief tege-
moet treedt, stelt hij dat de kweker het nog steeds 
erg zwaar heeft. ‘De vraag blijft ver achter. Ook 
staan de prijzen onder druk’, vertelt Willemsen. 
De algehele economie mag dan uit het dal krui-
pen, de kweker ziet in de boomkwekerijsector 
vooralsnog weinig verbetering. ‘Het gaat er op 
dit moment keihard tegenaan in de business. We 
moeten er in het algemeen veel meer moeite voor 
doen en staan voor verschillende uitdagingen: 
meer markt zoeken, onszelf onderscheiden, en 
alert inspelen op vraag. Ook moeten we waakzaam 
zijn op de kosten.’ In Nederland is de concurrentie 
scherp, maar naar eigen zeggen heeft hij veel last 
van achterblijvende afzet van Oost-Europa, waar 
hij niet direct handel mee drijft, maar waar zijn 
producten indirect wel terechtkomen.    

7+
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9 5
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Gaat de drone de tractor 
vervangen? 
Multifunctionaliteit drones groeit met de dag

De multifunctionaliteit van drones wordt steeds duidelijker. Verschillende sectoren overwegen daarom om drones in te zetten om (een deel van) de 

werkzaamheden over te nemen. Ook in de land- en tuinbouw en de groensector zouden drones bepaalde taken prima kunnen vervullen. Gaat de drone 

de tractor in de toekomst vervangen?

Auteur: Guy Oldenkotte
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Als we het Amerikaanse ministerie van Defensie 
mogen geloven, dan zijn drones uiterst betrouw-
baar en dodelijk precies in het uitvoeren van hun 
taken. En zij kunnen het weten, want tot voor kort 
werd de drone voornamelijk ingezet als onbemand 
vliegtuig voor defensieve of aanvallende activitei-
ten. De laatste maanden zien we echter ook een 
toenemend aantal civiele bedrijven en organisaties 
die de inzet van drones overwegen om bepaalde 
taken uit te voeren. Pakket- en bezorgdiensten 
zien een toekomst met drones om bestellingen zo 
goedkoop en efficiënt mogelijk te bezorgen. En 
landmeters en research-organisaties zetten drones 
in om een beter overzichtsbeeld van de omgeving 
te krijgen. Het waterschap Vallei en Veluwe is een 
van de organisaties die experimenteren met de 
inzet van drones. ‘De drone is ingezet om te zien of 
deze kan bijdragen aan het efficiënter monitoren 

van nieuwe inrichtingen voor beheer en onder-
houd’, zegt woordvoerder Edwin Spikkert. ‘Eerder 
trokken we regelmatig het veld in. Niet alle locaties 
zijn echter eenvoudig bereikbaar of het kost veel 
tijd om erlangs te lopen. Nu kunnen we regelmatig 
de film terugkijken, en met meerdere betrok-
kenen, als dat nodig is.’ Een Engelse ondernemer 
overweegt op basis van dezelfde gedachtegang 
om wereldwijd miljarden bomen te gaan plan-
ten. Drones zouden volgens hem ideaal zijn om 
gebieden in kaart te brengen en boomzaden te 
droppen op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. 
Een dergelijke extreme gedachtegang zien we in 
Nederland nog niet, maar ook hier zetten bedrijven 
in de groensector al drones in. Agrarisch onder-
nemer Christel Thijssen bundelde begin vorig jaar 
zijn krachten met Bert Rijk van Aurea Imaging en 
Peter Holster AkkerAnalyse. Samen hebben ze drie 
drones aangeschaft. ‘Het afgelopen jaar hebben we 
al zo’n 700 à 800 vluchten uitgevoerd voor verschil-
lende opdrachtgevers’, zegt Bert Rijk van Aurea 
Imaging namens het collectief. 

Het gouden ei?
Bert Rijk en het waterschap Vallei en Veluwe zijn 
enthousiast over de drones, maar Rijk stipt aan 
dat de technologie nog in de kinderschoenen 
staat. Toch kunnen drones die gekoppeld zijn aan 
een gps-systeem nu al nauwkeurig en zelfstandig 
te werk gaan. ‘De drones die wij gebruiken, heb-
ben een batterij waarmee ze 30 tot 40 minuten 
kunnen vliegen. Dat is voor akkers in Nederland 
voldoende, omdat we in die tijd zo’n 40 tot 50 
hectare in kaart kunnen brengen.’ Klimatologische 
omstandigheden kunnen de inzet echter beïnvloe-
den. ‘Regen en mist kunnen een vertekend beeld 
geven van de opnames die worden gemaakt. En bij 
windkracht zes of meer is het onmogelijk om met 
de drone te vliegen.’ Commerciële drones worden 
tot dusver voornamelijk ingezet om informatie te 
verzamelen. Afhankelijk van de soort camera kan 
de drone beelden maken waaruit kan blijken hoe 
hoog het mestgehalte is of waar op een akker een 
overvloed of een tekort aan andere meststoffen is. 
‘De kwaliteit van de gegevens hangt sterk af van 
de soort camera en de software die wordt gebruikt 
om de gegevens te analyseren’, stipt Rijk aan. ‘Wij 
werken daarom graag samen met teeltadviesor-
ganisaties, om de gemaakte beelden optimaal te 
kunnen analyseren.’ Jan Wiersma van Vliegend.nl, 
een bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen 
en bouwen van klantspecifieke drones, verwacht 
dat het aantal toepassingen in de toekomst verder 
zal toenemen. ‘Drones worden steeds lichter en 
betrouwbaarder, zodat er duurdere camera’s en 
zwaardere apparatuur aan gekoppeld kunnen 

worden. Daardoor kan de inzet van drones wor-
den uitgebreid.’ Onlangs melde de Osse Groep uit 
Almelo een drone ontwikkeld te hebben die kan 
worden ingezet voor het sproeien van gewassen. 
In landen als Japan, Duitsland en Frankrijk wordt 
dit al veelvuldig gedaan. Wiersma heeft al ervaring 
met die toepassing. ‘Drones zouden ideaal zijn 
voor dergelijke werkzaamheden, omdat de boer, 
tuinder of kweker niet langer op het perceel aan-

ACHTERGROND

De laatste maanden zien we 

echter ook een toenemend 

aantal civiele bedrijven en 

organisaties die de inzet 

van drones overwegen om 

bepaalde taken uit te 

voeren

7 min. leestijd

Het VlieGen Van DrOnes is aan strenGe 
reGels GebOnDen:
• Vliegen boven mensenmenigten, wegen en 
  bebouwing is verboden.
• Eigenaren die een drone inzetten voor 
  commerciële doeleinden, dienen te beschikken 
  over een brevet en een goedgekeurde 
  handleiding en mogen alleen vliegen met 
  drones die voldoen aan de luchtwaardigheids-
  criteria.
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wezig hoeft te zijn en zo geen hinder ondervindt 
van de chemische stoffen.’ Lammert Kooistra van 
Wageningen Universiteit verwacht eveneens dat 
het aantal toepassingen van drones zal toenemen. 
Kooistra doet onderzoek naar de inzet en optima-
lisatie van drones in de groene sector. ‘Net als trac-
toren kunnen drones worden voorzien van sensors 
en zogenaamde beslisregels, waarna de drone een 
bepaalde activiteit kan uitvoeren.’ Daarbij moet 
vooral gedacht worden aan het verzamelen van 
informatie, besproeien, (gedoseerd) toedienen 
van meststoffen en het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden boven de grond. ‘Vooral in de 
aardappelteelt is goed te zien hoe de kennis over 
de plant, de timing van het bemesten en de kennis 
van het perceel bijdraagt aan de oogstkwaliteit.’ 
Voor grondbewerkingsactiviteiten zoals ploegen is 
de drone vooralsnog ongeschikt. 

Drones in de boomkwekerij?
Al die ontwikkelingen zouden boomkwekers, telers 
en fruitkwekers ten goede kunnen komen. ‘Dankzij 
opnames uit drones kan men snel en eenvoudig 
een goed 3D beeld maken van de gewassen op het 
perceel’, stelt Jan Wiersma. Bert Rijk merkt op dat 
rijen verschillende gewassen invloed kunnen heb-
ben op de beoordeling van de gegevens. ‘Je moet 
je altijd afvragen wat je aan het meten bent.’ Toch 
ziet Jan Wiersma dat niet als een onoverkomelijk 
probleem. ‘Zolang je de juiste pixelinstellingen 
gebruikt voor de camerabeelden en op de goede 
hoogte vliegt, voorzie ik geen probleem.’ Dat 
drones in de toekomst ook op andere manieren 
worden ingezet, lijkt slechts een kwestie van tijd. 
‘Ik voorzie dat drones een platform worden waar-
aan verschillende functionaliteiten gekoppeld 
kunnen worden’, zegt Wiersma. Hij verwacht dat 
er in de toekomst twee soorten drones zullen zijn: 
drones die data verzamelen en drones die worden 
ingezet als werkpaarden. Lammert Kooistra van 
Wageningen Universiteit sluit zich daarbij aan. 
‘We zien nu al een trend in de akkerbouw dat men 
teruggaat naar kleinere machines die autonoom 
werken. Het vergt de overstap naar een ander 
systeem om daarbij een rol voor drones mogelijk 
te maken. Maar dat is zeker te doen.’   

Gebonden aan regels
Zowel Rijk als Wiersma en Kooistra merken op dat 
het niet de techniek of de toepassingen zijn die 
de beperkingen vormen, maar de regelgeving. 
‘Het vliegen met drones is aan strenge regels 
gebonden’, merkt Rijk op (zie kader). ‘Ik ben van 
mening dat de overheid bij het opstellen van die 
regels is uitgegaan van een worstcasescenario. Op 
zich is dat goed, maar voor de landbouw werkt 
het beknellend.’ Jan Wiersma merkt op dat de 
Nederlandse overheid een voorbeeld zou moet 

nemen aan haar Engelse collega’s. ‘Overheid en 
industrie zijn daar al enkele jaren geleden samen 
om de tafel gaan zitten om de toepassing en 
beperkingen te bespreken. Het resultaat is een 
vooruitstrevende regelgeving die iedereen ten 
goede komt.’ Volgens Bert Rijk wordt de inzet van 
drones ook door de Franse overheid gefaciliteerd. 
Het Nederlandse verbod voor drones om over 
wegen te vliegen en de verplichting om ten minste 
50 meter van wegen te blijven, maakt het lastig 
om de techniek in ons land optimaal in te zetten. 
Bovendien zullen er meerdere wetten moeten 
worden aangepast, wil men in ons land zo goed 
mogelijk van drones kunnen profiteren. ‘Op dit 
moment staat de wet de inzet van spuiten vanuit 
de lucht niet toe’, zegt Lammert Kooistra in reactie 
op het eerdergenoemde voordeel van de inzet van 
drones voor spuiten. Wetgeving rondom drones is 
geen item in de Tweede Kamer, maar VVD-Tweede 
Kamerlid Helma Lodders volgt de ontwikkelingen 
aandachtig. ‘Ik ben voor de inzet van drones. Die 
draagt bij aan een duurzame land- en tuinbouw. 
Deze precisietuinbouw sluit heel goed aan bij 
de ambitie van de VVD. De VVD wil deze ontwik-
kelingen de ruimte bieden, zodat de sector zijn 
koploperspositie kan behouden en verder kan 
uitbouwen.’ Lodders ziet voor de drone vooral een 
rol weggelegd bij het vergaren van informatie. 
Die rol kent ook een aantal haken en ogen. ‘Bij de 
inzet van drones moeten we zorgvuldig kijken naar 
veiligheid. Ook kan die inzet vragen oproepen over 
privacy en eigendomsrechten van informatie. Dat 
zijn vraagstukken die opgelost moeten worden, 
zodat innovatie mogelijk blijft.’ Dat er regels en 
voorwaarden aan het gebruik zijn verbonden, vind 
Lodders vanuit het oogpunt van veiligheid te ver-
dedigen. ‘Maar omdat het een nieuwe ontwikke-
ling is, moet de overheid in samenwerking met de 
gebruikers kijken in hoeverre deze regels aange-

Jan Wiersma (©Jasper Suyk, Nchannel.tv) Helma Lodders Lammert Kooistra
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past kunnen worden, zodat drones ingezet kunnen 
worden voor precisielandbouw en tegelijkertijd de 
veiligheid gewaarborgd is.’ Harde toezeggingen wil 
ze echter niet doen. 

Kostbare investering
Het besturen van een drone is relatief eenvoudig, 
zegt Jan Wiersma. ‘Het is niet anders dan het bestu-
ren van een voertuig.’ Maar naast de beperkingen 
vanwege de regelgeving is de inzet van drones ook 
relatief kostbaar. ‘Hoewel de prijzen van drones in 
de toekomst aanzienlijk zullen dalen, moet men 
toch uitgaan van een investering van tussen de 
15 en 30 duizend euro’, voegt hij daaraan toe. De 
kosten voor het bedienen van de drone komen 
daar nog bovenop. ‘Je bent verplicht een vliegbre-
vet te halen en alles zorgvuldig te documenteren. 
Ik schat dat wij alleen al daaraan zo’n 20.000 euro 
kwijt waren’, vult Bert Rijk aan. Natuurlijk moet alles 
ook verzekeringstechnisch goed zijn geregeld. 
Volgens Lammert Kooistra beginnen de verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen dat nu ook in te 
zien. ‘Zij zien het als een interessant product. Maar 
het blijft een luchtvaartuig. Gelukkig zijn er ook 
professionele maatschappijen die ervaring heb-
ben met het verzekeren van vliegtuigen.’ Kooistra 
meent dat de investeringen voor de individuele 
kweker te duur zullen zijn. ‘Maar ik verwacht wel 
een nieuw soort loonwerker die alleen werkt met 
drones en die door de groene sector kan worden 
ingeschakeld.’

Beroepen in de groene sector zijn de laatste 
jaren al stevig aan het veranderen. VVD-Tweede 
Kamerlid Lodders verwacht echter niet dat die 
wereld volledig op zijn kop zal komen te staan. 
‘Met alle technologische ontwikkelingen, maar ook 
met de regels die door overheid en bedrijfsleven 
gesteld worden, blijft kennis, ervaring en finger-
spitzengefühl belangrijk.’ Hoe groot is dan de kans 
dat de drone de tractor gaat vervangen, en dat van 
boer, kweker en tuinder in de toekomst playstati-

on-ervaring verwacht wordt in plaats van noeste 
arbeid? ‘Ik voorzie wel robotisering’, stelt Bert Rijk. 
‘Maar ik geloof niet dat alleen drones uitkomst zul-
len bieden.’ Het lijkt er dan ook op dat ‘de klei’ het 
exclusieve domein blijft van de poten van de boer, 
kweker of tuinder. 

Dankzij lichtere en krachtigere drones kan tegenwoordig zwaardere en duurdere apparatuur aan de drone gekoppeld worden.
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eigenlijk, want een boom kweek je nu eenmaal 

niet van de ene op de andere dag op tot een 

volwassen exemplaar. "Het denken op de 

lange termijn doe je niet alleen door je bezig 

te houden met de toekomst van je producten 

en de vraag van de markt. Je werkt in en met 

de samenleving. Nationaal en internationaal 

qua markt, maar tegelijkertijd met je team van 

vakspecialisten én vanuit regionale binding." 

2016 wordt het jaar waarin 

de boomkwekerijsector in 

het zonnetje staat

"Ik zie deze prijs als één prijs voor de hele 

groensector in Nederland", vervolgt Ebben. 

"We zijn in 2016 ambassadeur voor de tuinbouw 

en willen het succes delen met onze vakgenoten. 

Samen hebben we immers een groene missie en 

zorgen we voor een waardevolle én waardevaste 

openbare ruimte. Door know-how to grow met 

elkaar te delen wordt de sector nog meer Future 

Proof."

Future Proof ondernemen

Het komende jaar wil Ebben in gesprek gaan 

met boomverzorgers, beheerders, bodem- en 

milieuspecialisten, landschapsarchitecten, 

groenopleidingen en andere duurzame onder-

nemers uit het vakgebied over hun kijk op Future 

Proof ondernemen. Wie zijn ze? Wat is de missie 

van hun bedrijf? Wat is hun visie? En hoe zien 

ze de toekomst van de sector? Ebben nodigt 

vakgenoten graag uit om van gedachten te 

wisselen over aspecten als bodem, milieu, 

duurzaamheid, diversiteit, openbare ruimte 

of andere relevante onderwerpen. Om deze 

gesprekken vervolgens te delen met een breed 

publiek.

Ook meepraten als ambassadeur voor de 

boomkwekerijsector? Stuur dan een mail naar 

news@ebben.nl onder vermelding van 'Groen 

Gesprek'. 

Eén prijs voor de hele boomkwekerijsector

ACHTERGROND

Op 6 januari 2016 ging de Tuinbouw 

Ondernemersprijs naar Boomkwekerij Ebben. 

Directeur Toon Ebben ontving de prijs in 

aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin 

Máxima en 600 ondernemers uit de sector. 

"Ik ervaar het ontvangen van deze prijs als 

een kroon op het werk waar we al generaties 

lang mee bezig zijn en een schitterend bewijs 

dat ons innovatieve en duurzame bedrijf wordt 

gezien en gewaardeerd.", aldus Toon Ebben. 

"Dit is een beloning voor al onze medewerkers 

en relaties. En een bevestiging van de weg 

die we hebben ingeslagen, namelijk het 

voortdurend blijven vernieuwen en zoeken 

naar onderscheid. In die innovatieve aanpak en 

de gedrevenheid voor je vak, zit de sleutel tot 

succes."

Waar we nu staan, dat 

hebben we samen bereikt.

Om in deze tijd als bedrijf het hoofd boven 

water te houden en bestaansrecht te hebben, 

moet je vooral werken vanuit lange termijn 

denken. In ons vak niet meer dan logisch 

Boomkwekerij Ebben wint 
Tuinbouw Ondernemersprijs 2016
Een jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector

Al dertig jaar lang zet de organisatie van de Tuinbouw Ondernemersprijs bijzondere ondernemers in de schijnwerpers. Ondernemers 

met durf, doorzettingsvermogen en daadkracht. Topondernemers in de tuinbouw hebben een visie op de toekomst en zijn daarmee een 

voorbeeld voor hun collega’s. Zij hebben allen gemeen dat ze diep zijn geworteld in de tuinbouw. Ze vallen op door hun innovatieve aanpak 

en gedreven zaken doen, meestal gevoed door een lange familietraditie. Dat maakt hen zo speciaal. De Tuinbouw Ondernemersprijs is een 

kroon op het werk van deze ondernemers en hun families. Zij zijn de pijlers onder de Nederlandse tuinbouw, een sector van wereldklasse.

Bron: TOP Tuinbouw

Koningin Máxima feliciteert Toon Ebben 

3 min. leestijd

Oordeel van de jury

Boomkwekerij Ebben blinkt uit in relaties 

die het bedrijf nationaal en internationaal 

onderhoudt en heeft veel aandacht 

voor communicatie op alle niveaus in 

de keten. De activiteiten zijn gericht 

op kennisoverdracht, openheid binnen 

en promotie van de sector. Bijzonder is 

de zorg voor de duurzaamheid van de 

leefomgeving en bodemverbetering. 

De innovatie op gebied van ICT is 

vergevorderd, waardoor processen 

optimaal verlopen. Met de inspirerende 

bomenzoektool TreeEbb kunnen klanten 

alle boomsoorten en hun habitat vinden. 

Ebben is een van de weinige bedrijven 

die bomen verplanten en opplanten via 

GPS. Het bedrijf levert alle producten met 

Milieukeurlabel.
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eigenlijk, want een boom kweek je nu eenmaal 

niet van de ene op de andere dag op tot een 

volwassen exemplaar. "Het denken op de 

lange termijn doe je niet alleen door je bezig 

te houden met de toekomst van je producten 

en de vraag van de markt. Je werkt in en met 

de samenleving. Nationaal en internationaal 

qua markt, maar tegelijkertijd met je team van 

vakspecialisten én vanuit regionale binding." 

2016 wordt het jaar waarin 

de boomkwekerijsector in 

het zonnetje staat

"Ik zie deze prijs als één prijs voor de hele 

groensector in Nederland", vervolgt Ebben. 

"We zijn in 2016 ambassadeur voor de tuinbouw 

en willen het succes delen met onze vakgenoten. 

Samen hebben we immers een groene missie en 

zorgen we voor een waardevolle én waardevaste 

openbare ruimte. Door know-how to grow met 

elkaar te delen wordt de sector nog meer Future 

Proof."

Future Proof ondernemen

Het komende jaar wil Ebben in gesprek gaan 

met boomverzorgers, beheerders, bodem- en 

milieuspecialisten, landschapsarchitecten, 

groenopleidingen en andere duurzame onder-

nemers uit het vakgebied over hun kijk op Future 

Proof ondernemen. Wie zijn ze? Wat is de missie 

van hun bedrijf? Wat is hun visie? En hoe zien 

ze de toekomst van de sector? Ebben nodigt 

vakgenoten graag uit om van gedachten te 

wisselen over aspecten als bodem, milieu, 

duurzaamheid, diversiteit, openbare ruimte 

of andere relevante onderwerpen. Om deze 

gesprekken vervolgens te delen met een breed 

publiek.

Ook meepraten als ambassadeur voor de 

boomkwekerijsector? Stuur dan een mail naar 

news@ebben.nl onder vermelding van 'Groen 

Gesprek'. 

Eén prijs voor de hele boomkwekerijsector

ACHTERGROND

Op 6 januari 2016 ging de Tuinbouw 

Ondernemersprijs naar Boomkwekerij Ebben. 

Directeur Toon Ebben ontving de prijs in 

aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin 

Máxima en 600 ondernemers uit de sector. 

"Ik ervaar het ontvangen van deze prijs als 

een kroon op het werk waar we al generaties 

lang mee bezig zijn en een schitterend bewijs 

dat ons innovatieve en duurzame bedrijf wordt 

gezien en gewaardeerd.", aldus Toon Ebben. 

"Dit is een beloning voor al onze medewerkers 

en relaties. En een bevestiging van de weg 

die we hebben ingeslagen, namelijk het 

voortdurend blijven vernieuwen en zoeken 

naar onderscheid. In die innovatieve aanpak en 

de gedrevenheid voor je vak, zit de sleutel tot 

succes."

Waar we nu staan, dat 

hebben we samen bereikt.

Om in deze tijd als bedrijf het hoofd boven 

water te houden en bestaansrecht te hebben, 

moet je vooral werken vanuit lange termijn 

denken. In ons vak niet meer dan logisch 

Boomkwekerij Ebben wint 
Tuinbouw Ondernemersprijs 2016
Een jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector

Al dertig jaar lang zet de organisatie van de Tuinbouw Ondernemersprijs bijzondere ondernemers in de schijnwerpers. Ondernemers 

met durf, doorzettingsvermogen en daadkracht. Topondernemers in de tuinbouw hebben een visie op de toekomst en zijn daarmee een 

voorbeeld voor hun collega’s. Zij hebben allen gemeen dat ze diep zijn geworteld in de tuinbouw. Ze vallen op door hun innovatieve aanpak 

en gedreven zaken doen, meestal gevoed door een lange familietraditie. Dat maakt hen zo speciaal. De Tuinbouw Ondernemersprijs is een 

kroon op het werk van deze ondernemers en hun families. Zij zijn de pijlers onder de Nederlandse tuinbouw, een sector van wereldklasse.

Bron: TOP Tuinbouw

Koningin Máxima feliciteert Toon Ebben 

3 min. leestijd

Oordeel van de jury

Boomkwekerij Ebben blinkt uit in relaties 

die het bedrijf nationaal en internationaal 

onderhoudt en heeft veel aandacht 

voor communicatie op alle niveaus in 

de keten. De activiteiten zijn gericht 

op kennisoverdracht, openheid binnen 

en promotie van de sector. Bijzonder is 

de zorg voor de duurzaamheid van de 

leefomgeving en bodemverbetering. 

De innovatie op gebied van ICT is 

vergevorderd, waardoor processen 

optimaal verlopen. Met de inspirerende 

bomenzoektool TreeEbb kunnen klanten 

alle boomsoorten en hun habitat vinden. 

Ebben is een van de weinige bedrijven 

die bomen verplanten en opplanten via 

GPS. Het bedrijf levert alle producten met 

Milieukeurlabel.
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Ons klimaat verandert; dat lijkt inmiddels iedereen te erkennen. Daarmee zal ook ons sortiment veranderen. De van oorsprong Chinese gummiboom 

ofwel Eucommia ulmoides zou dan een waardevolle toevoeging kunnen zijn. in noord-amerika wordt hij verkocht als een boom die ook onder de droog-

ste condities nog groen blijft. Daarnaast zou de boom ook goed tegen een overmaat aan vocht kunnen. Martin tijdgat van de gemeente Wijdemeren 

neemt voor deze klimaatboom de rol van boomambassadeur op zich.

Auteur: Hein van Iersel 

Eucommia ulmoides: een 
klimaatboom die goed tegen 
zowel vocht als droogte kan!
Hij is vernoemd naar de iep, lijkt op een iep, maar is geen familie. 
Zelfs niet in de verte



www.boom-in-business.nl 35

INSPIRATIEBOOM5 min. leestijd

Al in 2015 gaf Tijdgat van de gemeente 
Wijdemeren zich op als boomambassadeur. En 
terecht; Tijdgat werkt sinds vijftien jaar in deze 
Gooise gemeente en is als geen ander actief bezig 
met het vernieuwen van het sortiment. Door 
de overwegend natte omstandigheden in zijn 
gemeente is de iep daarbij een duidelijke favoriet. 
In 2015 wilde Tijdgat daarom meedoen met Ulmus 
frontier, maar deze boom stond eerder al op de 
lijst van collega-boombeheerder Hans Kaljee uit 
Amsterdam.

Dit jaar dus een revanche voor Tijdgat, en wel met 
een boom die met recht en reden een inspiratie-
boom genoemd kan worden en daarnaast geïn-
spireerd lijkt te zijn op de iep. De ervaringen met 
deze boom onder Nederlandse condities zijn nog 
zeer beperkt. De boom wordt al wel breed aange-
boden: door de bekende kwekers, maar the lead 
wordt toch wel genomen door Boot & Co, waar 
breeder Kees Jan Kraan deze boom bijna als een 

persoonlijke missie beschouwt. Op basis van exem-
plaren die groeien in Nederland, met name in het 
Wageningse arboretum Den Dreijen, heeft hij een 
aantal selecties gemaakt. Dit met het doel cultivars 
te selecteren die de boom beter geschikt maken 
als laanboom. Bekijk je de boom op internet, dan 
valt meteen op wat wordt bedoeld. De gummi-
boom is van nature niet echt een nette laanboom 
met een fraaie doorgaande harttak, maar veeleer 
een wat warrige struikvormer. Het doel van de 
veredelingsactiviteiten van Kees Jan Kraan is dat te 
verbeteren en er een boom van te maken die goed 
past in het Nederlandse beeld van een laanboom. 

bOOMaMbassaDeur tijDGat OVer 
De iep:
‘Vanaf 2002 word ik geïnspireerd door iepen. 
In de gemeente Wijdemeren heeft dat geleid 
tot een waar iepenarboretum met meer dan 
40 botanische soorten, kruisingen, selecties en 
klonen. Het hele sortiment iepen en hun stand-
plaatsen is openbaar in te zien en te bezoeken 
met behulp van de url http://wijdemeren.
cobra360.nl/index.php?@iepen. 
Met iepen kun je ook fouten maken. Ik heb 
Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’ geplant in de 
natte en zeer rijke kleiveen van Kortenhoef. 
Daar groeide deze mooie iep zich helemaal 
uit de naad en daardoor kreeg hij bros hout 
en slechte takaanhechtingen. De stormen van 
2013 en 2015 hebben alle drie bomen vernie-
tigd. De enige Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’ 
die ik nu nog heb, staat op arm stuwwalzand 
naast het gemeentehuis en heeft nergens last 
van! Mijn les: plant Ulmus ‘Sapporo Autumn 
Gold’ alleen op arme en drogere plekken.’
In Wijdemeren wordt druk geëxperimenteerd 
met iep. Zo staan er nu onder andere Ulmus X 
Frontier, Dodoens, Lobel Columella, maar ook de 
Resista-iepen zijn ruim toegepast.

Kees jan Kraan OVer VereDelen 
Kees Jan Kraan was sinds 1975 verbonden 
aan Boot & Co, onder andere op het gebied 
van inkoop en commercie. In 2006 ging hij in 
de Vut, maar als liefhebber van het sortiment 
houdt hij zich nog steeds bezig met het zoeken 
van de beste planten.

Kees Jan Kraan: ‘Doordat het zo lang duurt om 
te komen tot een goede laanboomselectie, is 
het veredelen van laanbomen niet interessant. 
Vroeger, toen bijna alle laanbomen zaailin-
gen waren, kon je simpel en zonder al te veel 
kosten een goede kloon selecteren uit volwas-
sen opstanden die langs de weg stonden. 
Veredeling is alleen commercieel interessant 
als er totaal nieuwe eigenschappen aan een 
boom toegevoegd worden. Denk hierbij ook 
aan gezondheid en resistentie tegen bepaalde 
ziekten.’

Kees Jan Kraan (foto: Ronald Houtman).
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Hoewel Eucommia een zeer gezonde en winter-
harde boom is, hebben zijn toppen de neiging in 
te sterven in de winter. Bij de selectie is daarom 
gezocht naar planten die na het insterven uit zich-
zelf weer recht doorgroeien. 

Keuze 
Tijdgat: ‘Jaren terug heb ik al met Paul Windhorst 
van Boot zitten praten over nieuwe klimaatbe-
stendige bomen die een kans zouden moeten 
krijgen. Windhorst vertelde dat Kees Jan Kraan bij 
Boot & Co al enige tijd bezig was met de Chinese 
Eucommia ulmoides, de gummiboom. In de jaren 
negentig is hij begonnen met een selectie- en krui-
singsproces, om vanuit de struikachtige vorm te 
komen tot een geschikte opgaande boomvorm.’ 
De gummiboom is zeer klimaatbestendig en moet 
zonnig staan. Hij is niet al te groot, breed uitgroei-

De GuMMibOOM (Eucommia ulmoidEs)
De zeer iepachtige Eucommia ulmoides lijkt 
sterk op de iep, maar wetenschappelijk zijn ze 
niet nauw verwant. Eucommia is een mono-
typisch geslacht; dat wil zeggen dat er slechts 
één soort van bestaat. Wetenschappelijk 
onderzoek plaatst Eucommia in de orde van de 
Garryales, net als de kleine families Garrya en 
Aucuba. Het is een krachtig groeiende boom, 
die in China als rubberproducent diende; daar-
mee is het de enige rubberproducent van het 
noordelijk halfrond. De kroon is breed, rond 
en open. Wanneer het blad wordt gebroken, 
komt een rubberachtige substantie vrij. De 
twee bladhelften blijven dankzij deze 'draden' 
met elkaar verbonden. De dikke ovale tot 
langwerpige bladeren zijn lang toegespitst, 
de bladrand is gezaagd. Eucommia bloeit met 
eenslachtige groene bloemen. De mannelijke 
bloemen hebben opvallend lange roodbruine 
helmknoppen, meestal alleenstaand, soms 
in trosjes. Ze verschijnen kort vóór of tegelijk 
met het blad en zitten aan de voet van jonge 
twijgen. Aan de vrouwelijke planten verschij-
nen elliptische afgeplatte en gevleugelde 
nootvruchten van circa 3,5 cm lang, die aan de 
top gespleten zijn. (Bron: Boomkwekerij Van 
den Berk) 
In de Tweede Wereldoorlog, maar ook in de 
jaren daarvoor, zijn er experimenten uitge-
voerd en waren er zelfs plantages om met 
Eucommia-bomen rubber te produceren. Deze 
experimenten zijn inmiddels allemaal gestopt, 
omdat de productie van synthetisch rubber 
veel goedkoper is.  

Eucommia ulmoides, mannelijk (foto: Ronald Houtman).

Eucommia ulmoides, kloon Boot & Co (foto: Ronald Houtman).
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end, met een dichte ronde kroon. Het 7 tot 16 cm 
lange glimmende groene blad is zeer opvallend. 
Een vochtige standplaats wordt geprefereerd, maar 
de boom is zeer droogtebestendig. Waar andere 
bomen blad laten vergelen of verschrompelen en 
laten vallen, houdt de gummiboom zijn blad heel 
goed groen. Aantastingen zijn onbekend, wat ook 
een belangrijk voordeel is in deze tijd. 
Er zijn mannelijke en vrouwelijke boompjes, die 
beide bloeien in mei met opvallende iepachtige 
bloeiwijzen. De bloei wordt gevolgd door 3-4 cm 
lange gevleugelde zaden.
Tijdgat heeft recent vijf Eucommia’s aangeplant, 
in een groepje en op een plek waar vorig jaar een 
aantal te hard groeiende Sapphoro Gold-iepen zijn 
verwijderd, en weer daarvoor een aantal kastanjes 
zijn gekapt, die ten onder waren gegaan aan kas-
tanjebloedingsziekte. 

De Dreijen
Het verhaal van de introductie van Eucommia in 
Nederland begint in 1990, wanneer Kees Jan Kraan 
zaad heeft verzameld van de gummiboom die 
groeit in het Wagenings arboretum De Dreijen. Dit 
zaad was de basis voor het selectieprogramma dat 
bij Boot & Co werd opgezet. Uit de zaailingen heeft 
breeder Kees Jan Kraan de beste boomvormers 
geselecteerd, waarvan er drie overbleven en twee 

onder naam werden gebracht. Dit zijn Zeus (mnl.) 
en Aphrodite (vrl.). Uit vrij bestoven zaad van beide 
circa vijftien jaar oude bomen zijn vervolgens weer 
nieuwe zaailingen opgekweekt. Hiervan neigde 
al een veel groter percentage naar de boomvorm 
door zonder hulp een rechte spil te vormen. In 
2015 zijn hieruit uiteindelijk vier mannelijke en één 
vrouwelijke kloon geselecteerd. 
Volgens Kraan zijn deze selecties mooi van vorm 
en prima als laanboom te kweken. Het werden uit 
zichzelf kaarsrechte bomen, zonder enige hulp in 
de vorm van opbinden.

Vermeerderen
De vermeerdering van Eucommia uit stek is las-
tig, volgens Kraan. Oculeren op Eucommia gaat 
gelukkig perfect en geeft een prima vergroeiing 
en verenigbaarheid. Ook zijn de onderstam-
men probleemloos te zaaien en op te kweken. 

Teelttechnisch staat niets dus een verdere intro-
ductie in de weg. 
De teeltwijze en teeltduur zijn goed  te vergelijken 
met die van Fraxinus. Zelfs het zaad van Eucommia 
lijkt hier erg op. Eucommia wordt al vele jaren zeer 
beperkt als laanboom aangeboden. Dit heeft te 
maken met onbekendheid, maar ook met het ont-
breken van goede, als laanboom te kweken klonen. 
De gummiboom groeit op alle grondsoorten, mits 
deze goed doorlatend zijn. 

Eucommia ulmoides, vrouwelijk (foto: Ronald Houtman).

Blad van Eucommia bevat latex.

be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5693
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Sociale werkvoorziening Permar kwakkelde al 
jarenlang met de kwekerij, die eigenlijk een ver-
gaarbak was geworden van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de aanvang van 
de Permar-activiteiten op de bestaande kwekerij 
waren er vijftig medewerkers. Eind 2009 was het 
werknemersbestand gestegen tot het duizeling-
wekkende aantal van honderd. 

Eind 2015 waren er nog twintig, hooguit vijfen-
twintig mensen aan de slag. Het bestuur, met 
daarin de wethouders van de gemeenten, had al 
meerdere pogingen ondernomen om de kwekerij 
rendabel te maken, maar dit mislukte elke keer. En 
toen de laatste interim-directeur ten slotte geen 
betrouwbare boekhouding had nagelaten, stond 
het water de organisatie aan de lippen, zo laat 

bureau Berenschot aan de media weten. 

Hoogenraad sterker na de crisis
Kortom, Permar zocht een buyer. En toen was daar 
Handelskwekerij Hoogenraad. De voorgeschiede-
nis: Hoogenraad had geen schade ondervonden 
van de crisis, ironisch genoeg omdat het zich 
niet had kunnen uitbreiden tijdens de economi-

Hoogenraad: ‘We steunen 
geen goed doel, maar zijn een 
bedrijf dat voor winst gaat’
Hoogenraad kan éindelijk uitbreiden en doet dat met overname WSW-kwekerij

Op 1 januari 2016 heeft Handelskwekerij G. Hoogenraad BV de kwekerij van de regionale sociale werkvoorziening Permar in Achterberg overgenomen. 

Hoogenraad neemt zeven Permar-medewerkers mee de toekomst in.

Auteur: Santi Raats
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sche hoogtijdagen. ‘Voor de crisis hadden we in 
principe alles kunnen uitvoeren wat we ons in 
het hoofd haalden. We hadden grote dure hallen 
en glazen kassen kunnen laten bijbouwen. Maar 
helaas, we hadden op de locatie geen ruimte en 
geen gemeentetoestemming om uit te breiden. 
Toch waren we achteraf blij dat we dit niet konden 
doen, want daardoor zijn we niet op onze snufferd 
gegaan in de crisis’, zo vertelt directeur Sebastiaan 
Hoogenraad. ‘De crisis heeft ons geleerd om te 
rekenen: wat hebben we en wat kunnen we dus 
uitgeven? We willen de bank gebruiken voor zake-
lijke transacties, maar ons eigen vermogen echt 
voor onszelf houden. Zodat we kapitein op ons 
eigen schip blijven, want dat is immers waarvoor 
ondernemers een eigen bedrijf beginnen.’
Omdat Hoogenraad niet kon uitbreiden op de 
locatie, koos hij ervoor om te investeren in een net-
werk, klanten, nieuwe producten en bezoeken aan 
andere landen en beurzen. Dat leverde behoorlijk 
wat zaken op. Een voorbeeld: elk seizoen komt 
Hoogenraad met drie of vier nieuwe soorten bin-
nen een lijn van het assortiment. Hoogenraad 
vertelt: ‘We doen sinds vijf à zes jaar aan fruit, 
zacht fruit. Bramen, bosbessen, frambozen, kiwi’s, 
noem maar op. We zijn onlangs met roze bosbes-
sen gekomen en met witte aardbeien. Onze zaken 
liepen zeer goed.’

Bekenden van elkaar
Het was balen dat Handelsonderneming 
Hoogenraad tegen zijn bedrijfsgrenzen aanliep. 
‘Eigenlijk zaten we al zo’n tien jaar te krap aan 
op onze locatie.’ Hoogenraad en Permar waren 
al bekenden van elkaar. ‘We waren klant bij hen’, 
legt Hoogenraad uit. ‘Een aantal jaren geleden 
zagen we dat de zaken al behoorlijk scheef liepen. 
We hebben hulp aangeboden. Het toenmalige 
bestuur nam dat aan. Het was de bedoeling dat 
Hoogenraad langzamerhand een adviserende 
positie zou krijgen in het bedrijf, maar toen er een 
bestuurswissel plaatsvond, was onze input politiek 
niet meer gewenst.’

Hoogenraad zegt het niet, maar uit alle stukken 
die in de openbaarheid zijn verschenen, blijkt 
het: het bestuur had niet veel sjoege van bedrijfs-
voering. De verkoop was niet georganiseerd en 
er zaten geen echte kwekers op het bedrijf zelf. 
Hoogenraad: ‘De kweek van plantgoed in pot 
konden we veiligstellen door ons er tot op zekere 
hoogte mee te bemoeien. De grote verliezen zaten 
onder meer in niet opgevoerde afschrijvingen, 
onrendabele investeringen en te hoge vaste lasten.’

Overname
De verkoop was eind 2015 rond. De kwekerij wordt 
ingevoerd bij Hoogenraad Handelskwekerijen 
onder de naam Vitro Bioplant Holland BV. De 
locatie Achterberg draagt voortaan gewoon de 
naam Hoogenraad Handelskwekerijen Achterberg. 

AcHTERgROnD

‘Wij gaan uit van wat zij 

kunnen, niet van wat 

zij niet kunnen’

6 min. leestijd

Handelskwekerij Hoogenraad BV te 
Ederveen is in 1965 door gerrit Hoogenraad 
sr. opgericht. Vorig jaar vierde het bedrijf zijn 
vijftigjarige jubileum. Enkele jaren terug heeft 
hij het bedrijf overgedragen aan zijn zoon 
Sebastiaan en schoondochter Hannie. 
Op 15 ha. kwekerij – inclusief de locatie 
Achterberg – worden jaarlijks ruim drie 
miljoen planten gekweekt. Het grootste deel 
hiervan gaat het handelscircuit in, naar 
kwekers en handelspartners in binnen- en 
buitenland en niet naar particulieren. Het 
gekweekte assortiment bestaat uit zo’n 800 
verschillende soorten houtachtige gewassen. 
Van oudsher heeft Hoogenraad veel ervaring 
met het kweken van in-vitroplanten. Het 
bedrijf is al jaren MPS-A-gecertificeerd.

Permar is de sociale werkvoorziening in Ede, 
Wageningen, Scherpenzeel, Renkum en Bar-
neveld. Op financieel gebied zijn er bij Permar 
al jaren problemen. Telkens zijn er grote tekor-
ten, die door de vijf deelnemende gemeenten 
worden aangevuld, omdat het bedrijf geen 
reserves heeft om die op te vangen. Volgens 
het rapport van bureau Berenschot heeft 
de interim-directeur eigenhandig de begro-
tingsrapportages aangepast die verzonden 
werden aan het bestuur van Permar. Maar dat 
werd niet verteld aan het bestuur. Het bestuur 
van Permar bestaat uit wethouders van de vijf 
deelnemende gemeenten. 

Sebastiaan Hoogenraad
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Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in
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AcHTERgROnD

Hoogenraad neemt dus niet de naam over, maar 
evenmin de BV. Dat betekent dat de vorderingen 
en mogelijk andere zaken die kunnen volgen uit 
de financiële situatie van Permar Kwekerijen voor 
rekening van Permar zullen zijn. Hoogenraad 
neemt de opstanden, de panden, de ondergrond, 
de planten, de machines en de zeven aangewezen 
medewerkers over. Dit team van zeven krijgt nog 
een medewerker van Hoogenraad erbij en zal wor-
den aangevuld met seizoenarbeiders. De overige 
medewerkers hebben inmiddels een nieuwe plek 
gevonden binnen Permar of zijn gedetacheerd bij 
werkgevers in de regio.

Total cost of ownership
In totaal komt er 2 hectare aan overdekte ruimte 
bij en bijna 5 hectare aan buitenruimte. Veel facili-
teiten zijn overbodig; de kantine en kantoren zijn 
afgestoten aan de gemeente. Hoogenraad: ‘Er staat 
een kantine voor honderd man. Zoveel ruimte 
hebben we helemaal niet nodig. Er staat ook 
een kantoorpand met meer dan zes afdelingen.’ 
Hoogenraad gaat de vaste kosten die overblijven, 
scherp managen. ‘Veel ruimtes in het kassencom-
plex werden constant gestookt op 18 tot 20 gra-
den celsius. Dat soort vaste lasten loopt gigantisch 
uit de klauwen als je ze niet managet. Wij gaan de 
ketels uitzetten en de leidingen aftappen.’

Cultuuromslag
In de eerste plaats is het doel van de overname 
schaalvergroting. ‘Althans, de continuïteit van ons 
bedrijf waarborgen’, specificeert Hoogenraad. ‘Maar 
daar hoorde uitbreiding bij.’ Dat het overgenomen 
bedrijf een wsw-bedrijf betreft, is toeval. ‘We voe-
len ons betrokken, maar dat is geen doel op zich.’

Presteren naar kunnen, voor winst
nu kan Hoogenraad de zaak inrichten zoals het 
team het wenst. Van de twintig Permar-mensen die 
Hoogenraad op de kwekerij aantrof, gaan er zeven 
mee de toekomst in. De rest betrof echte wsw-
mensen, die niet geschikt werden bevonden voor 
dit bedrijf. ‘We steunen goede doelen, maar daar 
krijgen we niets voor. Dit is een bedrijf, we gaan 
ervoor om winst te maken met deze kwekerij. Qua 
productie kunnen deze mensen minder dan een 
gewone werknemer, maar ze presteren naar kun-
nen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
kosten de samenleving heel veel geld. Het is de 
bedoeling dat er iets moois ontstaat doordat wij 
deze zeven mensen ondersteunen. In ruil daarvoor 
geven zij wat terug aan de samenleving in de vorm 
van arbeid. En we hopen dat ze trots zijn dat ze 
voor ons werken.’

Businessplan
Hoogenraad heeft als ondernemer fundamenteel 
andere belangen dan de overheid. Zijn kas kan niet 
om de paar jaar worden aangevuld met gemeen-
schapsgeld als het bedrijf slecht loopt. Hoogenraad 
legt het businessplan uit: ‘Het is een uitbreiding 
van ons bedrijf, dus voor ons verandert er veel. Qua 
schaalgrootte verdubbelen we in een jaar tijd. Voor 
de buitenwereld verandert er echter niet veel. Het 
businessplan blijft gelijk: veel sortiment in plant-
goed, fruit, heesters en coniferen. Voor de kwekerij 
in Achterberg verandert er wel veel: daar vindt een 
cultuuromslag plaats. Wij detacheren de zeven 
werkkrachten van Permar. Ze blijven in loondienst 
van Permar. We dragen onze passie en werkwijze 
over op de locatie Achterberg: de gedetacheerde 
medewerkers krijgen nette bedrijfskleding, overal 
worden onze bordjes en logo’s geplaatst en onze 
medewerkers praten met de gedetacheerde mede-
werkers. Wij zijn een gewoon bedrijf, niet een orga-
nisatie die voor zwakkeren opkomt. Dat betekent 
dat wij niet uitgaan van wat ze niét kunnen, maar 
bespreken wat ze wél kunnen en willen. We maken 
hen voorts duidelijk dat zij deel van het bedrijf zijn 
en dat er verwacht wordt dat ze actief deelnemen 
aan het arbeidsproces, omdat ze ertoe doén. We 
geloven niet in het stempel ‘onbruikbaar’, zodat 
men de dag doorbrengt met op een stoel te zitten. 
Althans, niet bij deze zeven medewerkers.’

Tijd vliegt voorbij
Dat heeft na enkele weken al zijn vruchten afge-
worpen. ‘De medewerkers komen niet te laat 
aansjokken en staan een kwartier voor tijd al met 
de jas aan. Ze gaan op in hun werk, hebben het 
druk en vinden het werk leuk. Ze zijn ruim op tijd, 
drinken een bakje koffie, horen dan wat ze die 

dag gaan doen en gaan direct aan de slag. Hun 
dag vliegt voorbij en ze hebben niet in de gaten 
wanneer de werkdag ten einde loopt. Ze worden 
nu centraal aangestuurd – iets wat in het verleden 
ontbrak, omdat de teeltchef op de werkvloer vaak 
plaatsmaakte voor een nieuwe teeltchef. Elke 
chef had een andere kijk op het sortiment, de 
kwaliteit, het management en de werkwijzen. nu 
worden de gedetacheerde medewerkers door onze 
Hoogenraad-medewerker dagelijks een paar keer 
serieus begeleid, persoonlijk of in een groep.’

‘Als je de vaste lasten niet 

goed managet, kunnen ze 

gigantisch oplopen’
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vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.
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Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden
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Mauritz lacht wat voorzichtig, als we hem vragen 
waarom deze Prunus sargentii ‘Rancho’ zo goed 
zou zijn. ‘Ik weet dat mijn achterachterneef Jan 
P. Mauritz bij jullie in het blad de meeste kersen 
naar de brandstapel verwenst en misschien heeft 
hij daar wel een beetje gelijk in. Een sierkers is 
geen boom voor de eeuwigheid; “Rancho” is wat 
dat betreft geen uitzondering. Prunus sargentii 

“Rancho” is een goede cultivar die wij graag aan-
bieden, al was het alleen maar omdat hij lastig is te 
kweken en veel kwekers hun vingers niet aan deze 
boom willen branden. De prijsvorming is daarom 
goed.’
Mauritz weet natuurlijk als geen ander dat beheer-
ders niet altijd op zoek zijn naar bomen voor de 
eeuwigheid. Sierkersen zijn en blijven dan populair.

Lastig
‘Rancho’ is een van de moeilijkste soorten die er op 
de markt zijn. De kweker neemt me mee naar zijn 
containerveld, waar ‘Rancho’ in pot gebroederlijk 
staat opgesteld naast een aantal andere populaire 
sierkersen, zoals Prunus serrulata ‘Kanzan’ en de 
hybride kruising tussen P. serrulata en P. incisa: 
Prunus ‘Umineko’. Op het containerveld vallen in de 

Prunus sargentii ‘Rancho’: 
Een prachtige kers, maar niet 
voor de eeuwigheid 
Lastig te kweken De prijsvorming is daarom goed’

Kersen komen uit de Betuwe. Dat heeft de auteur van dit stukje al op de lagere school geleerd. Voor een mening over sierkers ‘Rancho’is het al niet 

anders ,. Boom-In-Business vraagt Wouter  Mauritz van Laanboomkwekerij Combinatie Mauritz uit Opheusden.

Auteur: Hein van Iersel

Wouter Mauritz van Combinatie Mauritz
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maat 10-12 meteen al de sterke en zwakke punten 
van de cultivars op. ‘Umineko’ en ‘Kanzan’ lijken 
bijna als vanzelf een goede kroon te maken. Bij 
‘Rancho’ is dat wat lastiger. Daarom heeft ‘Rancho’ 
tijdens het kweekproces ieder jaar een zorgvuldige 
snoei nodig; anders krijg je gegarandeerd zuigers, 

die de rol van de doorgaande harttak overnemen. 
Mauritz laat me bijna excuserend ook nog een 
aantal grotere Prunus sargentii ‘Rancho’ zien, die in 
de maat 30/35 in kokoskluit op het containerveld 
staan. Ook hier is de neiging van de boom om 
zuigers te maken duidelijk te zien. natuurlijk zijn 
dit niet de mooiste exemplaren uit deze partij; die 
zijn afgelopen seizoen verkocht. Mauritz: ‘Ook deze 
bomen zijn met een goede snoeibeurt weer per-
fect in conditie te brengen, maar je ziet het: bijna 
al deze kronen worden ontsierd door te zware 
zijtakken.’
De neiging tot het vormen van zuigers zie je vol-
gens Mauritz vooral bij exemplaren van ‘Rancho’ 
die aan de buitenkant van een rij staan. Als aan 
de zijkant meer licht te halen is dan van boven, 
reageert deze cultivar daar meteen op door het 
vormen van zware zijtakken.

Veredelen
niet alleen het maken van een goede kroon is 
lastig bij ‘Rancho’. Het begint al bij het maken van 
handveredelingen. Bij collega-sierkersen als de 
eerder genoemde ‘Umineko’ en ‘Kanzan’ gaat dat 
als vanzelf. Prunus sargentii ‘Rancho’ kan worden 
veredeld op twee verschillende onderstammen: 
Prunus avium ‘colt’ of zaailingen van Prunus avium. 
Een onderstam van ‘colt’ heeft het voordeel dat 

je een uniformer eindproduct kunt produceren, 
omdat ‘colt’ als aflegger wordt gekweekt. Verder 
geeft ‘colt’ een stevigere onderstam, waarop je 
wat makkelijker kunt oculeren. nadeel van ‘colt’ 
is dat de jonge boom duidelijk vorstgevoeliger is 
dan ‘Rancho’ op zaailingen van P. avium. Voor de 
nederlandse situatie is dat overigens geen reëel 
probleem, maar Mauritz produceert zijn bomen en 
spillen voor de grote Europese markt. De kans dat 
een boom terechtkomt in noorwegen, met winters 
ver onder de min twintig, is dus net zo groot als 

SORTIMEnT5 min. leestijd

GeBRuIKsWAARDenOnDeRzOeK 
Prunus sargentii ‘Rancho’ is opgenomen in het 
gebruikswaardenonderzoek van PPO. Voor dit 
onderzoek (op dit moment worden pogin-
gen ondernomen om dit weer tot leven te 
brengen) zijn tussen 1997 en 2005 op tal van 
locaties vele honderden bomen geplant. Voor 
Prunus sargentii ‘Rancho’ betrof het locaties in 
Hilversum, Zundert en Leeuwarden. Helaas is 
via de website van het onderzoek niet meer 
te achterhalen wat de status van deze bomen 
is. Dat wil zeggen dat de website op zwart is 
gezet door PPO.

Prunus sargentii 'Rancho'  volwassen boom.

Prunus sargentii 'Rancho' op het containerveld.

Bloei van Prunus sargentii ‘Rancho’.
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SORTIMEnT

in hartje Alkmaar of Zwolle, waar min tien al een 
uitzondering is. Bij het veredelen wordt er wel naar 
gestreefd om de veredeling zo dicht mogelijk bij 
de grond te houden. Dat vermindert de kans op 
vorstschade. Als een boom wat ouder is, in het 
stadium dat hij in de straat wordt aangeplant, is 
het aspect van vorstgevoeligheid overigens niet 
belangrijk meer. 

zoete kers
Overigens heeft ook de onderstam Prunus avium 
nadelen. Deze onderstam zou ertoe leiden dat 
de bomen – in de woorden van Mauritz – enorm 
dikke konten krijgen: zware vergroeiingen op het 
maaiveld, die niks afdoen aan de boom op zich, 
maar niet al te fraai ogen. Op het containerveld 
van combinatie Mauritz staan beide combinaties 
overigens naast elkaar. Je kunt daar ook prima zien 
dat de onderstam van wilde Prunus avium inder-
daad veel zwaardere vergroeiingen heeft op de 
oculatieplek.  
Een belangrijke reden voor Mauritz om doorgaans 
te kiezen voor een onderstam van ‘colt’, is het feit 
dat deze onderstam virusvrij is en daardoor geen 
bezwaar oplevert voor export van het plantma-
teriaal. Overigens is er ook zaad met virusvrije 
herkomst in de markt beschikbaar, onder andere 
lkavo, Born en Jansen. 
Het beste zou zijn om ‘Rancho’ op eigen wortel te 
kweken. Wouter Mauritz is daar wel mee bezig, 
maar op dit moment is het slagingspercentage vol-
gens de Opheusdense kweker nog te klein om dit 
commercieel interessant maken. 
Een van de redenen dat ‘Rancho’ relatief moeilijk 
te kweken is, is het hoge uitvalpercentage tijdens 
de kweek. Dat begint al tijdens het oculeren. Soms 
slaat dan niet meer dan 50% aan. In andere jaren is 
dat volgens Wouter Mauritz soms weer veel beter. 
gelukkig is er na de eerste keer oculeren nog een 
tweede kans in het volgende voorjaar; dan wordt 
het nogmaals geprobeerd door middel van het 
enten op de vaststaande onderstam. Dit verhoogt 
het slagingspercentage tot maximaal 70%. Wouter 
Mauritz kijkt nog even terug op wat hij allemaal 
verteld heeft: ‘Ik hoop dat ik niet te negatief ben 
geweest over “Rancho”. Het is een geweldige culti-
var, maar wel met een fikse gebruiksaanwijzing.’

Deze boom is vernoemd naar zijn vinder, charles 
Sparque Sargent (1841-1927), die de boom 
rond 1870 in Japan voor het eerst aantrof. Het 
natuurlijk verspreidingsgebied ligt zoals gezegd 
in Japan, maar ook in Korea en Sachalin, het Rus-
sische eiland vlak boven de Japanse eilanden. 
charles Sparque Sargent was de grondlegger 
en eerste directeur van het wereldberoemde 
Arnold Arboretum van de Harvard Universiteit in 
Boston. De boom bereikt een hoogte van ca. 13 
meter en wordt bijna even breed, met een brede 
vaasvormige, later een meer ronde kroon. In cul-
tuur wordt de boom zo’n 8 tot 10 meter hoog. De 
schors op de stam en de takken heeft een glan-
zende kastanjebruine kleur met langwerpige, 
gele lenticellen. Het blad is omgekeerd eivormig, 
7 tot 12 cm lang en scherp toegespitst met een 
dubbelgezaagde bladrand. Het blad loopt brons-
kleurig bruinrood uit, verkleurt vervolgens naar 
groen en eindigt met een fel oranjerode tot rode 
herfstkleur met gele schakeringen. De bloemen 
verschijnen vóór het blad, zijn enkelvoudig, tot 4 
cm in doorsnede, lichtroze van kleur, meestal in 
tuilen van twee tot vijf bloemen bijeen en blijven 
tijdens de ca. drie weken durende bloeiperiode 
op kleur. De vruchten zijn niet talrijk, ovaal lang-
werpig, ca. 1 cm lang en glanzend donkerrood 
van kleur. 
Een van de cv’s is Prunus sargentii ‘Rancho’, 
een Amerikaanse selectie van E.H. Scanlon uit 

Olmsted Falls in de staat Ohio. Inderdaad, geen 
onbekende naam in de bomenwereld. De boom 
is in 1961 in cultuur gebracht en door ‘Ome’ Piet 
van der Bom van de ‘Koninklijke’ naar nederland 
meegenomen. De boom wordt ca. 8 tot 10 meter 
hoog en is dan ongeveer 3 meter breed. De strak 
opgaande takken en twijgen vormen een opval-
lend smalle, zuilvormige tot smal vaasvormige 
kroon. De bloemen zijn groter en donkerder roze 
dan de soort en de overige kenmerken zoals 
blad en schors zijn gelijk als van de soort. net 
als veel sierkersen wortelt deze species vrij op-
pervlakkig, met zware zijwortels die een breed 
wortelgestel vormen. De boom vraagt een goed 
doorlatende, vochthoudende en voedingsrijke 
bodem. De boom kan groeien op vrijwel alle 
gronden die aan deze eisen voldoen. Deze 
species is kalkminnend en kan dus ook groeien 
en gedijen op oude (zee)kleibodems. ‘Rancho’ 
is een goede uitzondering op de vele sierker-
sen die volgens ondergetekende beter direct 
opgestookt kunnen worden. De boom is goed 
toepasbaar in verhardingen, mits de plantplaats 
voldoende geschikt (gemaakt) is voor deze 
species. Dan kan de boom prima aangeplant 
worden in smalle straatprofielen, in kantoor- en 
privétuinen en op daken. 

Jan P. Mauritz VRT

Prunus sargentii 'Rancho' Label.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5696



1 - 201646

In deze Boom-In-Business een leuk journalistiek experiment. We hebben een 
aantal ondernemers na vier jaar opnieuw geconfronteerd met hun visie en 
misschien ook wel hun onderbuikgevoel van vier jaar geleden. De stemming 
was toen met een ruime 7,5 op een schaal van één tot tien bijna absurd hoog. 
Maar wat mag je anders verwachten van een tijd dat de bomen bijna tot in de 
hemel leken te groeien? Maar het bijzondere komt nog. Van de ondernemers 
die wij opnieuw bevraagd hebben gaf ongeveer de helft een hoger cijfer dan 
in 2011. Er zit dus nog steeds optimisme in de markt. Persoonlijk verbaasde mij 
dat wel, want als je rondbelt en praat in de markt dan hoor je ook veel kommer 
en kwel. Eén ondernemer verzuchtte in een zeldzaam moment van eerlijkheid: 
‘Ik heb nu meer dan dertig jaar een eigen bedrijf en heb nog nooit geld verlo-
ren. Behalve het afgelopen jaar’. Dat verhaal lees je ook in de boombarometer 
in deze uitgave van Boom-In-Business. De grootste verbazing geldt wel het feit 
dat, hoewel in de grote economie de crisis voorbij zou zijn, de boomkwekerij-
sector klaarblijkelijk met terugwerkende kracht nog een veeg uit de pan krijgt. 
grootste probleem is waarschijnlijk overproductie in veel markten en te weinig 
specialisatie en diversificatie. Ik heb het op deze pagina al eerder geconsta-
teerd. Het aspect dat boomkwekers onderscheidt van andere ondernemers in 
de agrarische sector is het feit dat je als ondernemer veel meer in kunt spelen 
op de markt en dat je met een terdege kennis van de markt als ondernemer je 
eigen kansen kunt vergroten. 

De tijd waarin een ondernemer aan het begin van het verkoopseizoen zijn 
Deense karren naar buiten rolt, er een bordje ‘Te Koop’ naast zet en dan maar 
hoopt dat hij aan het eind van de dag zijn karren weer leeg naar binnen kan 
rollen, is voorbij. De markt is daarvoor te agressief en te competitief. Alleen 
ondernemers die zichzelf weten te onderscheiden kunnen aan de bak blijven.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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