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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

Alnus glutinosa 
‘Pyramidalis’: 
een lastige boom

Floriade arboretum 
Nederlandse boom- 
kwekers dragen bij

‘Je verlies nemen hoort erbiJ’
Young Grower wil niet groeien,  
maar kwaliteit leveren en de aantallen  
behapbaar houden

ROVERO MULTI
• Diverse types voor zowel grote als kleinere projecten

• Kapbreedtes 6,40 / 8,00 / 9,60 / 12,80 m

•  Enkel- en dubbel zijdige nokluchting mogelijk,  

en diverse types gevelluchting

ROVERO TUNNEL
• Wandelkappen, ronde tunnels, rechte tunnels

• Voorzien van gevelluchting, of met nokluchting

• Breedtes vanaf 4,40 m t/m 10,00 m

Krabbescheer 6

4941 VW Raamsdonksveer

Nederland

T +31 (0) 162 – 57 45 74

F +31 (0) 162 – 57 45 00

E info@rovero.nl

www.rovero.nl

Rovero heeft jarenlang ervaring op het gebied van foliekassen & folietunnels.
Onze ervaren adviseurs denken met u mee, om de beste denkbare oplossing aan te bieden om uw 

bedrijfsrendement te optimaliseren. Daarvoor hebben we een breed aanbod foliekassen en tunnels, en 
schermhallen. Bij Rovero kunt u rekenen op een helder en betrouwbaar advies.

ROVERO ROLL-AIR
• Dé cabrioletkas

• Uw gewas in enkele minuten binnen óf buiten

• Altijd het ideale klimaat voor uw bomen en planten

Thuis in foliekassen  
voor de boomkwekerij

Rovero_A4.indd   1 10/11/17   15:24

young grower

of the year



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 

Boom in BusinessBoom in Business

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

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

Vollegronds plantgoed o.a. 
Prunus laur. cult.

Magnolia cult.
Ilex cult.

Grote maten Prunus in C20.
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VDH Foliekassen BV

Frankrijklaan 9
2391 PX HAZERSWOUDE

T +31 (0)172 235 990
F +31 (0)172 235 995
@ info@foliekassen.com

www.foliekassen.com

VOORUITSTREVEND
IN FOLIEKASSEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBANd/BINdBuIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!

www.boomband.nl

Autochtoon
Milieukeur
Groenkeur

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Lage Heide 20

5521 NM Eersel 

T: +31(0)6 20 40 50 75                                                                                                                                               

                 

Plantgoed tot 2 meter

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

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 Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Ziet u ook graag uw 
bedrijfsinformatie op 

deze pagina?  
Neem dan contact op 

met Rik Groenewegen,  
via rik@nwst.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

Bij ons bent u aan ’t juiste adres!
Zuidwijk 3, 2771 CB Boskoop

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

Schalk Linde10 
Burg. Jhr. H. v.d. Boschstr. 37-37a 

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl



Dé software voor de kweker  
en handelskweker
o   Functionele dashboards als hartbewaking van uw bedrijf
o   Vision-Mobile voor real time voorraadbeheer
o   Altijd en overal gratis online toegankelijk
o   Bestellingen automatisch verwerken als verkooporder
o   Handige dagelijkse takenlijst

Boomkwekerij software die uw administratie en verkoop 
  een stuk makkelijker maakt, waar en wanneer u maar wilt.

Het Grote Populierenboek bestelt 
u via lieke@nwst.nl 

Het Grote 
Populierenboek 

Het Grote Populierenboek bestelt 

Het Grote 

Populierenboek 
Nieuwe kansen voor een oude cultuurboom 

Geert van Duinhoven, Wim Huijser, Santi Raats, Jaap Smit, Bas Visser

Henk Vlug en Hein van Iersel (samensteller)

€19,95incl. verzendkosten
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10 Leuk als je de 
laatste vijf jaar niet 
meer door de 
modder hoeft 
te kruipen

De boomteeltsector wordt gedomineerd door kleine en heel kleine bedrijven 

waar de directeur zelf ook aan bak moet. Arie van Dam (58 jaar) van de Heerdese 

laanboomkwekerij Bischoff Tulleken heeft een uitgesproken idee over hoe hij het 

ondernemen voor zichzelf leuk moet houden. Ook als hij wat ouder is. Van Dam: 

‘Leuk als je de laatste vijf jaar niet meer door de modder hoeft te kruipen.’
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Nederlandse boomkwekers 
dragen bij aan floriade-
arboretum

Floriade Almere 2022 biedt Nederlandse 

boomkwekers een kans om hun bomen aan 

een internationaal publiek te laten zien. De 

eerste bomen zijn al beschikbaar gesteld 

door een groot aantal Nederlandse boom-

kwekers en worden de komende maanden 

geplant. Drie kwekers die hoorden bij de 

eersten die bomen aanmeldden, vertellen 

waarom zij deze mogelijkheid met beide 

handen aangrijpen. 

Glastuinbouw sinds 1 januari 
verplicht om water te zuiveren

Sinds 1 januari van dit jaar zijn glastuinbouwbedrijven 

verplicht hun waterstromen te zuiveren. Het gaat 

daarbij om drainwater bij substraatteelt, drainage-

water bij grondgebonden teelt en filterspoelwater 

als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt 

gebruikt. Hoe erg staat het water nu tot onze lippen?

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)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

(024) 360 24 54. Op alle abonnementen zijn onze 

leveringsvoorwaarden 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 voor- 
behouden. 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, foto-kopie,  
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.

42 34
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familiebedrijf pur sang

Bij een interview met Bertus Grolleman van Boomkwekerij Grolleman komt al 

gauw de hele familie langs. Wat blijkt: Bertus doet met zijn twee medewerkers 

het grootste deel van het werk, maar wordt bijgestaan door zijn vrouw, beide 

dochters en zoon. Een familiebedrijf pur sang. 

 

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/bladboominbusiness

8 Nieuws

14  Een stekkie van 3600 verschillende fuchsia’s

24 Maaijen: ‘Je verlies nemen hoort erbij als 
 je specialist in bijzondere soorten bent’

30 Minder beregenen door betere controle 
 op grondwaterstand

32 Forse omzetstijging in de 
 boomkwekerijsector

38 Van het weer en het waterschap kun je 
 nooit winnen

48 Loonkosten terughalen als de 
 oorzaak van ongeschiktheid bij 
 iemand anders ligt

50 Hoofdredactioneel

46

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’: een lastige 
boom, maar goed leverbaar

In de smalle profielen van onze straten bestaat er een 

grote behoefte aan bomen die zich daarin kunnen voe-

gen. Voor een deel verklaart dit het succes van bomen 

als Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ en Quercus robur 

‘Fastigiate Koster’. Ook de bekende zwarte els heeft een 

afgetraind en slank broertje, Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’.

18
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Middelenlijsten 
Milieukeur 
contraproductief 
In een recent statement uit belangenbehartiger 
Nefyto kritiek op de middelenlijsten van Stichting 
Milieukeur (SMK). Milieukeur heeft onder de naam 
'On the way to Planetproof' een eigen duurzaam-
heidskeurmerk voor de teelt van (onder andere) 
bomen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te 
komen, moeten telers aan de eisen uit een certifi-
catieschema voldoen. Nefyto is positief over speci-
fieke punten uit deze certificatieschema's, maar zet 
vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid en 
haalbaarheid van het schema. Volgens Nefyto zijn 
de criteria uit de schema's niet zorgvuldig genoeg 
opgesteld, waardoor telers onnodig de dupe kun-
nen worden.

Delphy koopt perceel 
voor onderzoek
Delphy heeft op woensdag 21 februari een koop-
overeenkomst ondertekend voor een perceel aan 
de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp. Op deze 
locatie start in de loop van dit jaar de bouw en 
ontwikkeling van een nieuwe onderzoekslocatie 
boomteelt en vasteplantenteelt. Het perceel is 
gekocht van de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg. 

Delphy gaat op de nieuwe locatie zijn onderzoeks-
activiteiten voor kwekers, fabrikanten en toeleve-
ranciers uitbouwen. Er wordt kasruimte gebouwd, 
nieuwe containervelden worden aangelegd en er 
komen proefvelden voor de volle grond. In 2018 
en 2019 worden de proeven nog uitgevoerd op de 
onderzoekslocatie aan het Rijneveld in Boskoop. 
Op vrijdag 28 september 2018 wordt daar ook de 
jaarlijkse open dag georganiseerd.

Nieuwe directeur 
Bloemenbureau 
Holland
Dennis van der Lubbe (49) is per 1 maart 2018 
toegetreden tot Bloemenbureau Holland (BBH) als 
directeur. Hij zal tevens toetreden tot het bestuur. 
Na zijn mba-studie en marketingopleidingen 
heeft Van der Lubbe uitgebreide werkervaring 
opgedaan bij een aantal fast moving consumer 
goods-bedrijven en organisaties in de communi-
catiesector. Hij heeft daarbij leiding gegeven aan 
nationale en internationale teams. Samen met het 
team van BBH zal hij verder vorm en inhoud geven 
aan het strategisch kader. Bloemenbureau Holland 
is een onafhankelijke stichting met als opdracht 
om bloemen en planten voortdurend top of mind 
te houden bij de Europese consument. De organi-
satie wordt gefinancierd door kwekers die lid zijn 
van Royal FloraHolland in binnen- en buitenland 
en door handelsbedrijven die klant zijn bij Royal 
FloraHolland.

Eerste boom uit 
'gArt-collection'
Op dinsdag 23 januari heeft Paul Bremmer 
(Bremmer Boomkwekerijen) de eerste Thuja plicata 

'Whipcord' uit de zogenaamde gArt-collection 
overhandigd aan Dirk Boomkamp (Twenthe Plant).
Die overhandiging vond plaats op de IPM in Essen. 
Paul Bremmer legt uit waarom juist Twenthe Plant 
het eerste exemplaar uitgereikt kreeg: 'Twenthe 
Plant is de grootste cash & carry van Nederland, 
misschien zelfs van West-Europa. Daarnaast heb-
ben zij een groothandel in boomkwekerijproduc-
ten met export door heel Europa en zelfs naar 
delen van Azië. Daarom passen onze producten al 
jaren heel goed bij Twenthe Plant.'
De gArt-collection bestaat uit een verzameling 
dwergconiferen op hoge onderstam, variërend van 
1,80 tot 2,0 meter hoogte. Daarin komen vakman-
schap, natuur en vormgeving samen. Bremmer: 
'Het idee om deze planten te gaan kweken, is ont-
staan toen ik zag dat er veel dakplatanen, leilindes 
en bolacacia’s als vormbomen op de markt zijn; 
coniferen kom je in deze categorie echter nauwe-
lijks tegen. Een gat in de markt, dus.'
Bremmer vervolgt: 'Omdat het om dwergconife-
ren gaat, is de groei langzaam. Deze bomen zijn 
inmiddels meer dan tien jaar oud. Leibomen moet 
je jaarlijks snoeien en aanbinden, maar aan deze 
planten hoef je niets meer te doen. En dat is juist 
wat de consument in de 21ste eeuw belangrijk 
vindt. Met een druk bestaan in een dynamische 
maatschappij mag de tuin niet te veel tijd kosten.'

Steenbergen 
overgenomen door 
Mechan Groep
Per 1 januari 2018 is het dealerschap van 
Steenbergen Mechanisatie in Numansdorp toege-
voegd aan de Mechan Holding. Mechan Holding 
is een Nederlands-Belgische onderneming, die 
sinds 1970 vanuit Achterveld (NL) en Zaventem en 
Gembloux (B) activiteiten ontplooit. Steenbergen 
Mechanisatie wordt het derde dealerschap van de 
holding, naast Niestijl Mechanisatie in Siddeburen 
en Vohamij in Heythuysen. Als dealer van onder 

Amazon lanceert 
plantenwinkel in VS
Amazon opent in de VS een groenwinkel, 
de 'Plant Store'. In de VS konden al langer 
planten worden besteld bij Amazon, alleen 
via een andere leverancier. Onlnags heeft 
Amazon de touwtjes zelf in handen geno-
men met de opening van de 'Plant Store'. 
De winkel biedt een breed scala aan planten 
voor consumenten. Het assortiment bevat 
meer dan duizenden planten, van bomen 
tot simpele kamerplanten. Nu Amazon ook 
planten aan zijn portfolio heeft toegevoegd, 
verkoopt het bedrijf zo'n beetje alles. Het laat 
weten groen hoog in het vaandel te hebben 
staan. Veel groen in de omgeving verbetert 
creativiteit en geeft mensen rust. Het nieuwe 
hoofdkantoor van Amazon is dan ook uitge-
rust met meer dan 40.000 tropische planten: 
een regenwoud als kantoor, genaamd 
the Spheres.
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meer Fendt, Agrifac, Lemken, AVR, Husqvarna, 
Pronar en Thaler is Steenbergen Mechanisatie een 
bekend mechanisatiebedrijf. Vorig jaar vierde het 
bedrijf zijn 75-jarig bestaan. Martijn van Arendonk 
van Mechan Groep: 'Door de overname van 
Steenbergen Mechanisatie verbeteren we de grip 
op die lokale markt en kunnen we het marktpoten-
tieel nog beter benutten door het bundelen van de 
krachten, ook in de toekomst.' De overname past in 
de groeistrategie van Mechan Holding.

Thema 
Grootgroenplus 2018 
bekend
Van 3 tot 5 oktober 2018 wordt de 28e editie 
van vakbeurs Grootgroenplus georganiseerd in 
Zundert. Het thema voor 2018 wordt 'The Future = 
Green'. Hiermee wil de organisatie duidelijk maken 
dat groen de toekomst heeft en dat professionals 
in de groenbranche daarin een belangrijke rol ver-
vullen. Inmiddels hebben al 175 deelnemers zich 
ingeschreven voor deelname aan de vakbeurs. Dit 
aantal is hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De 
actuele lijst met deelnemers – tevens de digitale 
beurscatalogus – is inmiddels online te vinden. 
De organisatie zal dit jaar haar pr-activiteiten ver-
der uitbreiden, waarbij de focus volledig op het 
buitenland ligt. Op die manier hoopt de organisa-
tie meer internationale deelnemers en bezoekers 
te trekken. De gratis beursapp zal binnenkort weer 
beschikbaar zijn. Later dit jaar worden aan de 
digitale catalogus het actuele aanbod en de actu-
ele voorraad per deelnemersprofiel toegevoegd. 
Deze plus wordt aangeboden in samenwerking 
met Varb (Stichting Beurshal) en is gratis voor 
deelnemers en bezoekers. Ook in 2018 biedt vak-
beurs Grootgroenplus, in samenwerking met de 
Keuringscommissie van de KVBC, weer de moge-
lijkheid om nieuwe planten (nieuwigheden) aan te 
bieden voor (langdurige) keuring in Zundert. Ook 

dit inschrijfformulier is te vinden op de website. 
De Road Show, een plantenshow van 20 tot 25 
terugkerende noviteiten, zal komend jaar terug-
keren op de beursvloer, evenals de uitreiking van 
de KVBC-Awards. De najaarseditie is niet de enige 
beurs waarbij Grootgroenplus dit jaar betrokken is. 
In januari werd voor het eerst een voorjaarsbeurs 
georganiseerd, tegelijk met een aantal andere 
beurzen. Deze beurs was uitsluitend gericht op de 
verkoop. De eerste resultaten zijn positief: deel-
nemers en bezoekers waren enthousiast en tevre-
den. Daarom is besloten om de Grootgroenplus 
Voorjaarsbeurs in ieder geval tot en met 2020 te 
organiseren en verder te ontwikkelen.

Nieuwe CEO voor 
Belchim 
Belchim maakt bekend dat Johan De Saegher (53) 
vanaf 9 februari 2018 als CEO de operationele 
leiding van Belchim Crop Protection heeft overge-
nomen. Johan De Saegher is de opvolger van de 
vorige CEO van de Belgische fabrikant van gewas-

beschermingsmiddelen, Dirk Putteman, die afge-
lopen januari plotseling is overleden. De Saegher 
heeft ruime managementervaring opgebouwd bij 
Taminco als vicepresident agrosciences en COO. 
De laatste drie jaar werkte hij voor Belchim Crop 
Protection als director in business development 
buiten Eu, in combinatie met zijn rol als CEO van 
Bi-PA, de biologische ontwikkelingsfirma gekop-
peld aan Belchim Crop Protection.

Greenyard 
Horticulture ISO14001 
gecertificeerd
Greenyard Horticulture heeft de Iso 
14001:2015-certificering behaald voor zijn milieu-
beheersystemen in Frankrijk en België. Het bedrijf 
zegt een koploper en pionier in de sector te willen 
zijn op het vlak van kwaliteit, veiligheid en milieu. 
Greenyard noemt de datum van de certificering, 
29 januari 2018, 'een nieuwe mijlpaal' voor de 
realisatie van het duurzaamheidsbeleid. 'Ik ben 
zeer trots dat wij momenteel één van de weinige 
bedrijven binnen onze sector zijn met een dubbele 
certificering, ISO9001 en ISO14001', aldus Sylvie 
Van Kerrebroek, general manager van Greenyard 
Horticulture. 'Bovendien willen we van dit momen-
tum gebruikmaken om ons eerste duurzaamheids-
dossier publiek te maken.' Greenyard Horticulture 
stelt ook een voorbeeldrol in sociale duurzaam-
heid op zich te willen nemen. Zo verkregen de 
Belgische en Franse bedrijven de A-status bij de 
audit van Business Social Compliance Initiative 
(BSCI) en is het bedrijf volledig geconformeerd aan 
de Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA). 
De horticulture-divisie van Greenyard ontwikkelt 
en verkoopt al meer dan 30 jaar teeltsubstraten, 
bodembedekkers en bodemverbeteraars voor de 
professionele teler en de hobbytuinier. Zo zegt 
Greenyard de basis voor een gezonde teelt te leg-
gen. Het bedrijf stelt verder dat het zijn inzet voor 
het milieu zal blijven voortzetten en zich verder 
zal inspannen om aan de verwachtingen van alle 
stakeholders te voldoen.

Keurmerk 
Planetproof voor 
Boomkwekerij 
udenhout
Boomkwekerij udenhout heeft het keurmerk 
Planetproof gehaald. Dat liet het bedrijf 
onlangs weten op zijn website. Het vertelt hier-
over: 'Planetproof richt zich op vijf aandachts-
gebieden: bodem, landschap & biodiversiteit, 
water, energie, productie & consumptie en kli-
maat. Concrete voorbeelden in de kwekerij zijn 
de aanleg van bloeiende kruiden- en bloemen-
randen rond percelen en het efficiënt inzetten 
van meststoffen. Bij de kantoren wordt het 
regenwater van het dak opgevangen en naar 
de paddenpoel geleid.' Planetproof is de nieu-
we naam voor de internationale toepassing van 
het alom bekende Milieukeur. In 2019 moet het 
nieuwe keurmerk Milieukeur vervangen. In een 
overgangsfase blijven beide namen, Milieukeur 
en Planetproof, naast elkaar bestaan. De eisen 
van het certificatieschema van Planetproof zijn 
gelijk aan die van Milieukeur, maar het nieuwe 
keurmerk moet apart worden aangevraagd. 
Volgens het register van SMK zijn met inbegrip 
van Boomkwekerij udenhout drie boomkweke-
rijen in het bezit van het keurmerk.
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Leuk als je de laatste vijf jaar 
niet meer door de modder 
hoeft te kruipen
Arie van dam, Boomkwekerij Bischoff Tulleken in Heerde: ‘Het kost een  
leven lang om te ontdekken hoe het echt moet’

De boomteeltsector wordt gedomineerd door kleine en heel kleine bedrijven waar de directeur zelf ook aan bak moet. Arie van Dam (58 jaar) van de 

Heerdese laanboomkwekerij Bischoff Tulleken heeft een uitgesproken idee over hoe hij het ondernemen voor zichzelf leuk moet houden.  

Ook als hij wat ouder is. Van Dam: ‘Leuk als je de laatste vijf jaar niet meer door de modder hoeft te kruipen.’

Auteur: Hein van Iersel

Boomkwekerij Bischoff Tulleken is relatief klein 
voor een laanboomkeker: ongeveer tien hectare, 
waarvan er acht daadwerkelijk in gebruik zijn. De 
prachtige, bijna adellijke bedrijfsnaam heeft het 
bedrijf te danken aan de familie die het in 1865 
heeft opgericht. De grond wordt nog steeds van 
de nazaten van deze familie gepacht. Arie van Dam 

vertelt een stukje geschiedenis: ‘Ik was klaar met 
mijn opleiding als hovenier en kwam hier in 1982 
in loondienst. Het bedrijf was toen niet op zijn 
mooist. Verre van dat. Het was eigenlijk zwaar ver-
waarloosd. In 1986, dus al snel daarna, ben ik met 
een schoonzoon van de laatste Bischoff Tulleken 
in het bedrijf gestapt. Van hem pacht ik dus nog 

steeds, hoewel ik volledig eigenaar ben. Van het 
bedrijf wel te verstaan. Ik heb mijn voormalige 
compagnon op een gegeven moment gezegd:  
Of jij neemt het volledige bedrijf over, of ik doe 
het. Dat heb ik dus gedaan en sinds 2006 ben ik 
volledig eigenaar van de kwekerij.’
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Perfecte grond voor Sorbus
Bischoff Tulleken is inmiddels als kwekerij geen 
‘zootje’ meer. Integendeel: het bedrijf ziet er strak 
uit. Zelfs op een natte winterdag terwijl er overal 
gerooid wordt, is het bedrijf bijna als om door een 
ringetje te halen, zonder overdrijving. De kantine 
en het kantoortje van directeur Arie van Dam zitten 
in een oude houten keet en de kleine bomenloods 
is inmiddels ook al ruim afgeschreven. De grond 
omschrijft boomkweker Van Dam als ideale grond 
om Sorbus te kweken: goed doorlatende zavel-
grond met een pH van XX. Een probleem: Sorbus 
is eigenlijk helemaal geen product voor Kwekerij 
Bischoff Tulleken. Van Dam: ‘Als mijn klanten al een 
lijsterbes willen, is het een gewone wilde lijsterbes.’ 

Overigens heeft de kweker dit najaar wel een klein 
perceeltje opgeplant met een aantal bijzondere 
lijsterbessen, waaronder Sorbus ‘Dodong’ en Sorbus 
aucuparia ‘Sheerwater Seedling’. Maar dit is voor 
een collega-boomkweker die niet gezegend is met 
dezelfde ideale grond voor Sorbus.  
Het eigenlijke sortiment van Bischoff Tulleken 
bestaat uit grotere laanbomen in de maat tot 
25-30, met een enkele uitschieter naar boven, en 
dan in soorten die gevraagd worden door lokale 
hoveniers, tuincentra en in beperkte mate ook door 
particulieren, die volgens de website van Bischoff 
Tulleken iedere zaterdag een aantal uren welkom 
zijn op de kwekerij. De maten 25-30, 30-35 worden 
op hun beurt weer bepaald door de mechanisatie-

graad van het bedrijf. Waar in de ‘echte’ boomteelt-
regio’s nogal eens gewerkt wordt met een loonbe-
drijf om bomen op te rooien, is dat voor Bischoff 
Tulleken geen optie. Van Dam: ‘Wij hebben jaren 
met een loonbedrijf gewerkt, naar volle tevreden-
heid, maar voor de bedrijfsvoering werkt het beter 
om zelf een kluitenrooier te hebben. Ongeveer tien 
jaar geleden  rooiden we bomen met de hand op, 
maar dit is een van die dingen waarover ik het heb 
als ik zeg dat je het wel leuk moet zien te houden 
voor jezelf. We hebben daarom geïnvesteerd in 
een Pazzaglia-kluitenrooier, waarmee we kluiten 
kunnen maken tot een diameter van maximaal 110 
centimeter. Heel incidenteel laten we nog weleens 
grotere kluiten  maken, maar dat wordt dan al snel 
te duur.’  
De kwekerij onderscheidt zich niet alleen met deze 
Pazzaglia-kluitenrooier; daarnaast heeft het bedrijf 
ook nog een Damcon-blotewortelrooimachine. 

5 min. leestijd

Gerben Bosman Hidde van Dam Arie van Dam
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PAsPOORT
Naam bedrijf: Boomkwekerij Bischoff 
Tulleken 
Naam eigenaar: Arie van Dam 
Omzet: 300.000-400.000
Opgericht in: 1865   
Aantal hectares: 10
Dominante grondslag: vruchtbare 
zavelgrond
Aantal medewerkers: 3
Gespecialiseerd in: grotere laanbomen 
in kleine series
3 belangrijkste gewassen/soorten: 
leibomen in soorten en verder sortiment
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Ook dat is een machine die je niet snel verwacht 
bij een kleiner bedrijf als Bischoff Tulleken. 

Klanten
De klanten van het bedrijf zijn voor het grootste 
deel regionale partijen. Allereerst hoveniers en 
tuincentra, maar sinds kort dus ook weer particu-
lieren. Daarnaast is er natuurlijk de nodige handel 
met lokale kwekers, waarmee partijen elkaars 
lijstje compleet proberen te krijgen. Van Dam: ‘Ook 
Opheusden koopt hier en wij kopen weer terug. 
Dat blijft toch de mooiste manier. Sinds kort heb 
ik weer actiever contact met lokale hoveniers. Ik 
stuur hen mijn voorraadlijst toe en nodig ze uit op 
de kwekerij. Dat werkt toch anders dan bestellen 
op een voorraadlijst. Je loopt dan met een hove-
nier over de kwekerij en hoort hem zeggen: Ik wist 
niet dat jij dat ook hebt. Als je een half uur met Van 
Dam over zijn bedrijf loopt, zou je het idee kunnen 
krijgen dat Bischoff Tulleken een echte liefhebbers-
kwekerij is. Van Dam: ‘Dat klopt niet, of eigenlijk 
niet meer. Ik ben wel als liefhebber begonnen, 
maar dat ben ik niet meer. Ik moet er mijn brood 
mee verdienen en dat staat voorop. In mijn hart 
ben ik eerder een ambachtsman dan een verkoper, 
hoewel ik inmiddels wel heb geleerd om te genie-
ten van het contact met klanten. Kweken is fantas-
tisch mooi, maar verkopen is zeker zo belangrijk.’ 
Verkoop aan de handel heeft voor Van Dam niet 
de voorkeur. Hij levert liever aan lokale partijen. 
‘Voor de handel zijn je bomen toch vaak te duur 
en te krom. Op een gegeven moment ben je daar 
wel klaar mee. Terwijl ik echt wel geleerd heb 
hoe ik een rechte boom moet kweken. Ik hoef 
wat dat betreft niet onder te doen voor welke 
Opheusdens bedrijf dan ook.’  Het probleem van 
een liefhebberskwekerij is volgens Van Dam dat 
je snel geneigd bent alles te laten staan en maar 
door te kweken, zodat al snel een allegaartje op 

de kwekerij hebt staan. Van Dam: ‘De kwekerij slibt 
dan dicht. Wat ik wel doe, is een perceel inrichten 
met grotere bomen waar ik nog handel in zie. Daar 
verkoop ik veel bomen uit, ook aan hoveniers. Dat 
verbaast mij zelf nog het meest.’ Tijdens de rond-
gang over de kwekerij laat Van Dam mij dit perceel 
zien en wijst een Cercidyphyllum japonicum aan. 
‘Van deze boom zou ik normaal afscheid moeten 
nemen vanwege een grote vorstscheur. Maar over 
een tijdje is die helemaal overgroeid, en daarnaast 
vinden mijn klanten dat helemaal niet erg. Die wil-
len liever een boom met karakter. In de handel is 
deze boom natuurlijk waardeloos.’

58 jaar
Arie Van Dam is nu 58 jaar. Op mijn vraag of hij al 
een opvolger heeft, moet hij het antwoord schul-
dig blijven. ‘Misschien wel, misschien niet. Mijn 
zoon Hidde werkt nu als zzp’er vaak bij ons. Dat 
wil zeggen dat hij ons ondersteunt in de drukke 

tijden, zoals nu, maar zich daarna weer verhuurt 
om ergens te gaan snoeien. Hidde zou perfect in 
staat zijn om het bedrijf over te nemen, maar het 
is de vraag of hij dat wil. Als hij dat niet wil, dan zal 
ik daar mijn aanplant aan moeten aanpassen. Veel 
bomen staan toch gauw vijf tot zes jaar bij ons op 
de kwekerij, maar dat kan ik natuurlijk versnellen 
door met grotere spillen te beginnen.’

Tevreden
Van Dam is tevreden over de omzet en het rende-
ment van het afgelopen jaar. De jaren daarvoor 
waren veel slechter, maar nog steeds acceptabel. 
Van Dam verklaart dat zelf doordat zijn belangrijk-
ste lokale klanten in die tijd gewoon doorgegaan 
zijn met planten. Het gaat beter, maar dat wil niet 
zeggen dat alles koek en ei is. Zo is de omzet aan 
tuincentra is nog steeds matig. Van Dam snapt 
waarschijnlijk zelf het beste hoe hij die omzet een 
boost kan geven, bijvoorbeeld door te beginnen 
met bomen in pot, zodat hij het leverseizoen kan 
uitbreiden. Dat laatste is niet de bedoeling. ‘Mijn 
klanten doen dat wel met mijn bomen, bijvoor-
beeld Grolleman in Oene (zie interview elders in 
dit blad), maar voor mij is dat niet handig in mijn 
bedrijfsvoering. Het grote voordeel van de manier 
waarop wij nu werken is dat alles bij ons half mei 
klaar is. Dan kunnen we ons volledig concentreren 
op het werk in de kwekerij: aanbinden, snoeien, 
onkruid bestrijden en alles wat er verder nog komt 
kijken.’

Ook dendrologisch gezien is het bedrijf een bezoekje waard. Tussen de rijen jonge aanplant staat een oude groep met een aan-
tal bijzondere veredelde beuken, waaronder varenbeuk ofwel Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’. Op de voorgrond een juist omgespit 
perceel waar vorig jaar Japanse haver heeft gegroeid. Van Dam daarover: ‘Je hoort weleens dat je als kweker meer aan vrucht-
wisseling zou moeten doen. Dat mag zo zijn, maar ik durf de stelling aan dat mijn grond nu gezonder is dan tien jaar geleden. 
Onder andere door de toepassing van groenbemester, maar hier hebben wij ook oude stalmest en een beetje champost in de 
grond gebracht.’

Regio
in beeld

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7383
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Een stekkie van 3600 
verschillende fuchsia’s
Kwekerij Van der Velde: fuchsia- en pelargoniumkwekerij, 
eenjarigen en een pluktuin  

Boomkwekers laten zich er graag op voorstaan dat ze een groter en breder sortiment hebben dan de  buurman. Prima; ik ben al onder de indruk als 

iemand meer dan twintig verschillende cultivars van één soort in huis heeft. Voor Esther en Gerrit van der Velde stelt dat echter helemaal niks voor. 

Alleen al van de ouderwetse bellenplant of fuchsia hebben zij meer dan 3600 cultivars in huis. Ja, u leest het goed: DRIE DUIZEND ZEs HONDERD, 

en ieder jaar opnieuw gestekt. 

Auteur: Hein van Iersel

Normaal komen in deze rubriek Regio In Beeld 
alleen ‘echte’ boomkwekers aan het woord. Omdat 
boomkwekers in de regio Oene/Heerde wat min-
der dicht gezaaid zijn, leek het ons een aardig 
idee om ook eens een ander soort kweker aan het 
woord te laten. Kwekerij Van der Velde is gespecia-
liseerd in bijzondere eenjarigen, maar bijna wereld-
wijd beroemd vanwege de bijzondere collectie 
fuchsia’s en pelargoniums. Van die laatste soort 

hebben zij ‘slechts’ 400 cultivars en botanische 
soorten in huis. Nog steeds bizar veel, maar, zo 
vertelt Esther van der Velde: ‘Ook van pelargonium 
zijn vele duizenden cultivars bekend. En we wil-
len die verzameling graag uitbreiden met nieuwe 
moederplanten.’
Zo’n verzameling komt natuurlijk niet uit de lucht 
vallen. Wat betreft de fuchsia’s en een groot deel 
van de pelargoniums heeft het bedrijf de com-

plete collectie in één keer overgenomen van Kees 
Spek. Kees Spek was een absolute celebrity in de 
fuchsiawereld en deed een aantal jaren geleden 
zijn verzameling over aan Kwekerij Van der Velde 
wegens persoonlijke omstandigheden. Het zal 
toeval zijn, maar de grondlegger van deze unieke 
verzameling moederplanten is juist in de week van 
het interview overleden. Het echtpaar filosofeert 
tijdens het interview hardop over de vraag welke 
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fuchsia ze moeten meenemen naar de afscheids-
plechtigheid. De meest toepasselijke zou in ieder 
geval Fuchsia ‘Kees Spek’ zijn. Een Fuchsia die naar 
hem vernoemd is vanwege zijn verdiensten voor 
de Fuchsia- wereld.

Belevingskweker
Het is duidelijk dat Esther en Gerrit van der Velde 
anders met hun bedrijf omgaan dan de gemid-
delde boomkweker die massa voor de massamarkt 
produceert. Bij de productie van een nicheproduct 
zoals een bijzondere fuchsia of pelargonium gaat 
het niet om de massa. En dat mag je gerust letter-
lijk nemen. In principe maakt Gerrit van der Velde 
hoogstpersoonlijk van alle bellenplanten ieder jaar 
in januari minimaal tien stekjes, die besteld kun-
nen worden via de webshop tegen een prijs die 
varieert tussen de 1,20 en 1,50 euro. Kom je jouw 
stekjes direct ophalen en uitzoeken, dan betaal je 

iets minder. Esther van der Velde: ‘Dat is logisch, 
omdat we dat besparen op verpakkingsmateriaal, 
arbeid en dergelijke.’ Hoe dan ook: je moet heel 
veel fuchsia’s verkopen om aan het eind van het 
jaar de salarissen en de verdere onkosten bij elkaar 
verdiend te hebben. Dat schijnt volgens Esther 
en Gerrit van der Velde aardig te lukken, maar dat 
heeft er ook mee te maken dat hun fuchsia- en 
pelargonium-website inmiddels wereldberoemd 
is en er bestellingen komen vanuit heel Europa. 
Esther van der Velde: ‘Vooral Oost-Europa is enorm 
in opkomst. Daar verkopen we steeds grotere aan-
tallen planten.’ 

Moederplanten
De meeste fuchsia’s en pelargoniums zijn natuurlijk 
niet winterhard en hebben een kas nodig om te 
overwinteren. Het bedrijf heeft daarom een aparte 
kas speciaal ingericht voor de moederplanten. Je 

zou kunnen stellen dat dit een bedrijf op zich is. 
Geregeld moeten de planten nagelopen worden 
om te kijken of er geen ziektes in zitten en of een 
bepaalde plant niet vernieuwd moet worden. Als 
Gerrit van der Velde mij later de pas opgezette 
stekjes laat zien, zie je meteen waarom. Gerrit van 
der Velde: ‘Sommige soorten stekken prima, maar 
als de moederplant wat ouder wordt, zie je meer 
uitval en dan komen er van tien stekken misschien 
maar vijf of zes door. Wij moeten dan zorgen dat 
er in de moederplantenkas een nieuwe moeder 
komt te staan.’ Esther van der Velde: ‘Dan gebeurt 
het nog weleens dat er een plant uitvalt. We heb-
ben weleens meegemaakt dat we klanten moesten 
bellen die een bepaalde cultivar hadden gekocht, 
om met een stekje van hun plant opnieuw te 
beginnen.’ 

Arbeidsfilm
De arbeidsfilm van de handel in fuchsiastekken 
is redelijk overzichtelijk: stekken vanaf januari en 
vanaf 1 maart kan er uitgeleverd worden. Dat is 
dus wat eerder dan bij de handel in bijzondere 
eenjarigen; daar begint het uitleverseizoen op de 
laatste zaterdag van april. Esther van der Velde: ‘Je 
ziet dat de bouwmarkten dan al lang eenjarigen 
uitleveren. Dat is natuurlijk kansloos, omdat veel 
van die planten bevriezen.’ 
‘Wij richten ons op een ander type klanten. Klanten 
die kwaliteit waarderen en mooie en bijzondere 
eenjarigen willen.’ De kweek of eigenlijk opkweek 
van de eenjarigen gebeurt in een aparte kas, waar 
op het moment van mijn bezoek alleen een paar 
bedden met violen zijn te ontwaren. Gerrit van der 
Velde: ‘Die kweken we nu nog voor de veiling, maar 
we twijfelen heel erg of we daar wel mee moeten 
doorgaan.’  
Esther van der Velde: ‘Over een tijdje zijn die violen 
weg; dan worden de eenjarigen aangevoerd om 
door ons te worden doorgekweekt. Die handel 
is voor ons veel belangrijker dan de fuchsia’s en 

5 min. leestijd

Stokoude moederplanten van Fuchsia.

Het laatste stukje oude kas. Hie rmoet de nieuwe ontvangsthal voor klanten komen.
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PAsPOORT
Naam bedrijf: Kwekerij Van der Velde 
Naam eigenaar: Esther en 
Gerrit van der Velde
Omzet: €250.000    
Opgericht in: 1989 
Aantal hectares: 0,5 ha onder glas, 0,5 ha 
volle grond 
Dominante grondslag: nvt
Aantal medewerkers: 3 
Gespecialiseerd in: Fuchsia’s, pelargoniums 
en eenjarigen 
3 belangrijkste gewassen: zie hierboven 
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Fuchsia Fuji-San

Fuchsia Walz Jubelteen

Pelargonium Quantock perfection

Fuchsia Kees Spek

Pelargonium Joy

Pelargonium tetragonum

Fuchsia Maxima

Pelargonium Patricia Andrea

Pelargonium Westdale Appleblossom
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pelargoniums. Ik gok dat onze omzet voor zestig 
procent uit de eenjarigen komt en voor dertig pro-
cent uit de fuchsia’s en pelargoniums. De laatste 
tien procent komt uit de pluktuin. Behalve dat wij 
bijzondere soorten eenjarigen kweken, kweken wij 
ook gegarandeerd zonder remstoffen. Die goed-
kope eenjarige plantjes die bij de bouwmarkten 
worden aangeboden, worden bespoten met rem-
stoffen. Ze blijven op die manier visueel aantrekke-
lijk bij de kweker en in de bouwmarkt, maar zullen 
slecht doorgroeien op het moment dat ze in de 
tuin of in bakken worden geplant.’ 
Biologisch kweken doet Van der Velde niet. 
‘Wij zijn MPS AA-gecertificeerd en willen graag 
verder op dat vlak. Voor ons is nu de grootste 
uitdaging de nieuwe eisen voor het zuiveren van 
het water dat wij lozen.’  Per 1 januari 2018 geldt 
een verplichte zuivering van restwaterstromen. 
Zuiveringsinstallaties moeten dan minimaal 95% 
van de gewasbeschermingsmiddelen verwijderen 
uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij 
substraatteelt, maar dit geldt ook voor drainage-
water bij grondgebonden teelt.  Van der Velde 
staat op dit vlak voor een uitdaging, omdat het 
bedrijf geen bassin heeft waarin water dat van het 
kasdak afvloeit kan worden opgeslagen. Gerrit van 
der Velde is daar nog mee bezig. De beste oplos-
sing zou zijn een stuk grond van een buurman te 
kopen, waarop dit bassin dan gebouwd kan wor-
den. Verder experimenteert het bedrijf met de toe-
passing van andere meststoffen, die doorgemengd 
worden in de potgrond. De potgrond komt nu van 

Klassman en wordt doorgemengd met Osmo van 
ICL. De andere potgrondleverancier, Legro, mengt 
door met DCM-meststoffen. Gerrit van der Velde 
heeft het idee dat de organische meststoffen van 
DCM op dit gebied beter zijn dan de chemische 
meststoffen van ICL. 

Pluktuin
Het derde specialisme van Kwekerij Van der Velde 
is de pluktuin die achter het kassencomplex ligt. 
De nadruk ligt hier voornamelijk op beleving. 
Klanten kunnen zelf hun boeket bij elkaar plukken, 
maar kunnen ook genieten van de huisdieren die 
in de pluktuin hun domicilie hebben: een tweetal 
ezels en een paartje  wollig en zeer knuffelbare 
uirziende zwijntjes. Op dit specialisme is eigenlijk 
het hele aanzicht van de kwekerij gebaseerd. Waar 
bij een ‘normale’ kweker in de ontvangsthal vooral 
veel plaats is om Deense karren en meststoffen op 
te slaan, is de ontvangsthal van Van der Velde nog 
het best te vergelijken met een cursuslokaal voor 
bloembinders. Esther van der Velde: ‘Dat klopt. In 
het seizoen verzorgen wij ook rondleidingen en 
cursussen. Dan komt hier een bus vol ouderen, die 
voor 5 euro koffie met appeltaart krijgen. In het 
begin hoopte ik nog dat die mensen vervolgens 
ook wat planten zouden kopen, maar dat valt 
tegen.’ 

Kassencomplex
Toen Gerrit van der Velde ongeveer dertig jaar 
geleden het kassencomplex overnam van de 

vorige eigenaar, trof hij een totaal verouderd com-
plex aan met nog voornamelijk houten roeden. Als 
ik met Gerrit en Esther naar de pluktuin loop, wijst 
Gerrit mij nog het laatste stukje oude kas aan. ‘Die 
kas hebben we nu bijna helemaal vernieuwd en 
willen we gaan gebruiken als ontvangsthal voor 
onze gasten. Die kas is helemaal begroeid met 
druivenranken en ligt vlak bij de pluktuin en onze 
showtuin voor winterharde fuchsia’s: een goede 
plek om onze gasten te ontvangen.’ 
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Familiebedrijf pur sang
Bij een interview met Bertus Grolleman van Boomkwekerij Grolleman komt al gauw de hele familie langs. Wat blijkt: Bertus doet met zijn twee 

medewerkers het grootste deel van het werk, maar wordt bijgestaan door zijn vrouw, beide dochters en zoon. Een familiebedrijf pur sang. 

Auteur: Hein van Iersel 

Grolleman zit met zijn bedrijf in Oene. En dus in 
een streek waar boomkwekerijen veel minder 
dicht gezaaid zijn dan in de bekende teeltcentra. 
Dat heeft zijn weerslag op zo’n beetje ieder aspect 
van de bedrijfsvoering en heeft zowel voordelen 
als nadelen. Als ik aankom op een bitterkoude 
dinsdagochtend, giert de wind rondom de keet 
waar Boomkwekerij Grolleman zijn hoofdkantoor 
heeft. Bertus Grolleman: ‘We zijn bezig met een 
nieuwe schuur en een kantoor, maar hebben 
nog geen vergunning. Zolang moeten we ons 
hier nog behelpen.’ Dat behelpen klopt. Bertus 
Grolleman heeft er als echte buitenman geen last 
van, maar voor een verwend kantoormannetje als 
uw redacteur is toch een beetje koud. Dat mag de 
pret natuurlijk niet drukken. Het gaat uiteindelijk 
om de kwekerij en de business van Grolleman en 
niet om de bouwkundige staat van het onderko-
men. Grolleman heeft een bedrijf van ongeveer 6 
hectares waarop hij een breed sortiment solitaire 
struiken kweekt, maar zijn belangrijkste tak van 
sport is waarschijnlijk de rol van cash-and-carry 

en plantencentrum voor de lokale hovenier én de 
particulier. 

Schuur 
Grolleman neemt me mee naar een terreintje van 
ongeveer een halve hectare, direct achter zijn 
plastic tunnel, die als schuur dienstdoet. ‘Dit ter-
rein hebben we nu net vrijgemaakt. Het is nog een 
beetje een rommeltje, maar volgend jaar moet 
hier mijn nieuwe containerveld komen waarop ik 
de verkoopklare planten kan uitstallen. Het oude 
containerveld ligt daar. Dat pacht ik nog van de 
oude eigenaar van de kwekerij, maar het is wat te 
klein en oogt daarom wat rommelig. Vandaar dat ik 
wil switchen.’

Later bij de koffie vertelt Grolleman iets over de 
geschiedenis van zijn bedrijf, dat niet altijd zijn 
bedrijf is geweest. Grolleman werkt er al sinds zijn 
zestiende. Dat is nu ongeveer dertig jaar geleden. 
De oude eigenaar, Wiebe Tessemaker, is het bedrijf 
in 1976 begonnen. In 2012 nam Grolleman het 

bedrijf volledig over. Grolleman wil er niet te veel 
over zeggen, maar duidelijk is wel dat het geen 
gemakkelijke overname was. De kweker begrijpt 
dat terugkijkend ook wel. ‘Je werkt zes dagen per 
week in een bedrijf en ineens, van de ene op de 
andere dag, is het afgelopen.’ Grolleman conclu-
deert: ‘De oude eigenaar vond het moeilijk om 

PaSPoort
Naam bedrijf: Kwekerij Grolleman                          
Naam eigenaar: Bertus Grolleman
omzet: -
opgericht in: 1976   
aantal hectares: 6,5
aantal medewerkers: 3
Gespecialiseerd in: aparte dwergpinussen 
en bijzondere heesters 
3 belangrijkste gewassen/soorten: 
Hydrangea paniculata-soorten, Pinus mugo 
‘Wintergold’, Abies pinsapo ‘Glauca’ 
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afstand te nemen van zijn oude bedrijf nadat hij 
het verkocht had.’  De essentie van het bedrijf is 
niet veel gewijzigd. Ook Tessemaker had een plan-
tencentrum annex cash-and-carry en kweekte soli-
taire struiken. Grolleman is nu wel bezig het sorti-
ment van het bedrijf beperkt uit te breiden. Naast 
planten worden nu ook compost, tuinaarde en 
zand vanuit een aantal silo’s verkocht. Grolleman: 
‘Verder wil ik niet gaan. Ik wil geen straatstenen en 
dode materialen gaan verkopen. Verder dan een 
boompaal en boomband ga ik niet. Compost en 
tuinaarde moet je eigenlijk ook zien als een ser-
viceproduct, waarmee je klanten een extra reden 
geeft om bij jou te shoppen.’ 

Prijzen
De prijzen op het containerveld zijn gebaseerd 
op de consumentenverkoopprijs. Voor hoveniers 
levert dat volgens de kweker geen probleem op. 
Zij weten dat ze korting krijgen op die prijs. Verder 
constateert Grolleman dat hoveniers momenteel 
wat makkelijker bestellen dan een aantal jaren 
geleden. ‘Een paar jaar geleden kwam het regelma-
tig voor dat een hovenier prijzen vroeg, maar de 
koop uiteindelijk niet doorging.’ Nog steeds is niet 
uit te sluiten dat een order afketst, maar de alge-
mene trend is dat er makkelijker besteld wordt en 
dat hoveniers ook minder op de centen zijn. 
Grolleman verkoopt overigens niet alleen zijn 
eigen producten in de cash-and-carry. Handel is 
een belangrijk onderdeel van de business. Het bij-
zondere is dat producten bij voorkeur bij bedrijven 
in de buurt worden gekocht. Bischoff Tulleken in 
Heerden (zie een interview met Arie van Dam van 
dit bedrijf, elders in dit blad) levert bij voorkeur 
de bomen. De vaste planten komen van Hofmeier 
Heerde en Boomkwekerij Hein Vorderman uit 
Heerde levert de rozen. Ook bij het grootste bedrijf 
van de regio, De Buurte in Oene, wordt regelmatig 
besteld. Die nauwe samenwerking met bedrijven 
in de buurt werkt klaarblijkelijk prima. De bedrijven 
zijn in de goede zin van het woord tot elkaar ver-
oordeeld. Terwijl er volgens Grolleman geen vaste 
afspraken zijn, over en weer. Grolleman probeert 
de buurbedrijven zoveel mogelijk mee te nemen 
in zijn lijstjes en constateert dat de buren hetzelfde 
doen. Gewoon een ouderwetse win-winsituatie, 
dus.

rooien
Het blijft koud, maar een interview met een boom-
kweker is niet compleet zonder een rondje over 

4 min. leestijd

Regio
in beeld

Over een paar weken komt 

er een trailer. Die moet dan 

heel snel volgereden 

worden met planten



Importeur van:

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 88 46. 

E-mail: info@pest-tec.nl  www.pest-tec.nl

Swingfog-Fontan

nevelapparatuur
Emmeloord
The Netherlands

T 0031 (0)527 202 377
E info@fairplant.nl

www.fairplant.nl

Onderstammen Fruitbomen

Bessen Consultancy

Onderstammen

Fairplant, the ‘root’ to success!



www.boom-in-business.nl 21

Regio
in beeld

de kwekerij. Wat meteen opvalt, is dat het bedrijf 
kleine plantafstanden kent. Het voordeel daarvan 
is dat je heel veel planten op een hectare kwijt 
kunt, maar je bent wel verplicht om met de hand 
te rooien. Grolleman lijkt er niet zo mee te zitten 

en erkent meteen dat dit een ouderwetse manier 
van werken is. Maar wel een manier van werken die 
bij zijn onderneming past. Bijzonder is ook dat de 
kweker, bij het ontbreken van een goede schuur, 
alle kluiten zolang in het plantgat op de kwekerij 
laat staan. Grolleman: ‘Over een paar weken komt 
er een trailer. Die moet dan snel volgereden wor-
den met planten. Dan heb ik geen tijd meer om de 
struiken op te rooien.’ 

Doordat de kweker alle planten met de hand 
oprooit, is het makkelijk om de beste exemplaren 
uit de rij te selecteren, of, vaker nog, een rij om en 
om op te rooien en de resterende planten nog een 
jaartje te laten groeien.

Miniconiferen
Een bijzonder specialisme van de kwekerij is het 
kweken van een sortiment miniconiferen, zoals 
Pinus mugo ‘Mops’ en Pinus mugo ‘Wintergold’. 
Dit soort bergdennen is in Nederland inmiddels 
niet meer erg populair, maar dat geldt niet voor 

Duitsland en Polen, waar veel van dit materiaal 
naartoe gaat. Het uitgangsmateriaal van deze mini-
coniferen wordt niet door het bedrijf zelf veredeld, 
maar wordt ingekocht. Wat dan volgt, is een teelt 
van ongeveer drie jaar. Het eerste jaar worden de 
dennetjes in een dikke laag mulch gezet. Dat is 
om het onkruid wat af te remmen, maar ook om te 
zorgen dat de planten bij hevige slagregens niet 
onder de modder komen te zitten. 

Een specialisme van de 

kwekerij is het kweken van 

miniconiferen, zoals 

Pinus mugo ‘Wintergold’
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Tonton Buxus overtuigd van  
Ekote-gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen als complementaire 
meststof voor vollegronds-sierteelt
Buxus ‘Faulkner’ behoudt zijn frisse groene kleur gedurende het gehele 
teeltseizoen door bijbemesting met Ekote gecontroleerd vrijkomende 
meststoffen
tonton Buxus staat sinds 2008 bekend als specialist op het gebied van Buxusteelt. De Buxus is in allerlei soorten en maten te verkrijgen bij het bedrijf 

van ton Manders in Beek en Donk. ‘Een uitgekiend bemestingsbeleid is van groot belang bij de teelt van onze Buxusplanten’, licht ton Manders toe.  

‘Met name bij de soort ‘Faulkner’ zagen we bij de huidige bemestingsmethodiek dat het gewas tegen het einde van het groeiseizoen zijn frisse groene 

kleur verloor. om te onderzoeken of dit voorkomen kon worden met gecontroleerd vrijkomende meststoffen, hebben we nauw samengewerkt met  

Jo Slijpen van Ekompany.’

Auteurs: Ton Manders en Stan Hoeijmakers

Ton Manders kweekt zijn Buxus in de volle grond. Daarna wordt er 

opgepot om direct voorraad te hebben voor de klant.
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opzet en toepassing
‘Faulkner’ groeit iets anders dan ‘Sempervirens’. 
‘Faulkner’ wordt iets later groen, waarbij het op 
kleur houden van de plant gedurende de winter-
periode vaak problematisch is. Dit is een gevolg 
van tekorten in de voeding. ‘In de proef hebben 
we een product toegepast met een looptijd van 
vier tot vijf maanden, dat gedurende die periode 
continu voeding afgeeft. De plant krijgt dus iedere 
dag een beetje voeding zonder pieken, in plaats 
van in korte tijd heel veel of te weinig, zoals bij 
conventionele bemesting vaak het geval is’, legt Jo 
Slijpen van Ekompany uit. ‘Specifiek gaat het om 
een NK-meststof (18-0-16 + 3MgO), waarvan de 
stikstof en kalium gedeeltelijk (75-80%) zijn gecoat. 
De dosering per hectare voor deze meststof was 
525 kg.’

Bodemleven en uitspoeling
Tonton Buxus heeft veel aandacht voor het 
bodemleven. ‘Het is natuurlijk algemeen bekend 
dat het bodemleven van groot belang is en dat we 
als telers hierbij onze verantwoordelijkheid moeten 
nemen’, aldus Manders. ‘Daarom gebruiken wij als 
basis organische bemesting. In ons geval is dit een 
NPK variant, waarvan 1200 kg per hectare is toe-
gepast in drie werkgangen. Het voordeel van deze 

meststof is dat op deze manier ook het bodemle-
ven wordt gevoed, wat op termijn zorgt voor een 
gezonde voedingsbodem. Een nadeel is echter 
dat deze meststoffen snel uitspoelen, waardoor de 
plant vaak onvoldoende voeding krijgt. Dit zagen 
we in ons geval terug in de winterkleur. Daarom 
geef ik ook bijbemesting in de vorm van Ekote-
gecontroleerd vrijkomende meststoffen.’ 

Jo Slijpen voegt toe: ‘Ekote-meststoffen zijn 
voorzien van een dunne organische coating. Na 
toediening trekt de korrel vocht aan dat door de 
coating heen gaat. De opgeloste voedingsstoffen 
komen vervolgens vrij in de grond door osmose en 
oplossing. Afhankelijk van het product komen de 
voedingsstoffen vrij in een periode van twee tot 
achttien maanden. De afgifteperiode is voorspel-
baar, er gaan geen voedingsstoffen verloren door 
uitspoeling en er is geen risico op verschroeiing.’

‘Daarnaast wordt de werkingsduur van Ekote 
gedurende de toepassingsperiode uitsluitend 
bepaald door de bodemtemperatuur en niet door 
omstandigheden zoals regenval, beregening, 
bodemstructuur, pH-waarde van de bodem en 
bacteriële invloeden. Hoe hoger de temperatuur, 
hoe sneller de voedingsstoffen worden afgege-
ven. Wanneer de temperatuur lager is, vertraagt 
de afgifte en wordt de werkingsduur langer. Een 
belangrijk detail is dat Ekote geen wisselwerking 
heeft met het bodemleven, in tegenstelling tot 
andere langzaam werkende meststoffen. Hierdoor 
is het dus veilig voor het bodemleven en kan het 
uitstekend gebruikt worden als complementaire 
bemesting.’

Kosten besparen en het seizoen verlengen
‘Naast de aandacht voor de bodem en het milieu 
zit er natuurlijk ook een financiële en bedrijfs-
matige kant aan het verhaal. De basisbemesting 
moeten wij toepassen in drie werkgangen van 
ieder 400 kg per ha gedurende het seizoen in mei, 
juni en augustus. Hierdoor zijn de arbeidskosten 
dus hoog. De Ekote-meststof is in één werkgang 
aan het begin van het groeiseizoen toegepast en 
zorgt gedurende die periode voor een constante 
voeding’, legt Manders uit. ‘Anderzijds zijn de 
kosten van gecontroleerd vrijkomende meststof-
fen wel iets hoger. Maar dat verdien je terug door 
de besparing op arbeidskosten én de toename in 
kwaliteit van de plant. Je moet dus naar het com-
plete financiële plaatje kijken. Omdat de plant met 
Ekote zijn wintergroene kleur behoudt, probeer ik 
het seizoen te verlengen om zo het gehele jaar te 
kunnen leveren. Ik kan hierdoor vers rooien en de 
kas overslaan. Dat is nu niet mogelijk vanwege de 

kleur. Daarnaast kun je de efficiency van de mest-
stof per hectare optimaliseren omdat er significant 
minder uitspoeling is. Je hebt dus minder nodig 
om betere resultaten te bereiken.’ 

observaties
‘Ekote kan als rijenbemesting, breedwerpige 
bemesting of met plantgatdosering worden aange-
bracht’, vertelt Slijpen. ‘Afhankelijk van de gekozen 
toepassing zal het bemestings- en doseringsadvies 
verschillen. Wij adviseren in de regel rijenbemes-
ting, omdat de korrel hierbij wordt ondergewerkt, 
wat bevorderlijk is voor de werking.’ Manders 
vult aan: ‘Wij hebben Ekote als rijenbemesting 
toegepast. We zagen hierbij dat de plant zijn 
Wintergroene kleur behield, alsmede een mooie 
dichtheid. Door de gecontroleerde vrijgave van 
met name de stikstofcomponent was de bladgroei 
ook mooi egaal.’
Verzekering
Ton Manders ziet het gebruik van gecontroleerd 
vrijkomende meststoffen ook als een soort verze-
kering. ‘Het weer wordt steeds extremer’, legt hij 
uit. ‘Langere periodes met droogte en hoge tem-
peraturen en kletsnatte periodes met veel regen 
komen steeds vaker voor. Wanneer je dan mest-
stoffen gebruikt die minder gevoelig zijn voor uit-
spoeling in natte periodes en tevens voeding blijft 
geven tijdens lange droge periodes, ben je minder 
afhankelijk van deze omstandigheden.’ 

‘Ik ben van mening dat het gebruik van organische 
meststoffen samen met Ekote een zeer goede 
combinatie is, die het beste van twee werelden 
samenbrengt: aan de ene kant aandacht voor de 
bodem, aan de andere kant de plant continu van 
voeding voorzien met behulp van een efficiënte 
milieuvriendelijke meststof’, besluit Ton Manders. 
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Je verlies nemen hoort erbij 
als je een specialist bent
Young Grower wil met bedrijf absoluut niet groeien, maar kwaliteit leveren  
en de aantallen behapbaar houden

Boomkweker Maaijen loopt weg van zijn boterham en gaat apart zitten voor het interview. terwijl hij praat, houdt hij de zaken in de gaten, onder meer 

via de e-mail op de computer. Dat neemt niet weg dat hij aanwezig is. Sterker nog, het jonge talent is zeer bevlogen om zijn verhaal te doen. Hij barst 

van de energie.

Auteur: Santi Raats 

‘Ik moét bezig zijn’, trapt hij af. ‘En ik probeer altijd 
vooruit te denken. Dat deed ik ook bij het instal-
latiebedrijf, het kledingbedrijf en het tuincentrum 
waar ik na mijn opleiding tot elektricien heb 
gewerkt. Bij het kledingbedrijf trok ik het voor-
raadbeheer naar me toe en had ik in een mum 
van tijd het stoffige magazijn helemaal op orde en 

geactualiseerd. Bij het tuinbedrijf maakte ik in een 
soort zelf ingerichte studio eigenhandig decors. De 
bedrijven waar ik werkte, wilden natuurlijk hele-
maal niet dat ik wegging.’

Het duurde tot 2006 voordat Maaijen definitief 
neerstreek in boomteeltsector. Hij ging toen voor 

een jaar in loondienst bij zijn vader in de boom-
kwekerij. Niet meteen uit roeping, want hij was 
tot nu toe zijn eigen weg gegaan na zijn studie. In 
de vakanties hielp hij heel soms mee met stekken 
in het bedrijf van zijn vader, maar verder ging dit 
niet. ‘Het werk bij mijn vader beviel me wel. Ik kon 
er mijn ideeën en energie goed kwijt en besloot in 
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2007 om medevennoot te worden’, aldus de jonge 
hond. Het bedrijf werkt nu, net zoals zijn vader 
deed, met een inhuurkracht uit Polen. Daarnaast 
werkt het team samen met een zzp’er, een oud-
kweker uit Boskoop. Na een overnametraject van 
tien jaar zijn vader en zoon nu het overdrachtstra-
ject ingegaan. ‘Alles is nu letterlijk gericht op de 
overdracht. Hiervoor hebben we ook tien jaar uit-
getrokken. In 2027 zal mijn vader dus afzwaaien.’

Nichemarkt
De huidige boomkwekerij A & E Maaijen werd 
begin jaren tachtig door vader Arie in Stolwijk 
opgericht. Hij begon met bomen voor gemeen-
teplantsoenen, maar specialiseerde zich al snel in 
het apartere en luxere assortiment. Maaijen: ‘Het 
zit in mijn karakter om mee te denken met de 
klant, maar mijn vader deed dat ook. De liefde voor 
planten is hem met de paplepel ingegoten door 
zijn oma. Zij had een siertuin van enkele hectares. 
Met de insteek “meedenken met de klant” heeft hij 
de geest van het bedrijf neergezet: speciale soor-
ten die moeilijk te vermeerderen zijn. Ikzelf werk 
ook met passie; dat is de helft van mijn drijfveer.’ 
Het bedrijf verhuisde in 1997 van Stolwijk naar 
Boskoop. Na de komst van de jonge Maaijen werd 
het al gauw uitgebreid met 1,7 hectare. In totaal 
bestaat het bedrijf uit 2,5 hectare volle grond en 
0,3 hectare pottenhoek. 0,4 hectare is loods, glas-
kas en foliekassen. ‘Feitelijk bestaat bijna al het 
plantmateriaal uit vollegrondsteelten van twee en 
drie jaar, die we Europa-breed, maar ook in Japan 

en Canada leveren van oktober tot eind april. De 
pottenhoek is alleen visueel aantrekkelijk materi-
aal, om het leverseizoen wat te verlengen’, aldus 
Maaijen.

Inmiddels is het assortiment van A & E Maaijen niet 
goed meer samen te vatten; ze leveren volgens 
Maaijen nu tweehonderd soorten, allemaal voor 
een nichemarkt. Er worden bomen gekweekt op 
aanvraag, maar ook voor de vrije markt. Hoe gaat 
dat eraan toe? Maaijen: ‘Heel simpel: ik begon dit 
jaar met een voorraadlijst in mijn binnenzak van 
negen A4’tjes. Dat zijn er nu, begin maart, nog 
maar drie. Klanten bellen of mailen soms met de 
smeekbede of ik écht niet nog wat van soort X of 
Y heb staan. We verkopen bijna alle soorten tot de 
laatste uit.’

Verkoop en klanten
De klantenkring is sinds de toetreding van de 
zoon gegroeid van 200 naar 334 klanten, waarvan 
de grootste vijf procent van de totale productie 
afneemt. De overige kopen per klant niet meer dan 
twee procent van de voorraad. ‘Toen ik erbij kwam 
in het bedrijf, heb ik een beheersysteem op poten 
gezet en de verkoop via LinkedIn, e-mail en inter-
net opgepakt. Kortom: contact met de klanten via 
de computer. Mijn vader was daar nooit echt mee 
bezig. Ik heb bewust geen oude klanten klakkeloos 
uit de klantenlijst van mijn vader overgenomen. Ik 
heb alleen klanten aan de nieuwe lijst toegevoegd 
die ons vanaf dat moment benaderden. Want som-

mige oude klanten zitten in de massa-afzet; daar 
willen we ons buiten houden. We hebben liever 
een heleboel kleine klanten; daarmee lopen we 
nooit veel risico.’

Maaijen gaat met regelmaat de hort op. Hij wil 
klanten en potentiële klanten zién, in levenden 
lijve spreken. ‘Ik sta op de beurs, maar bezoek ook 
zelf beurzen zoals de IPM. Laatst was ik op een 
beurs in Hongarije; toen ben ik op de terugweg 
langs klanten in Polen gereden. Dat wordt ontzet-
tend op prijs gesteld. Ik onderschat Polen niet, 
zoals in onze branche maar al te vaak gebeurt. Ik 
importeer magnolia uit Polen, want de kwaliteit 
van de stekken is daar ontzettend goed. Zij kopen 
op hun beurt vooral bij ons omwille van de groei-
snelheid. Zij hebben een landklimaat. Een gemid-
delde beuk is daar pas na negen jaar verkoopbaar; 
bij ons al na drie tot drieënhalf jaar.’

Maaijen gaat verder: ‘In deze branche hebben klei-
nere kwekers doorgaans geen contact meer met 
de klant na de bestelling. Er wordt gewoon 

7 min. leestijd

Erwin Maaijen

8-6-1986

Stolwijk, gemeente Vlist

Gehuwd en vader van drie kinderen (acht jaar, 

zes jaar en elf maanden)

Mededirecteur/eigenaar

Tot voor kort deed Maaijen vrijwilligerswerk bij 

de brandweer. Daar heeft hij het sinds dit jaar te 

druk voor op de kwekerij, dus voorlopig heeft hij 

dat werk stopgezet.

Niet specifiek boomkweker, maar wel iets 

technisch en werk met de handen

Naam

Geboortedatum

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

HOBBY’S

Wilde vroeg worden

Prestatie 10%

Passie 50%

Power 15%

Pijn 25%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Erwin Maaijen.  

oVEr YouNG GroWEr
Vakblad Boom in Business gaat op zoek naar 
de meest getalenteerde jonge kwekers, jonge 
mannen en vrouwen die de toekomst van 
de sector zeker moeten gaan stellen. Een 
aantal van die jonge talenten wordt aan u 
voorgesteld.

young grower

of the year



 

         

 
 

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  
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geleverd op aanvraag; pas als er klachten zijn of 
als er een nieuwe vraag komt, vindt het volgende 
contact plaats. Dat is niet mijn stijl. Ik doe aan 
nazorg bij grotere bestellingen, door een e-mail 
met de vraag of het is aangekomen en of alles naar 
wens was.’
Met handel bemoeit Maaijen zich niet. ‘De tus-
senhandelaar weet alles af van fytosanitaire 
regels. Wij laten ons bedrijf vier keer per jaar door 
Naktuinbouw keuren voor de export naar Canada. 
We hebben al vijf jaar de keuringsreputatie vrij 
te zijn van fytoftora. Bovendien hebben we onze 
entmethode succesvol aan de nieuwe regels 

aangepast: niet dikker kweken dan 1 cm. We heb-
ben zojuist een gigantische order daarvandaan 
gekregen, voor 8,5 duizend stuks. We exporteren 
behalve naar Canada ook naar Japan.’

Crisistijd
Toch verkocht A & E Maaijen niet altijd alle soorten 
helemaal uit, zoals anno 2018 het geval is. ‘Net 
voor de crisis, in 2008, kochten we er 1,7 hectare 
grond bij. Van 2009 tot 2011 hebben we er gepoot 
en laten groeien, waardoor de nieuwe grond ons 
nog niets opbracht. Maar tegelijkertijd zette de 
crisis in. Het was toen even zeer spannend om 

te zien of we er goed aan hadden gedaan om te 
investeren. Maar door de groei van het bedrijf in 
zijn geheel zijn we goed uit de crisis gekomen. Er 
waren altijd wel producten waar wél vraag naar 
was. Dat compenseerde de grote verliezen.’

risico nemen en investeren
Kweken is risico nemen. Dat geldt voor iedere 
kweker, maar des te meer voor een kweker die zelf 
veredelt. Maaijen jr.: ‘Ik zou zeggen dat een kwart 
van mijn werk uit pijn bestaat. Daarmee bedoel ik: 
we investeren grote bedragen aan de inkoopkant, 
bijvoorbeeld in dure onderstammen. Vaak lukt het 
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Voor boomkwekerijgewassen en vaste planten

Natuurlijk

Product van:

Natuurlijk, een 
vitaal gewas

Profiteer ook van de voordelen:
- Voor meer Calcium en Magnesium
- Voor meer kleur, vertakking en vitaliteit
- Bij potgronden met veenvervangers
-  Bij gebruik van regenwater en/of zacht 

water

 NIEUW!
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ons om de soorten te veredelen, want we hebben 
zoveel veredelingstechnieken onder de knie dat er 
altijd wel eentje aanslaat. Na drie jaar gaan ze met 
kleine aantallen in de verkoop, maar we willen wel 
vooruitgang zien en een hogere aanslag nadat we 
bijsturen in het veredelingsproces. Het komt ook 
voor dat we na acht jaar afscheid moeten nemen 
van een investering die zich niet goed genoeg 
heeft ontwikkeld. Die moeten we dan uitzwaaien. 
En daarna moeten we weer dóór, erop vertrouwen 
dat de andere soorten wel aanslaan en het verlies 
compenseren.’

Basisvertrouwen
Het basisvertrouwen dat het goed komt is aan-
wezig bij Maaijen. ‘Risico’s schrijven we voor een 
deel weg op onze eigen balans. Een ander deel 
zit verwerkt in onze verkoopprijzen. Hoeveel die 
meerprijs voor risico is, verschilt per soort. Maar wij 
doen nooit aan overproductie, ook al kunnen we er 
honderdduizenden kwijt. We blijven liever vasthou-
den aan bijvoorbeeld tienduizend; dan krijgen we 
een goede prijs en houden we de markt vragend. 
Anderen beginnen er toch niet zo snel aan en we 
willen zoals gezegd de markt niet verzadigen. Er is 
ook altijd wel vraag naar een van onze soorten, dus 
we blijven draaien.
Van Davidia heeft iedereen de zaailingsoort die pas 
na tien tot twintig jaar bloemen geeft. Wij hebben 
maar liefst twee cultivars: een zuilvormige zak-
doekenboom en één die al na twee jaar bloemen 
geeft! Corylus geeft altijd veel wildopslag vanuit de 
onderstam. Bij stek heb je daar geen last van. Wij 
leveren Corylus avellana ‘Red Majestic’, maar ook 

‘Contorta’. We proberen de klant keuzevrijheid te 
bieden en zoveel mogelijk bijzondere soorten voor 
te leggen.’

Soms zit het tegen, vaak zit het mee. ‘We gaan dit 
jaar opschalen met een aantal bijzondere cultivars 
van de papierstruik Edgeworthia chrysantha ‘gran-
diflora’, de dwergvorm Edgeworthia chrysantha 
‘Winterliebe’ en in de toekomst Edgeworthia 
chrysantha ‘Red Dragon’. Enkele jaren waren de 
aantallen vier- tot vijfduizend; nu gaan we naar 
twintigduizend. De soorten blijven variëren in de 
loop van de jaren. Wanneer een soort te populair 
wordt en de grote kwekers zich erop storten, ver-
dwijnt die weer van onze lijst. Aan de achterkant 
komen er vanzelf weer nieuwe bijzondere soorten 
bij, zoals dit jaar een bijzondere Toona-cv: Toona 
sinensis ‘Flamingo’.’

Hoewel Maaijen voor de vuist weg praat en de 
verkoop altijd op rolletjes heeft gelopen, ziet hij 
zichzelf niet als golden boy. ‘Ik ben soms te dwin-
gend ten opzichte van mijn collega’s. Terwijl ik 
helemaal niet boven mijn medewerkers wil staan! 
Ik moet nog leren om te zeggen “Ik wil dat je dit 
doet” in plaats van “Je moet dit doen”. Verder moet 
ik vaker sparren met mijn collega’s. Dat doe ik met 
mijn vader ook, dus ik denk wel dat dit goed komt. 
Ook moet ik beter leren nee te zeggen. Ik ben nog 
niet altijd zakelijk genoeg. We kregen uit Canada 
een gigantische nabestelling voor beuken. Dat 
was echt op het randje. Alle kassen zitten daardoor 
vol. Ik ben nu bezig om elke vierkante meter vrij 
te maken. Ik schuif, door de winteropslag en de 

machines voor in het seizoen naar buiten te bren-
gen. Gelukkig krijgen we er binnenkort een loods 
van 200 vierkante meter bij, voor de machines, 
het klaarmaken van de leveranties en het vorstvrij 
klaarzetten van de producten.’

toekomst
Maaijen wil absoluut niet groeien. Dat hoor je 
niet vaak uit de mond van een ondernemer. Maar 
wat hij zegt, klinkt aannemelijk: ‘Ik wil kwaliteit 
blijven leveren, en dat kan alleen door de aantal-
len behapbaar te houden.’ Maaijen merkt wel dat 
hij veel in de avonduren aan het werk is met de 
administratie, zeker nu hij en zijn gezin sinds kort 
op het bedrijfsterrein wonen. ‘2019 wordt een 
investeringsjaar, waarin waarschijnlijk een vaste 
kracht ons team komt versterken. Ik zal me in de 
toekomst vaker met kantoorzaken bezighouden.’

Maaijens ambitie betaalt zich uit in erkenning. Hij 
is een van de acht kwekers achter het concept 
Goodroots, dat Boskoopse producten promoot 
en werd geïntroduceerd op de handelsbeurs 
Groendirekt. Later kreeg Goodroots de Studieclub 
Innovatieprijs (Stip) uitgereikt. ‘Ik wil niet op een 
eiland zitten. Kennisdeling ligt natuurlijk gevoelig, 
maar als het gaat om samenwerken in de verkoop 
hebben we in Boskoop nog een slag te slaan. Er 
heerst hier eilandjesgedrag; men kan nog een 
hoop leren van regio’s zoals Treeport Venlo en 
Treeport Zundert.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7387

Naam bedrijf: A & E Maaijen vof 
Naam eigenaar: Arie Maaijen, Erwin Maaijen
omzet: 250.000 tot 360.000 
Bedrijf opgericht in: 1982 
aantal hectares: 3,2 (volle grond 2,8, onder 
glas 0,4)
Dominante grondslag: veen en kleiveen
Aantal medewerkers: 2-4
Gespecialiseerd in: bijzondere soorten die 
lastig te vermeerderen zijn
3 belangrijkste gewassen/soorten: 
Fagus in bijzondere soorten
Edgeworthia in cv
Davidia in diverse cv’s

young grower

of the year
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Het hergebruik van het restwater van Bavaria, in 
totaal 2,5 miljoen kubieke meter grondwater, is 
een subsidieproject van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling, F2Agri geheten. Bavaria 
werkt hiervoor samen met ZLTO en de Vereniging 
Industriewater (VIW). De bedrijven die het restwa-
ter afnemen, ontvangen subsidie voor een deel 
van de aanleg van de subirrigatiesystemen. 

Maakpartijen
Voor het ontwerp en de uitvoering van de water-
afnamesystemen werd een emvi-aanbesteding 
gedaan. De combinatie Gebr. Emonds-Promeco 
kreeg het werk gegund op basis van de innova-
tieve meerwaarde die men kon overleggen. Ton 
Broeders ontwerpt de systemen samen met Gebr. 
Emonds, die het werk ook uitvoert. Ton Broeders 
van Promeco vat het doel van Bavaria samen: ‘De 
bierbrouwer wil het water dat aan de grond wordt 

onttrokken, teruggeven aan de grond, en zorgen 
dat boeren er onderweg van kunnen profiteren.’

Waterverdeelsysteem
Een grote vijzel bij Bavaria tilt in iets meer dan 
een jaar tijd 1,5 miljoen kubieke meter restwater 
omhoog. De kracht die door het hoogteverschil 
wordt veroorzaakt, stuwt het water naar zijn omge-
ving. Een deel van het proceswater wordt direct 
naar de grond van boerenbedrijven gesluisd via 
een speciaal leidingstelsel. Dit gebeurt al enkele 
jaren.

omgekeerde drainage
Een ander deel van het water komt terecht in 
verschillende oppervlaktewateren, zoals de Zuid-
Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en de beek 
Goorloop. Kwekers en boeren krijgen water voor 
hun gewassen aangevoerd vanuit de waterinlaten 

met stuwen, die in verbinding staan met de kana-
len om de omliggende gebieden te kunnen laten 
vollopen. Sinds dit jaar worden hiervoor systemen 
aangelegd. Beide manieren van regionaal herge-
bruik van proceswater gebeurt via omgekeerde 
drainage, ook wel subirrigatie genoemd; drai-
nagebuizen worden gebruikt om water aan te 
voeren naar de bodem en zo het grondwaterpeil 
in een perceel te verhogen. Omgekeerde drainage 
bestaat al jarenlang, maar wordt niet vaak toege-
past bij telers. Bij omgekeerde drainage zijn er drai-
nageleidingen onder een perceel, gekoppeld aan 
een verzamelleiding, die uitmondt in een taludbak 
met stuwbuis, een peilgestuurde put, een centrale 
hoofdverdeeldrain en een meetsysteem voor het 
meten van het grondwaterpeil.  Meten is vooral 
belangrijk als men het systeem geautomatiseerd 
wil uitvoeren. Met de peilgestuurde drainage kan 
het grondwaterpeil worden gestuurd en het water 

Minder beregenen door betere 
controle op grondwaterstand
Beter bodemwatermanagement door omgekeerde drainage

Bierbrouwer Bavaria geeft vanuit de duurzaamheidsgedachte gezuiverd restwater terug aan boeren en kwekers in de regio. Bij het bedrijf is hiervoor 

een waterverdeelsysteem opgezet, waarbij tientallen bedrijven water kunnen afnemen via omgekeerde drainage. Boomkweker Harrie Swinkels is een 

van de bedrijven die er gebruik van maken.

Auteur: Santi Raats

Harrie Swinkels op zijn perceel met omgekeerde 

drainage: ‘Met dit omgekeerde drainagesysteem 

hoef ik voor droogtestress niet meer te vrezen’.
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4  min. leestijd ACHTERGROND

op de percelen langer worden vastgehouden. De 
hoofddrains die het water aanvoeren, zijn aange-
sloten op de peilgestuurde put, die op zijn beurt 
het water ontvangt uit sloten die met de kanalen 
of de beek in verbinding staan. In de zomer, bij 
een lagere grondwaterstand, sluizen de hoofd-
drains het water door naar de verdeeldrains in de 
verschillende percelen, die het water op hun beurt 
infiltreren in het land.

Prunuslaurieren vaak dorst
Boomkweker Harrie Swinkels is een van de 
tot nu toe vier bedrijven die water uit het 
Wilhelminakanaal onttrekken. Hij doet dat voor zijn 
23 hectare beslaande percelen, met op een groot 
deel daarvan prunuslaurieren. Het omgekeerde 
drainagesysteem werd in het najaar van 2017 
aangelegd op een perceel van 4 hectare. Daar lig-
gen op 80 centimeter diepte verdeeldrains, die zijn 
aangesloten op een hoofddrain. ‘Prunuslaurieren 
hebben veel water nodig’, vertelt Swinkels. ‘Ze 
kunnen in de stress raken bij te weinig water, met 
als gevolg allerlei narigheden op het blad. In de 
toekomst krijgen we te maken met langere perio-
des van droogte en onvoorspelbaar weer. Met dit 

omgekeerde drainagesysteem hoef ik voor droog-
testress niet meer te vrezen. Als de bomen van 
onder uit de bodem water krijgen en niet alleen 
van bovenaf, is er altijd genoeg water voorhanden.’ 

retentie én bemaling
In november staat het water bij boomkweker 
Harrie Swinkels hoog in de verzamelput en houden 
ook de drainagebuizen water vast. ‘Nu laat ik het 
water nog via de drains weglopen. In het voorjaar, 
als het perceel ingeplant is, laat ik de drains vol-
lopen, zodat het grondwater stijgt. Samen met 
drainagebedrijf Gebr. Emonds wil ik dan nog 
enkele peilbuizen plaatsen, om te zien hoe het 
grondwater beweegt.’ Broeders voegt daaraan toe: 
‘Aan de verzamelleiding van de drains is een stalen 
taludbak gekoppeld met een stuwbuis erin, die het 
water kan vasthouden. De taludbak is overigens 
netjes in het talud weggewerkt, zodat er tijdens 
maaiwerkzaamheden geen schade ontstaat aan 
het systeem. Immers, door de begroeiing is het 
systeem voor de maaier niet meer te zien.’ 
Swinkels vertelt verder: ‘Peilgestuurde drainage 
blijft belangrijk, want ik wil ook niet dat ze verdrin-
ken. Water moet niet alleen binnenlopen, maar 
ook weg kunnen lopen. Overtollig water kunnen 
we met dit systeem weg laten lopen aan de voor-
kant van het perceel. In de winter kunnen we het 
perceel extra droog trekken, door het water af te 
voeren via de centrale afvoer met taludbak.’

Vacuümbemaling
Ton Broeders vult aan: ‘In extreem natte tijden, 
wanneer het veld juist op het moment dat er 
geoogst moet worden te nat is om te betreden, 
wordt dit systeem gebruikt als een vacuümbema-

ling. Het zuigt overtollig water uit het veld en 
voert het af naar de omliggende sloten met een 
bronneringspomp. Binnen 24 of 48 uur kun je dan 
gegarandeerd weer het perceel op. Dat scheelt de 
kweker een behoorlijke schadepost.’

Sturing van het peil automatiseren
Het sturen van het waterpeil kan voortaan met 
een druk op de knop. Over de automatisering legt 
Broeders uit: ‘Het systeem meet het grondwaterpeil 
constant en voert automatisch de juiste hoeveel-
heid water aan of af om het gewenste peil te 
bereiken. Op basis van het opgegeven gewenste 
peil worden de aan- en afvoer van water geregeld. 
Omdat percelen van boeren en tuinders vaak op 
gedeelten van het land liggen waar geen stroom 
is, voorzien we de systemen van een zonnecel en 
accu. Via slimme oplossingen zoals het internet 
of things kun je met heel weinig energie punten 
bereiken om de meetinstrumenten en de regelap-
paratuur die het waterpeil beheren aan te sturen.’
Volgens Broeders is er veel interesse voor het 
geautomatiseerde omgekeerde drainagesysteem. 
‘Kwekers bezitten kostbare gewassen die ze zo 
veel mogelijk willen vertroetelen; ze besteden 
er veel tijd en moeite aan om ze verkoopbaar te 
maken. Door dit geautomatiseerde systeem ont-
staat optimale klimaatadaptieve subirrigatie: water 
inbrengen en uitlaten, maar ook snel water kunnen 
gebruiken en uitpompen.’

aanlegkosten 
Het omgekeerde drainagesysteem kost meer dan 
een gewoon drainagesysteem. ‘Maar het is ook 
weer geen rib uit je lijf’, zegt Broeders. ‘Natuurlijk 
kost het wat meer; er komen meer buizen aan te 
pas, omdat de drains dichter bij elkaar liggen dan 
in een drainagesysteem. Er is ook meer lengte-
hoofddrain nodig om het water te kunnen aanvoe-
ren. En als men kiest voor draadloze regeltechniek, 
bestaande uit zenders en ontvangers, brengt dat 
ook extra kosten met zich mee.’

Helft minder beregenen
Swinkels schat in dat het systeem hem al gauw 
kosten gaat besparen: ‘Ik heb hoge verwachtingen 
van het omgekeerde drainagesysteem. Er staan 
nu nog geen bomen op het perceel, maar ik weet 
zeker dat ik straks het grondwaterpeil kan regelen 
én kosten kan besparen. Door de capillaire werking 
wordt de waterhuishouding efficiënter; ik denk dat 
we de helft minder hoeven te beregenen.’

Harrie Swinkels

Ton Broeders 
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Forse omzetstijging in de 
boomkwekerijsector

De sectorcijfers over het najaar van 2017 laten een forse omzetgroei zien in de boomkwekerijsector. Betere prijzen, gestegen consumentenvertrouwen, 

voldoende afzetkanalen en een goede export hebben geleid tot een forse groei in de afzet. Prijsstijging en schaarste kenmerken de actuele situatie.

Auteur: P.H.C. (Paul) de Jong

Prestaties van de sector in najaar 2017
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Doorgezet herstel
Na het voorzichtige herstel van de omzet in het 
seizoen 2016/2017 heeft het herstel het afgelopen 
najaar grote vooruitgang geboekt. Over de gehele 
linie zien we een omzetstijging van 20% per hec-
tare bij bos- en haagplantsoenkwekers. Bij contai-
nertelers is de omzetgroei minder snel gestegen; 
deze groep bevindt zich echter al langere tijd in 
een goede markt. Zowel de export als de binnen-
landse markt groeit evenredig; de belangrijkste 
afzetlanden zijn de omringende landen. De snel-
ste stijgers bevinden zich echter in Oost-Europa. 
De groeicijfers zijn gemiddelden; op individueel 
bedrijfsniveau kunnen er verschillen voorkomen.

Schaarste
De markt is nu in balans, als gevolg van stijgende 
vraag en een lagere productie. De inkrimping 
van het areaal heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Kwekers zijn bewust gaan kijken wat de markt kan 
verwerken en wat juist niet. Hierdoor zien we een 
gezonde en noodzakelijke schaarste ontstaan in de 
markt. Door deze schaarste zijn de kwekers in staat 
om hogere prijzen voor de producten betaald te 
krijgen. Hierdoor verbeteren de rendementen bij 
de bedrijven en komen middelen beschikbaar om 
het achterstallig onderhoud in te lopen. De verbe-
terde prijzen zullen gehandhaafd moeten blijven 
om de producenten in de markt de ruimte te bie-
den om zich aan te passen aan de veranderende 
markt en eisen van de eindgebruikers. Kwekers 
worden kritischer ten opzichte van hun eigen 
klanten en zijn niet angstig om een selectie toe te 
passen op basis van betaalgedrag.

Bubbel
De omzetcijfers liggen inmiddels hoger dan in de 
jaren voor de crisisperiode. Het lijkt erop dat we 
midden in de inhaalslag zitten. Het is zaak voor 
kwekers om zich nu niet gek te laten maken, hun 
visie en strategie te blijven volgen en de gestegen 
verkoopprijzen te handhaven. De markt zal zich 
het komende jaar stabiliseren, waarbij we verwach-
ten dat het omzetniveau iets zal dalen, maar het 
rendement zal stijgen.

Digitalisering
Vraaggericht produceren is een eerste stap in 
de verdere professionalisering van de sector. 
Daarnaast worden bedrijven groter, wat het 
eveneens noodzakelijk maakt om de bedrijfs-
structuur optimaal in te richten. Met name grote 
containerteeltbedrijven zetten fors in op groei en 
investeren in personeel. Door groei in areaal is er 
vraag naar middenkader, zelfstandige bedrijfslei-
ders en teeltspecialisten. Met het groter worden 
van de bedrijven nemen ook de interne processen, 
de kosten en de investeringen toe. De volgende 
stappen zullen worden gezet op het gebied van 
digitalisering. Verkoop gebeurt steeds vaker via 
de digitale snelweg. Met het internet is aanbod 
overal te raadplegen. Daarnaast voeren afnemers 
verregaande stappen in automatisering door en 
verwachten zij steeds vaker digitale communicatie. 
In de loop van 2019 is het ook niet meer mogelijk 
om op de traditionele manier te faxen, omdat 
de ISDN-lijn zal verdwijnen. Zorg dus dat je je 
digitaal ontwikkelt en online vindbaar bent. Door 
uitbreiding van het personeel wordt het optimaal 
organiseren van interne processen alsmaar belang-
rijker. De daardoor toenemende kosten zullen in 

verhouding moeten blijven met de rendementen, 
al zijn er zeker ook efficiëntieslagen te maken door 
processen te automatiseren.

Het voorjaar
De verwachting voor het komende voorjaar is dat 
er meer schaarste zal ontstaan; producten raken 
uitverkocht. Op het gebied van personeel zal de 
strijd om voldoende gekwalificeerde (binnen-
landse) arbeidskrachten toenemen; door het aan-
trekken van de economie moet er ook met andere 
sectoren geconcurreerd worden. Door de schaarste 
kunnen kwekers hun marges verder vergroten. 
De gemiddelde betaaltermijn van Nederlandse en 
Duitse afnemers kan en zal verder teruglopen. In 
de containerteeltmarkt rijst de vraag of de sector 
nu boven zijn stand leeft of dat de vraag naar 
boomkwekerijproducten structureel op dit niveau 
blijft. In de voorbije jaren zagen we nooit zulke ren-
dementen. Vast staat wel dat de afnemers steeds 
veeleisender worden als het gaat om herkomst, 
middelengebruik en duurzaamheid. Nu de sector 
structureel zwarte cijfers schrijft, zal de blik op die 
opgave gericht moeten zijn om deze voorsprong 
ook op de lange termijn te kunnen behouden.

3  min. leestijd ACTUEEL
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Nederlandse boomkwekers 
dragen bij aan Floriade-arboretum
Eerst de bomen en dan pas de bebouwing

Floriade Almere 2022 biedt Nederlandse boomkwekers een kans om hun bomen aan een internationaal publiek te laten zien. De eerste bomen zijn 

al beschikbaar gesteld door een groot aantal Nederlandse boomkwekers en worden de komende maanden geplant. Drie kwekers die hoorden bij de 

eersten die bomen aanmeldden, vertellen waarom zij deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen. 

Auteur: Ilse Kaldenbach
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Alle bomen en planten van de Floriade zijn onder-
deel van het Groene Stad Arboretum, een alfabe-
tisch geordende bomen- en plantenbibliotheek, 
waar iedereen straks letterlijk doorheen kan lopen. 
Het arboretum vormt het groene hart van de expo 
in 2022 én van de stadswijk die na de wereld-
tuinbouwtentoonstelling op het Floriadeterrein 
verrijst. Het eerste plantseizoen betreft de laan- en 
parkbomen met de beginletters A t/m G, K en L. De 
andere letters van het alfabet volgen in het najaar 
en de komende jaren, net als de andere gewassen. 
De Floriade heeft de sierteeltinzending onderver-
deeld in twaalf productgroepen. Er wordt steeds 
per productgroep een oproep gedaan, passend bij 
het beplantingsplan van de landschapsarchitecten. 
Sommige van die productgroepen komen verschil-
lende keren aan bod. 

Architect en stedenbouwkundige Winy Maas 
ontwikkelde het masterplan voor Floriade Almere 
2022. In het plan is het Floriadeterrein in rechthoe-
kige kavels opgedeeld. Tussen die kavels komen 
wegen met daarlangs groenstroken van vier 
meter breed: het Groene Stad Arboretum. In elke 
groenstrook komen planten waarvan de botani-
sche naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de 
verzameling op van A tot en met Z. Alle bomen en 
planten moeten passen bij een van de vier thema’s 
van de Floriade: voedsel, groen, energie of gezond-
heid. Zo leveren ze een wezenlijke bijdrage aan 
een gezonde, groene stad.

Groot publiek
Freddy van Kessel van Boomkwekerij Heidelust 
uit Gemonde is een van de eerste boomkwe-
kers die bomen heeft aangemeld voor Floriade 
Almere 2022. ‘Ik vind het een uitgelezen kans om 
mijn bomen aan een groot publiek te laten zien. 
Bovendien sta ik helemaal achter het thema van 
de Floriade. Dat groen belangrijk is voor de mens, 
kan wat mij betreft niet vaak genoeg verteld wor-
den. Ik heb drie verschillende soorten aangemeld. 

Helemaal passend bij feeding the city, het subthe-
ma van de Floriade, is Crataegus laevigata ‘Carrierei’, 
een mooie kleine vruchtdragende boom. Acer
 platanoides ‘Columnare’ is een mooie smal blij-
vende boom die prima is voor in de stad. Hij is 
ook nog eens goed voor de bijenpopulatie dankzij 
zijn bloesem. Ik heb ook een prachtige solitaire 
boom voor in parken aangemeld, Fagus sylvatica 
‘Pendula’. Echt een lust voor het oog.’ 

Breed sortiment onder de aandacht
Joost van den Oever van Boomkwekerij M. van 
den Oever uit Haaren is goed op de hoogte van 
de plannen voor Floriade Almere 2022. ‘Ik zit zelf 
bij de cultuurgroep Laan-, bos- en parkbomen van 
de LTO en ben daardoor goed op de hoogte van 
de plannen voor de Floriade in 2022. We hebben 
verschillende presentaties bijgewoond. Van den 
Oever: ‘Deelnemen aan de Floriade is belangrijk 
voor je bedrijf. Het is natuurlijk de grootste wereld-
tuinbouwtentoonstelling, die maar één keer in de 
tien jaar wordt gehouden in Nederland. Dan moet 
je die kans aangrijpen om je bedrijf op de kaart te 
zetten. En dat gaan wij dus doen. Ik ben ook blij 
dat er met het concept van het arboretum ook 
eens aan andere soorten wordt gedacht. Dat biedt 
ons als kweker de kans om een breed sortiment 
onder de aandacht te brengen en het is ook nog 
eens aantrekkelijk voor de bezoekers, die diversi-
teit.’

Over het thema van de Floriade, Growing Green 
Cities, is Van den Oever enthousiast. ‘Er wonen 
steeds meer mensen dicht op elkaar en dan is 
groen écht essentieel. Niet alleen om in te bewe-
gen, maar ook voor de gezondheid. Denk aan fijn-
stof afvangen en de positieve bijdrage die groen 
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levert aan het klimaat. Maar vooral ook voor de 
leefbaarheid. Zeg nou zelf, als je in een kale straat 
woont, dat is toch echt niet aantrekkelijk. Groen 
maakt je woonomgeving prettig leefbaar en het 
maakt je gelukkiger.’ 

Zelfde gedachte als de branche
Ook Florian Faassen van Bart Faassen Tegelen & 
J.H. Faassen-Hekkens levert graag een bijdrage 
aan de Floriade: ‘De Floriade wordt voor het 
algemeen belang van de Nederlandse tuinbouw 
georganiseerd. Het is een uitgelezen kans om 
onze producten aan het grote publiek tentoon te 
stellen. Wij hebben daarom verschillende bomen 
aangemeld, onder andere een hele partij Carpinus 
betulus in de maat 30-35 hoogstam, en ook soli-
taire struiken van Cornus mas, Corylus avellana en 
Corylus maxima ‘Purpurea’. Daarnaast zouden wij 
graag een Acer platanoides ‘Faassen’s Black’ leve-
ren, de eerste geselecteerde roodbladige esdoorn 
die bijgedragen heeft aan de successen van onze 
boomkwekersfamilie. (Floriade Almere 2022: Het 
beplantingsplan wordt daar waarschijnlijk aan 
aangepast.)

Carpinus betulus (haagbeuk) is verkozen tot Boom 
van het Jaar 2017 en dat is niet voor niets. Deze 
boom is zeer veelzijdig. De boom kan onder ande-
re gebruikt worden als solitaire boom in een tuin 
of park, maar ook als leiboom of laanboom langs 
wegen. De bomen die wij aangemeld hebben, zijn 
vooral bijzonder in hun eenvoud. Ze worden veel 
gebruikt in het openbaar groen, omdat ze sterk zijn 
en een opvallende bloei of opvallend blad hebben. 

Het thema van de Floriade sluit perfect aan bij de 
gedachte die de branche op dit moment nastreeft, 
namelijk het vergroenen van stedelijke gebieden. 
Ik verwacht dat de Floriade 2022 in Almere hier 
een levend voorbeeld van wordt, zodat mensen 
wereldwijd overtuigd worden van wat groen kan 
doen. Iedereen in de branche is het erover eens 
dat bomen en planten op meerdere vlakken van 
meerwaarde zijn voor stedelijke gebieden. Bij de 
Floriade en de toekomstige stadswijk is groen 
vanaf de start onderdeel van de plannen.’

Bomen inzenden
Voor het inzenden van bomen heeft de Floriade 
een speciale online portal gemaakt, die bereikbaar 
is via www.floriade.nl/inzendingsierteelt. Na het 
aanmaken van een account kan via een sortiments-
lijst of kaart worden aangegeven welke bomen je 
als kweker wilt inzenden. De Floriade-organisatie 
komt mogelijk langs om ze te keuren. Daarna 
worden de bomen op afroep opgehaald door een 
transporteur. Ook het planten en de nazorg door 
een groenaannemer worden door de Floriade 
geregeld. Kwekers hoeven alleen hun bomen te 
rooien en transportklaar te maken. 
Jaap Smit is als dendroloog betrokken bij de keuze 

van het sortiment. Dit is aangepast aan de grond in 
Almere. Uit groeiplaatsonderzoek is gebleken dat 
de pH van de goede zeeklei op het Floriadeterrein 
op ca. 7,1 ligt en het organischestofgehalte ca. 
7% bedraagt. Het grondwater zit op de meeste 
plaatsen 1 meter beneden maaiveld. Verder zijn 
toekomstige groeiplaatsen afgezet, zodat er geen 
kans meer bestaat op bodemverdichting door 
insporing door zware machines. En dankzij goede 
nazorg zullen de bomen zich goed ontwikkelen. 
Smit: ‘De bedoeling is dat straks bij iedere boom 
op het Floriadeterrein een verwijzing komt te staan 
naar de kweker die de boom heeft geleverd. Hoe 
we dat gaan doen, is nog niet bekend. Het belang-
rijkste is dat de kweker die de bewuste boom heeft 
geleverd er ook iets aan heeft en straks met klan-
ten naar zijn bomen kan gaan kijken.’ 
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Florian Faassen Jaap Smit
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Van het weer en het waterschap 
kun je nooit winnen
Wij hebben ons in slaap laten sussen en nu hebben we niets meer te vertellen. 

Bij Van den Berk Boomkwekerijen in St. Oedenrode vond op 15 december een bijeenkomst plaats van de Waterclub. Deze club bestaat uit zo’n twintig 

kwekers die in 2016 zwaar werden gedupeerd door waterschade. Ook aanwezig waren een advocaat, twee hydrologen en vier registertaxateurs. Samen 

willen ze een vuist maken tegen het waterschap, de gemeentes en hun verzekeringsmaatschappijen.

Auteur: Sylvia de Witt

Veel kwekers met schade door hagel- en regen-
wateroverlast kregen in 2016 na schadeclaims 
bij hun waterschap nul op rekest. Vaak mondden 
waterschadezaken uit in een juridisch gevecht met 
de verzekeringsmaatschappijen van de aanspra-
kelijk gestelde partijen, meestal overheden, zoals 
waterschappen. Er wordt dan een beroep gedaan 
op overmacht. De kweker moet aantonen dat er 
sprake is geweest van bijvoorbeeld nalatigheid, en 
voor de rechter wordt hij geconfronteerd met juris-

ten van verzekeringsmaatschappijen. Daar kunnen 
vooral kleinere kwekers niet tegenop: het beeld 
ontstaat van de kleine ondernemer tegen de grote 
verzekeraar, David tegen Goliath.
Als kwekers hun krachten bundelen, met onder-
steuning van taxateurs, hydrologen en juristen, 
staan ze sterker tegenover het waterschap, de 
gemeentes en hun verzekeringsmaatschappijen, zo 
is de gedachte achter de Waterclub. 

Een mooi rapport in janboerenfluitjestaal
Initiatiefnemer is de 72-jarige Jan de Jong van 
Boomkwekerij De Jong van Laarhoven. Hij is 35 
jaar boomkweker geweest en heeft zijn bedrijf 
inmiddels overgedragen aan zijn zoon Stijn de 
Jong. Zijn schoondochter Margriet Moonen is 
samen met hem naar de bijeenkomst gekomen. 
Toen De Jong begon, maakte het niet uit hoeveel 
water er naar beneden viel; het stroomde alle-
maal weg. ‘Maar langzaam maar zeker kwamen er 
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maatregelen van bovenaf, want de waterschappen 
moesten er natuur bij gaan doen en aan water-
retentie denken. Het werd voer voor de groenen, 
die zich er ijverig op hebben geworpen. De boeren 
kregen het steeds drukker met hun bedrijf en heb-
ben dat probleem laten lopen. Door een oneven-
redige vertegenwoordiging in de waterschappen 
zijn wij als partner bijna in de vergetelheid geraakt. 
We hebben onszelf een beetje in slaap gewiegd, 
want het ging allemaal toch wel goed. Totdat er 
een keer wat gebeurde. Nu hebben we niks meer 
te vertellen.’
Na 35 jaar wil hij nu weleens zijn mond opendoen. 
En omdat hij gepensioneerd is, heeft hij naar eigen 
zeggen alle tijd. ‘Als wij nu in gewone janboeren-
fluitjestaal een mooi rapport maken en dat voor-
leggen aan de Raad van State, naast een rapport 
van de hydrologen, dan zijn er nog kansen om te 
winnen.’

Achterhaalde rechtspraak
Advocaat Guido Goorts van Goorts + Coppens 
voert momenteel een aantal procedures tegen 
waterschappen en gemeentes. Volgens hem is 
de kans van slagen in dit soort zaken nog niet zo 
hoog, want er moet worden aangetoond dat het 
waterschap onrechtmatig gehandeld heeft. ‘De 

rechtspraak hierover is al oud en naar ons oordeel 
achterhaald. Je komt dan uit bij het Bargerbeek-
arrest uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat 
arrest dateert uit een tijd dat de wetenschappelijke 
en technische inzichten en mogelijkheden vol-
strekt anders waren dan nu. Ook is de regelgeving 
aangepast. Een waterschap kan nu meer en sneller 
handelen als er sprake is van wateroverlast, maar 
heeft ook veel meer mogelijkheden om waterover-
last te voorkomen.’
Een gedupeerde kweker zal de rechter dus zover 
moeten krijgen, dat hij begrijpt dat dit arrest 
stamt uit een tijd waarin er nauwelijks technische 
mogelijkheden waren om adequaat te kunnen 
ingrijpen. De norm die ooit is geformuleerd door 
de Hoge Raad, zal naar de mening van Goorts dus 
om moeten. In de rechtspraak zie je al de eerste 
ontwikkelingen.

Overmacht
In de lopende zaken heeft Goorts er al een cas-
satieadvocaat bij gehaald. ‘Deze procedeert bij de 
Hoge Raad en we hebben hem mee laten kijken 
naar de vraag hoe we de oude norm moeten her-
formuleren. Als je puur en alleen vaart op de oude 
rechtspraak, vrees ik dat je het niet gaat redden. 
Bewijslast is bewijsrisico. Als jij zelf iets moet bewij-

zen, heb je een bewijsprobleem. Als de bewijslast 
omgedraaid wordt, wordt het verhaal omgekeerd. 
De meeste gemeentes en waterschappen zijn 
verzekerd bij Centraal Beheer Achmea en die wijst 
alles af. Ze gooien alles op overmacht.’
Hydroloog Jan van Bakel heeft een aantal schade-
zaken gedaan voor boeren en ook hij merkt dat 
altijd het argument ‘overmacht’ wordt gehanteerd. 
‘Dat is de standaardtekst. Er is sprake van verhar-
ding in Nederland. Het tegenargument dat we 
moeten hebben, is: hier kom je niet mee weg!’
Ook een waterschap kan fouten maken, vindt 
collega-hydroloog Erik Querner. ‘Maar ze komen 
vaak weg met het argument van overmacht. En 
dan moet de bewijslast omgedraaid worden.’

Met de rug tegen de muur
Verscheidene kwekers willen echt hun hart luchten 
tijdens de bijeenkomst en soms lopen de frustra-
ties hoog op. Een kweker zegt mismoedig: ‘Van het 
weer en het waterschap kunnen we nooit winnen.’ 
Een ander vertelt dat zijn buxuskwekerij nu nood-
gedwongen te koop staat, en weer een andere 
kweker vertelt geëmotioneerd dat hij al vijf jaar 
aan het rondzwemmen is, maar dat op een gege-
ven moment de conditie op is. ‘We hebben nog 
vijfduizend euro op de rekening staan. Ik weet niet 
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hoe wij nu verder moeten.’
Een collega-kweker: ‘Ons bedrijf staat ook te koop. 
De aanplant voor de komende vijf jaar is allemaal 
weg. Dan ben je 59 jaar en moet je een beslissing 
nemen, want je staat met de rug tegen de muur. 
Daar heb je dan dertig jaar voor gewerkt, vanuit 
het niets een gigantisch mooi bedrijf opgebouwd. 
En dat door waterschade. In één keer is het afge-
lopen.’

Bjorn Kohlmann, hoofd logistiek en kwaliteitszorg 
bij boomkwekerij Gebr. Van den Berk, hoort alles 
aan en wil er nog wel iets aan toevoegen: ‘Hier 
moet het water door de Dommel weg; dat is ons 
afvoerkanaal. Wat ik nu ga zeggen, is meer een 
gevoel; ik weet niet of het wettelijk zo is. Maar vol-
gens mij denkt het waterschap: als wij Den Bosch 
of omgeving laten overstromen, kost ons dat meer 
dan als wij die agrariërs in de nattigheid zetten. 
Dus de stenen zullen ze sparen. Ik denk dat hier 
voor twee à drie miljoen euro schade aan tafel zit.’

Foto’s en filmpjes maken
Veel kwekers zitten verschrikkelijk in de ellende; 
dat blijkt wel. Ze kunnen misschien nog een scha-
devergoeding krijgen, maar misschien ook niet, 
meent Goorts. ‘Maar in de toekomst zul je veel 
scherper en adequater moeten reageren tegen 

dit soort overheidsinstanties. Want ze hebben wél 
een zorgplicht; die ligt vast. Het is goed als je zelf 
een fatsoenlijk dossier hebt opgebouwd waarin je 
de overheid consequent blijft wijzen op die zorg-
plicht: ik zie dit, wat heeft u daaraan gedaan? Je 
moet niet bellen, maar alles schriftelijk vastleggen, 
dossiers aanleggen, in groepsverband. We hebben 
allemaal telefoons waarmee we foto’s en filmpjes 
kunnen maken. Maak foto’s en filmpjes als er zich 
weer iets voordoet; wijs het waterschap erop dat 
het straks mis kan gaan.’ 

Ook gemeentes nalatig
De rode draad in alle verhalen van de kwekers 
is niet het maaibeleid, maar heeft te maken met 
duikers, stuwen, het beheer van het waterschap, 
meent één van de kwekers. ‘Alles staat vermeld 
in de afzonderlijke rapporten, maar het is interes-
sant om die te verzamelen; dan heb je de basis, 
breed gedragen. Deze argumenten zijn bruikbaar 
als tegenargument tegen het waterschap en de 
gemeenten. Want er wordt hier alleen gesproken 
over het waterschap, maar ik ken het verhaal van 
een kweker die direct aan de sloot van de gemeen-
te grenst. Wie moet je dan aansprakelijk stellen? 
Ook gemeentes zijn nalatig geweest.’
Als het waterschap aansprakelijk wordt gesteld, 
wordt dit gemeld bij de verzekeraar, weet Goorts. 
‘De verzekeraar (veelal Centraal Beheer Achmea) 
bepaalt wat er gebeurt; niemand anders. Als het 
waterschap aansprakelijkheid erkent buiten de ver-
zekeraar om, zegt de verzekeraar: prima, dat mag, 
maar dan betaalt u het zelf.’
Registertaxateur Jan P. Mauritz denkt daar iets 
anders over: ‘Bij waterschap De Dommel staat in 
de regels dat de directie van het waterschap altijd 

nog anders kan beslissen dan de verzekerings-
maatschappij. Dat is gebeurd. Er zijn vijftig dossiers 
uitgelicht; daarvan zijn er veertig die alsnog com-
pensatie krijgen tot maximaal vijftig procent van 
hun schade.’ 

Gegevens opvragen
Hydroloog Jan van Bakel komt nog even terug 
op het begrip overmacht. Hij vindt dat men moet 
proberen die starre houding van ‘het is overmacht’ 
te doorbreken. ‘Je moet kunnen aantonen dat die 
overmacht er weliswaar was, maar dat die is verer-
gerd doordat het waterschap het systeem niet op 
orde had, de legger of de duiker of het onderhoud. 
Als jullie gezamenlijk opschrijven dat jullie zoveel 
schade hebben geleden, dan moet dat toch hel-
pen. Het waterschap is toch niet onfeilbaar? Maken 
zij nooit fouten?’
De grondwaterstanden die door de waterschap-
pen, gemeenten, provincies en andere landelijke 
overheden worden gemeten in peilbuizen, zijn 
openbaar en staan op een website (www.dinolo-
ket.nl). De gemeten sloot- en beekwaterpeilen zijn 
eigendom van een waterschap. Om die gegevens 
boven water te krijgen, kan een beroep worden 
gedaan op de WOB (Wet openbaarheid van 
bestuur). 
Querner: ‘Het waterschap moet de gevraagde 
gegevens, zoals die van beekpeilen in het getrof-
fen gebied, aanleveren als daarom wordt gevraagd. 
In het kader van het Nationaal bestuursakkoord 
water moet het waterschap ook om de vijf jaar 
rapporteren wat in zijn watersysteem niet op orde 
is. Jullie moeten de laatst bekende rapportage van 
het waterschap Brabant opvragen. Ik heb hem 
opgevraagd voor het waterschap Limburg. Het 

‘Het kan toch niet zo zijn  

dat het waterschap  

onfeilbaar is?’

Jan Mauritz en Bjorn Kohlmann Guido Goorts, Erik Querner en Jan van Bakel
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gebied waar de boer zat die schade had, stond 
daar ook in. Dan heb je al een mogelijkheid om 
het waterschap voor de ontstane wateroverlast 
aansprakelijk te stellen. Dus kijk of jullie water-
systemen in die rapportages staan. De provincie 
moet die bundelen, of je moet ze rechtstreeks bij 
het waterschap aanvragen.’

Regelen aan de voorkant
Met alle kennis die hier nu bij elkaar zit, heeft de 
Waterclub de mogelijkheid om het aan de voor-
kant nu eens fatsoenlijk te regelen, meent Goorts. 
Misschien moet je de club zelfs nog groter maken; 
dan krijg je met relatief weinig middelen aan de 
voorkant meer geregeld. ‘De overheid mag kiezen 
hoe ze haar middelen inzet. Er is geen rechtsregel 
die zegt dat jullie altijd droge voeten moeten heb-
ben. Er zullen opnieuw buien komen, waarbij je 
met de voeten onder water komt; alleen is het de 
vraag hoe snel er dan wordt ingegrepen. Dat is een 
andere norm. De overheid mag nog steeds kiezen 
en belangen tegen elkaar afwegen. Maar hoe snel 
moet de overheid ingrijpen op het moment dat 
er schade optreedt? Daarom moet je er als sector 
voor zorgen dat je dossiers opbouwt. Het is goed 
als je een lobbycircuit inzet, maar doe dat alsje-
blieft niet zelf. Zorg dat je iemand aan je kant krijgt 
die de weg kent in Den Bosch en weet bij welke 
deur je moet aankloppen.’

Afspraken
De bijeenkomst wordt beëindigd met de volgende 
afspraken: Jan de Jong gaat alle dossiers van de 
kwekers naast elkaar leggen. Zijn schoondochter 
Margriet Moonen en hij zoeken vervolgens naar 
overeenkomsten die kunnen worden gebruikt 
voor een zo kansrijk mogelijke strategie in de 
rechtszaken. Moonen probeert ook te achterhalen 
op grond waarvan waterschappen wél hebben 
geschikt met enkele tientallen kwekers. Het gaat 
dan om gevallen waarbij de hydroloog van het 
waterschap erkent dat er een oorzakelijk verband 
was tussen de waterschade en het handelen, of 
juist met het achterwege laten van handelingen 
door het waterschap.

Jan de Jong met schoondochter Margriet Moonen
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REActiE WAtERSchAp DE DOMMEl 
De gevolgen van de extreme wateroverlast in juni 2016 gaan ons aan het hart. Veel agrarische 
bedrijven, waaronder boomkwekers in ons gebied, werden hierdoor getroffen. Dat is ook precies de 
reden waarom het Algemeen Bestuur van Waterschap de Dommel gekozen heeft voor een inten-
sieve aanpak van de schadeclaims. Omdat we weten hoe complex het is om een goed onderbouwde 
claim neer te leggen, hebben we samen met alle claimanten de feiten en omstandigheden in beeld 
gebracht en zo nodig aangevuld. Het klopt dat de bewijslast juridisch bij de claimant ligt. Al hebben 
we ons uiterste best gedaan om schade te voorkomen, fouten in het dagelijkse beheer en onder-
houd van meer dan 20.000 km watergangen, waarvan 2200 in beheer van het waterschap, zijn niet 
altijd te vermijden. Daarom hebben we zelf actief gekeken of er een oorzakelijk verband was tussen 
ons handelen in het beheer en onderhoud en opgetreden schade. Dit hebben we in samenspraak 
met de verzekeraar gedaan. Op 13 plekken in ons beheergebied bleek dat we iets níet hebben 
gedaan, wat wél had gemoeten. Dit betrof 50 schadedossiers. Inmiddels is in totaal zo’n € 250.000,- 
uitgekeerd. Daarnaast hebben we voor ongeveer 30 gevallen een onafhankelijke schadecommissie 
ingeschakeld, die beoordeelt in hoeverre de schade te wijten is aan uitgevoerde beekprojecten. We 
kiezen dus voor een traject dat past bij behoorlijk bestuur en we onderzoeken samen met belang-
hebbende hoe het in de toekomst beter kan. 

We begrijpen dat er boomkwekers zijn die teleurgesteld zijn over de schade-uitkeringen. Van onze 
kant werken we steeds binnen de huidige wettelijke regels en jurisprudentie. Als overheid zijn we 
daaraan gehouden en moeten we steeds maximaal zorgvuldig omgaan met het belastinggeld dat 
we bij alle inwoners in ons gebied ophalen. Sommige ondernemers met forse schadeposten kunnen 
ondanks onze aanpak van mening zijn dat we als waterschap in onze zorg tekortgeschoten zijn.  
Dan is het in ons rechtsstelsel goed dat er een onafhankelijke rechtsgang is die beoordeelt of en in 
welke mate de schade toerekenbaar was aan het waterschap, aan overmacht of aan andere factoren.

De wateroverlast in juni 2016 was naar onze overtuiging zeer extreem. Als waterschap kunnen we 
wateroverlast nooit met 100% zekerheid voorkomen, zo realistisch moeten we wel zijn. 

Boxtel, 2 maart 2018 
Waterschap De Dommel
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Sinds begin dit jaar zijn glastuinbouwbedrijven 
verplicht waterstromen te zuiveren van gewas-
beschermingsmiddelen voordat het water wordt 
geloosd op het riool of oppervlaktewater. Daarbij 
worden strenge eisen gesteld aan het resultaat 
dat de (mobiele) zuiveringsinstallatie of collectieve 
zuivering wordt geacht te leveren. Het zuive-
ringsrendement van de installatie moet minimaal 
95% zijn. Met de nieuwe zuiveringsplicht legt de 
overheid de verantwoordelijkheid voor schoon 

water nog nadrukkelijker bij de ‘vervuiler’. Hoewel 
de plannen voor de verplichting en de beoogde 
ingangsdatum al enkele jaren bekend zijn, kan 
gesteld worden dat de glastuinbouw in ons land 
er op 1 januari van dit jaar nog niet helemaal klaar 
voor was. ‘Bedrijven in de glastuinbouw zijn druk 
bezig de zuiveringsinstallaties te plaatsen. Omdat 
het om veel bedrijven gaat, waarvan de meeste 
een zuiveringsinstallatie moeten kopen en ook 
nog moeten laten installeren, is er momenteel een 

wachtlijst voor plaatsing van de installaties’, zegt 
Jane Alblas namens de Unie van Waterschappen. 
Zij verwacht dat het nog even gaat duren voordat 
iedereen die individueel moet gaan zuiveren over 
een installatie beschikt. De vertraging is opmer-
kelijk, omdat er al jaren wordt gesproken over de 
wet. De tekst voor de wet werd al in de zomer van 
2017 gepubliceerd, maar het besluit om de wet 
daadwerkelijk in werking te laten treden, werd pas 
eind november genomen. Ook kwam het Platform 

Glastuinbouw sinds 1 januari 
verplicht om water te zuiveren
Nieuwe verplichting kent opstartproblemen

Sinds 1 januari van dit jaar zijn glastuinbouwbedrijven verplicht hun waterstromen te zuiveren. het gaat daarbij om drainwater bij substraatteelt, 

drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt gebruikt. hoe erg staat het water nu tot 

onze lippen?

Auteur: Guy Oldenkotte

Het gaat om drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en 

filterspoelwater als daar drainwater of bemest gietwater voor wordt gebruikt.
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Duurzame Glastuinbouw al begin 2017 met de 
aanpak ‘aantonen nullozing’. Hierin wordt beschre-
ven hoe tuinders kunnen aantonen dat nullozing 
op hun bedrijf aannemelijk is. In die aanpak is ook 
vastgelegd hoe een handhaver of toezichthouder 
dit kan toetsen namens het bevoegd gezag. Toch 
is de vertraging bij de glastuinders volgens Guus 
Meis van LTO Glaskracht verklaarbaar. Als beleids-
specialist water en omgeving adviseert hij de leden 
hoe zij zich kunnen conformeren aan de wet. Hij 
wijst erop dat de definitieve wettekst lang op zich 
heeft laten wachten, waardoor het lang onzeker 
was hoe de verplichting er werkelijk uit zou komen 
te zien. Proactief stappen ondernemen door tuin-
ders zou daardoor het risico met zich mee brengen 
dat ze de verkeerde stappen ondernamen. 

informatie verkrijgbaar
Meis erkent dat nog niet alle glastuinbouwbedrij-
ven klaar zijn voor de wet, maar wijst erop dat er 
wel een groter bewustzijn is met betrekking tot het 
voorkomen van lozingen en hergebruik van pro-
ceswater. Tuinders die nog altijd op zoek zijn naar 
een zuiveringsinstallatie, kunnen voor informatie 
terecht bij de Helpdesk Water van Rijkswaterstaat. 
De helpdesk heeft als doel de kennis binnen de 
werkvelden waterbeleid en waterbeheer zoveel 
mogelijk toegankelijk te maken. RWS werkt daar-
bij intensief samen met diverse organisaties en 
organisatieonderdelen. Anno maart 2018 is dat 
nog altijd ‘werk in uitvoering’ stelt woordvoerder 
Cherryl Naarden. ‘Er komen nog wel vragen binnen, 
maar in beperkte mate, en niet meer of minder dan 
voor 1 januari 2018. Het afgelopen jaar heeft vooral 
de sector in de vorm van LTO Glaskracht in brede 

zin met de achterban gecommuniceerd en deze 
voorgelicht over de invoering van de zuiverings-
plicht.’ De Helpdesk Water deelt informatie over 
welke zuiveringsinstallaties geschikt zijn bevonden 
om te worden toegepast voor het zuiveren van 
water. Aan die lijst wordt nog altijd gewerkt. ‘De 
beoordeling van de installaties vindt plaats door 
de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties 
Glastuinbouw (BZG). Inmiddels staan er na ander-
half jaar veertien installaties en twee mobiele 
installaties op de BZG-lijst. In de praktijk gaat het 
echter om veel meer, omdat de installaties die 
worden aangeboden voor verschillende werkzaam-
heden beschikbaar zijn. Gezien de korte tijdspanne 
is het aantal gekeurde installaties behoorlijk groot. 
Op dit moment is er nog een installatie in proce-
dure bij de BZG. Voor zover bij de BZG bekend, zal 
er op korte termijn één installatie ter beoordeling 
worden aangeboden en naar verwachting later dit 
jaar nog een aantal.’ 

Bittere noodzaak
De waterzuiveringsplicht voor de glastuinbouw 
is voor de overheid belangrijk om uiterlijk in 2027 
te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de 
Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is in 2000 van 
kracht geworden, maar anno 2018 ziet het er niet 
naar uit dat de doelstellingen in 2027 worden 
gehaald. ‘De waterzuiveringsplicht is onderdeel 
van de doelstelling om in 2027 emissieloze kassen 
of kassen met een gesloten keten te realiseren. 
Dit is in lijn met de plannen van het kabinet om te 
streven naar een circulaire economie, waarbij de 
keten zoveel mogelijk gesloten is’, zegt Jane Alblas 
van de Unie van Waterschappen. De waterschap-

pen lopen daarbij echter tegen het probleem van 
een teveel aan stikstof, fosfor en gewasbescher-
mingsmiddelen in het oppervlaktewater. Die zijn 
met name afkomstig van de land- en tuinbouw en 
vormen een bedreiging voor de waterkwaliteit. LTO 
Glaskracht Nederland biedt speciaal voor de glas-
tuinbouwbedrijven in het noorden en oosten van 
het land een gratis scan aan in het kader van het 
Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder. De 
koepel voor de glastuinbouw doet dat samen met 
de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen, 
de provincies Drenthe en Groningen en de 
gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, 
Menterwolde en Slochteren. 

Hoewel in deze twee regio’s nog veel moet worden 
verbeterd, meent Gerbrand van ‘t Klooster van 
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland 
dat er de afgelopen jaren al veel vooruitgang is 
geboekt bij het verbeteren van de kwaliteit van 
het oppervlakte water in ons land. ‘Zowel de 
Meststoffenwet als de Gewasbeschermingswet 
legt veel verplichtingen en maatregelen op’, zo 
merkt hij op. Van ‘t Klooster is nauw betrokken 
bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer dat LTO 
Nederland heeft opgesteld op uitnodiging van de 
Rijksoverheid. Volgens hem zou de focus moeten 
liggen op het verbeteren van gewasbescherming, 
natuurlijke vormen van plaagbestrijding en het 
benutten van genetische vooruitgang die gewas-
sen van nature sterker maken. ‘Wij zetten in op een 
breed aantal maatregelen. Belangrijk zijn bijvoor-
beeld bodemmaatregelen die de bodem gezond 
en vitaal houden, zodat het organischestofgehalte 
ten minste op peil blijft. Daardoor wordt het water

6 min. leestijd ACTUEEL

Jane Alblas
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vasthoudend vermogen beter, wordt een hogere 
opbrengst bereikt en daarmee de benutting van 
mineralen verbeterd.’

Administratieve rompslomp
De overheid geeft steun aan het DAW, maar als het 
aan Van ‘t Klooster ligt, mag ze de hand ook wel 
enigszins in eigen boezem steken. Het verbeteren 
van de waterkwaliteit is een forse en ingewikkelde 
opgave en er moet veel gebeuren. ‘Samenwerking 
tussen boeren, tuinders en overheden, met name 
waterschappen, is essentieel om succes te berei-
ken. Dat kost veel geld. Geld dat door boeren 
en tuinders zelf moet worden opgebracht door 
de investeringen die zij moeten doen. LTO heeft 
daarvoor zelf geld vanuit het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, dat was bestemd voor boeren, 
laten reserveren voor watermaatregelen. Het bud-
get is er dus wel, maar de administratieve romp-
slomp maakt het voor individuele boeren haast 
onmogelijk om daar aanspraak op te maken.’ Van 
‘t Klooster pleit ervoor dat provincies de subsidie-
regelingen openstellen. Hij zou graag zien dat zij 
wat meer dynamiek tonen omwille van een betere 
waterkwaliteit. Ook Guus Meis van LTO Glaskracht 

meent dat de overheid wel wat proactiever mag 
zijn. Wat hem betreft, zou er door de rijksoverheid 
meer gecommuniceerd mogen worden over de 
zuiveringsplicht. De naar schatting 4.000 glastuin-
bouwbedrijven in ons land hebben een gezamen-
lijke omvang van 10.000 hectare. In hoeverre het 
hen op korte termijn gaat lukken om bij te dragen 
aan de kwaliteit van het oppervlaktewater, valt 
moeilijk te voorspellen. De verplichting is nog 
maar net ingetreden, en daarnaast hebben collec-
tieven van telers van de overheid de mogelijkheid 
gekregen om uitstel tot 2021 aan te vragen. ‘Deze 
bedrijven hadden tot en met 31 december 2017 de 
tijd om een verzoek tot maatwerk aan te vragen bij 
het bevoegd gezag. Zo krijgen ze iets meer tijd. Bij 
collectief zuiveren moet er namelijk meer geregeld 
worden, wat meer tijd kost. Denk bijvoorbeeld aan 
vergunningsprocedures, aansluitovereenkomsten 
enzovoort’, stelt Jane Alblas. Het zal dus nog even 
duren voordat het resultaat van de zuiveringsplicht 
merkbaar is. Wie denkt dat ook de handhavers tijd 
nodig hebben om actief te worden, komt echter 
bedrogen uit. Het bevoegd gezag, dat bestaat uit 
het waterschap, de gemeente en de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit, kan bij overtreding 

een dwangsom opleggen, een bestuurlijke boete 
uitschrijven of strafrechtelijke handhaving opleg-
gen. Dat laatste middel zal vooral worden inge-
zet wanneer er een bewuste overtreding wordt 
geconstateerd. Reken er maar op dat de autori-
teiten streng zullen zijn. Eén ding is namelijk nu 
al duidelijk: zelfs met deze waterzuiveringsplicht 
zal Nederland moeite hebben om aan de doelstel-
lingen voor 2027 te voldoen. Vanuit die optiek zal 
handhaving van deze wet dus bittere noodzaak 
zijn.  

De verplichting voor glastuinbouwbedrijven om 
vanaf 1 januari dit jaar zelf het water te zuiveren, is 
krakend en piepend van start gegaan. Voor nu mag 
u denken dat dat kraken en piepen te wijten is aan 
het ijs. Maar de eis van de overheid wordt en blijft 
straks de kille waarheid. 

ACTUEEL
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Om te beginnen de herkomst. De zwarte els als 
soort is helemaal inheems; er zijn weinig bomen 
die zo goed bij het Nederlandse landschap passen 
als de zwarte en de gewone els. Overal waar vol-
doende vocht aanwezig is, staat her en der wel een 
els; voor een groot deel niet aangeplant, maar wild 
en natuurlijk gezaaid. Hoe Nederlands de els ook is, 
dat wil niet zeggen dat hij op alle fronten populair 

is. De boom veroorzaakt nogal wat overlast als hij 
niet op de juiste plaats is gezet. Natuurlijk door 
vallend blad en vallende elzenproppen en katten, 
maar daarnaast staat de els volgens de website 
Allergieradar.nl in de top drie van allergie veroorza-
kende bomen (naast de berk en de hazelaar). Een 
derde nadeel van de els is dat het een pioniers-
boom is en misschien als gevolg daarvan geen 

geweldig wortelgestel heeft. Graaf een els uit en je 
zult bijna altijd zien dat hij geen rondom egaal ont-
wikkeld wortelgestel heeft. Voor ‘Pyramidalis’ is dat 
niet anders dan voor de soort. Zorg dus voor een 
standplaats waar hij niet vol op de wind staat. 

pyramidalis
Terug naar onze zuilvormige els. Alnus glutinosa 

Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’: een 
lastige boom, maar goed leverbaar

in de smalle profielen van onze straten bestaat 

er een grote behoefte aan bomen die zich 

daarin kunnen voegen. Voor een deel verklaart 

dit het succes van bomen als Carpinus betulus 

‘Frans Fontaine’ en Quercus robur ‘Fastigiate 

Koster’. Ook de bekende zwarte els heeft een 

afgetraind en slank broertje, Alnus glutinosa 

‘pyramidalis’.

Auteur: Hein van Iersel

Zuilvormige els: ‘Inheems en een slank profiel’

Uit DE KRAAMKAMER VAN DE 
NEDERlANDSE BOOMKWEKERij
Als je als dendroloog een ommetje maakt 
over boomkwekerij Batouwe in Dodewaard, 
loopt je al gauw het water in de mond: zoveel 
bijzondere soorten op een toch relatief klein 
oppervlak bij elkaar gebracht. Een wandeling 
over de containervelden en de kassen van 
Batouwe met directeur Henk Huibers en zijn 
broer Cor bracht uw redacteur op het idee 
om het komende jaar een aantal toekomst-
bomen onder het vergrootglas te leggen. 
Wat zijn de soorten en cultivars die we over 
tien of twintig jaar in onze steden gaan aan-
planten? We beginnen makkelijk, met een 
inheemse soort die eigenlijk iedereen wel 
kent, maar waarvan de zuilvormige variant 
ten onrechte de naam heeft dat deze slecht 
leverbaar is: Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’.



www.boom-in-business.nl 47

‘Pyramidalis’ is een forse boom, tot ca. 14-15 meter 
hoog met recht opgaande takken, waardoor er 
een opgaande kroon ontstaat en de boom bedui-
dend smaller is dan de soort. Het blad is 8-10 cm 
lang en omgekeerd eirond, aan de bovenzijde 
donkergroen van kleur; de onderzijde is lichter en 

behaard en heeft een meer afgeronde top dan de 
soort. Helaas verdraagt de boom een standplaats 
in verharding slecht, ook weer net als de soort. Hij 
is relatief weinig in cultuur. 
Hoewel de zwarte els een inheemse oorsprong 
heeft, geldt dat formeel niet voor Alnus gluti-
nosa ‘Pyramidalis’. Deze is rond 1880 door Späth 
Baumschulen gevonden. Späth is misschien wel 
de beroemdste boomkwekerij van Duitsland. In 
Nederland kennen wij dit bedrijf vooral van Alnus x 
spaethii, een andere zeer goed toepasbare els. 

leverbaar 
In 2017 publiceerde Cees van der Linden, gepensi-
oneerd boombeheerder van de gemeente Capelle 
aan den IJssel, een uitgebreid artikel over Alnus 
glutinosa ‘Pyramidalis’ in het NDV-blad Arbor Vitae. 
Een van de conclusies die Van der Linden trok, is 
dat deze boom amper gekweekt wordt. Dat laatste 
blijkt mee te vallen. Cor Huibers van Batouwe: ‘Wij 
stekken deze van de moerplant en maken jaarlijks 
ongeveer 1000 bomen. Ik heb het verhaal van Cees 
van der Linden in Arbor Vitae gelezen, waarin hij 
stelt dat vermeerderen bijna onmogelijk is en zelfs 
met meristeem amper te doen is. Dat valt dus wel 
mee, maar je moet natuurlijk wel weten wat je 
doet. De herkomst van onze boom is uit Finland. 
Daar staat deze boom als een volgroeide boom. 
Ons probleem met de afzet van de boom is niet 
dat we met overschot blijven zitten. Het tegenover-
gestelde: we hebben steeds niet genoeg stekhout. 
In onze visie is het dus echt een populaire boom.‘
Niet alleen Cees van der Linden publiceerde 
recent over de boom. Ook Piet de Jong beschreef 
de ‘Pyramidalis’ in zijn monografie over de els in 
Dendroflora 2017.  De Jong beschrijft daarin dat 
het vermoeden bestaat dat er veel verschillende 
‘Pyramidalis’ klonen in omloop zijn, omdat bij-
voorbeeld in Scandinavië de boom ook via zaai 
vermeerderd is.  Dit resulteert in bomen die niet 
allemaal even goed van kwaliteit zijn. 

Goede plek 
‘Pyramidalis’ is, zo valt her en te lezen in de litera-
tuur, een goede boom, maar je moet hem zeker 
niet overal neerzetten. Net als de soort heeft 
de boom een voorkeur voor vochtige tot natte 
grond. Hou je daar geen rekening mee, dan krijg 
je gegarandeerd last van topsterfte en dood 
hout in de kroon. Verder moet de boom geplant 
worden in ruime plantstroken. Op de website 
van het Gebruikswaardenonderzoek Laanbomen 
van Wageningen Universiteit, dat met een beetje 
zoekwerk nog steeds te vinden is, worden de 
ervaringen op drie plantlocaties met ‘Pyramidalis’ 
uiteengezet: in Zundert, Zeewolde en Eindhoven. 

De onderzoekers zijn helaas over geen enkele van 
de drie plantlocaties echt enthousiast. De conclusie 
kan daarom niet anders luiden dan dat ‘Pyramidalis’ 
een lastige boom is, waarvoor echt alle zeilen de 
goede kant op moeten staan, wil het een goede 
boom worden.  

4  min. leestijd ACTUEEL

De zwarte els is eenhuizig. De mannelijke 
katjes zijn langwerpig, 6 tot 12 cm lang, 
waarbij het stuifmeel via de wind wordt 
overgebracht. De vrouwelijke vruchtkat-
ten zijn ovaal, roodbruin, zitten met drie tot 
vijf stuks samen en zijn gesteeld. De elzen-
proppen worden gevormd door de vrouwe-
lijke bloemen. Het zijn de schutbladeren van 
deze bloemen die houtig geworden zijn. In 
de oksels zitten de vruchtjes.
Het blad is rondachtig tot omgekeerd eirond 
en 4 tot 10 cm lang, met de grootste breedte 
boven het midden. De bladvoet is wigvormig, 
de bladtop afgerond en het blad bezit vijf tot 
zes paar krachtige nervenparen. De bladrand 
is onregelmatig en grof getand of gezaagd, 
stevig leerachtig en glanzend donkergroen 
van kleur. Het blad zit aan een kantige en 
gegroefde bladsteel, die nogal kleverig is. Dat 
laatste verklaart ook de soortnaam: glutinosa 
betekent namelijk ‘kleverig’. Alnus glutinosa 
blijft extreem lang groen in het najaar en 
heeft een bruinige herfstkleur. De mannelijke 
katten zijn 3-6 cm lang in trossen van drie 
tot vijf bijeen en gesteeld; de vrouwelijke 
zijn kleiner en dik eivormig tot knotsvormig 
en roodachtig van kleur. De vruchten zijn na 
rijping bruinig zwart, bol eirond en verhout, 
tamelijk klein, 8-15 mm en zitten in groepjes 
bijeen.

Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’ 

is rond 1880 door Späth 

Baumschulen gevonden
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Loonkosten terughalen als de 
oorzaak van ongeschiktheid bij 
iemand anders ligt
Goed nieuws voor werkgevers: u bent niet helemaal rechteloos

iedere werkgever kent het onbestemde gevoel als hij door een werknemer gebeld wordt met de mededeling: ‘Baas, ik ben ziek. ik heb een auto- 

ongelukje gehad, maar over een maand ben ik er weer.’ Goed nieuws voor deze bazen: u bent niet helemaal rechteloos. U kunt het netto betaalde verha-

len op degene die aansprakelijk is voor het ontstaan van deze arbeidsongeschiktheid. Dit noemen we regres.

Auteur: Mélusine Janssen
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Laten we bij het begin beginnen: op grond van 
artikel 7:629 BW dient een werkgever ten minste 
70 % van het salaris van een arbeidsongeschikte 
werknemer gedurende 104 weken door te betalen. 
Als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden 
als gevolg van een verkeersongeval of medische 
fout waarvoor een ander aansprakelijk is, dan 
kan de werkgever het netto betaalde salaris en 
de eventuele re-integratiekosten verhalen op die 
ander. De wettelijke basis voor dat verhaal van 
loon- en re-integratiekosten is artikel 6:107a lid 2 
en lid 3 BW. 

De voorwaarde voor het zogenaamde regres is 
dat de arbeidsongeschiktheid van de werkne-
mer een rechtstreeks gevolg is van het ongeval. 
Bijvoorbeeld: de werknemer krijgt een verkeers-
ongeval, met als gevolg dat hij arbeidsongeschikt 
raakt; een ander is aansprakelijk voor het ongeval. 
Het is daarbij niet van belang of de werknemer in 
of buiten werktijd arbeidsongeschikt raakt. 

Netto loonkosten
De werkgever kan slechts de netto loonkosten op 
de aansprakelijke derde verhalen. De loonbelasting 
en sociale premies die over het salaris moeten 
worden betaald, kunnen dus niet worden verhaald. 
Deze blijven voor rekening van de werkgever. Dit 
vloeit voort uit het karakter van het regres, waarbij 
de werkgever in de rechten van de werknemer 
treedt en alleen datgeen kan verhalen wat de 
werknemer zelf op de derde aansprakelijke kon 
verhalen. Dat betekent dus ook dat de kosten van 
vervanging van de arbeidsongeschikte werknemer 
niet kunnen worden verhaald.

Re-integratiekosten
De werkgever kan ook de re-integratiekosten ver-
halen. Daaronder wordt verstaan de kosten van 
aanpassing van de werkplek, trainingen, bij- en 
herscholing, alleen voor zover die tot doel hebben 
de werknemer te re-integreren.
Een bijzondere situatie is wanneer de werknemer 
arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van hande-
len van een collega die bij dezelfde werkgever in 
dienst is. In dat geval kan de werkgever de schade 
(loonkosten en re-integratiekosten) niet verhalen 
op die collega. Dat is anders wanneer die collega 
de schade opzettelijk (of bewust roekeloos) heeft 
veroorzaakt. Wil er van opzet sprake zijn, dan moet 
de collega hebben gehandeld met het enkele doel 

de schade bij de werknemer te doen ontstaan. Het 
is duidelijk dat daarvan niet snel sprake zal zijn. 
Vandaar dat een werkgever in die situatie veelal 
met de schade blijft zitten.

Mocht u als werkgever worden geconfronteerd 
met een arbeidsongeschikte werknemer, bedenk 
dan of u de te betalen loonkosten op een ander 
kunt verhalen. 

2  min. leestijd

De werkgever kan de 

netto loonkosten 

op de aansprakelijke 

derde verhalen

Een bijzondere situatie is 

wanneer de werknemer 

arbeidsongeschikt is geraakt 

als gevolg van handelen 

van een collega die bij 

dezelfde werkgever in 

dienst is 

JURIDISCH

OVER DE AUtEUR
Mr. Mélusine Janssen is jurist, gespecialiseerd 
in arbeidsrecht en was vijftien jaar werkzaam 
als advocaat. Voor vragen naar aanleiding 
van bovenstaand artikel en eventueel andere 
arbeidsrechtelijke vragen kunt u Mélusine 
bereiken via: janssen@jaararbeidsrecht.nl.
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Vanavond bij een presentatie geweest over veranderen en veranderings-
management in de Agri-business. Even voor de goede orde: u, als ondernemer 
in de boomkwekerij, bent daar ook onderdeel van. Nu is er geen grotere 
tegenstelling te bedenken dan tussen – pak hem beet – een glastuinder  
en een boomkweker. De nieuwe generatie glastuinders heeft vaak een geïn-
vesteerd vermogen waar bij wijze van spreken het totaal van half Boskoop 
opgeteld niet aan kan tippen. Ik weet niet of we met die grootschaligheid 
blij moeten zijn. In ieder geval vind ik het als hoofdredacteur van dit vakblad 

verfrissend ouderwets om bij een bedrijf op bezoek te gaan waar de directeur 
ook gewoon met zijn overall aan op de kwekerij of in de tuin is te vinden. 
Dat ouderwets gezellige gaat natuurlijk verdwijnen als de schaalvergroting 
doorzet. Anderzijds: ook boomkwekers moeten mee in de draaikolk van ver-
anderingen die steeds sneller op de markt afkomt. En schaalvergroting is daar 
onderdeel van. Over een aantal jaren zullen er grofweg nog twee soorten 
bedrijven zijn: kleine nichespelers, die zich richten op een bepaald specialisme 
aan de ene kant, en massabedrijven aan de andere kant, die de steeds groter 
wordende klanten kunnen bedienen. En die klanten kunnen retailers zijn,  
maar ook institutionele afnemers worden groter. 

De vraag is of uw bedrijf bij die bedrijven hoort die toekomstbestendig zullen 
blijken te zijn. In de sessie over veranderingsmanagement hoorde ik een erf-
betreder zeggen dat je een toekomstbestendig bedrijf herkent aan de manier 
waarop het met veranderingen omgaat. Veel veranderingen waarmee een 
boomkweker geconfronteerd wordt, zijn puur vanuit een ondernemersstand-
punt natuurlijk geen verbetering; inperking van gewasbeschermingsmiddelen, 
de nieuwe zuiveringsplicht van substraat en drainagewater bij substraat-
teelt en tal van andere regels en regeltjes op het gebied van duurzaamheid. 
Niemand wil met zijn verhaal in de krant (of dit vakblad), maar de ondernemer 
moet nog gevonden worden die al die veranderingen verbeteringen vindt. 
Dat zijn ze natuurlijk ook niet. Veel van die zaken zijn volstrekt logisch vanuit 
het gezichtspunt van de wetgever en/of maatschappelijke trends, maar het 
is natuurlijk huichelarij om al die geld- en aandachtverslindende projecten 
automatisch als een verbetering te omschrijven. En toch zou blijken dat onder-
nemers die het snelst en het minst defensief met deze veranderingen omgaan 
meer toekomstbestendig zijn dan bedrijven die de hakken in het zand zetten. 
Waarschijnlijk omdat een toekomstbestendige ondernemer in die constante 
aanpassingen aan de eisen van de markt en regelgeving zijn bedrijf ook op 
andere aspecten aanpakt. Dat is geen makkelijk proces. Om precies te zijn is 
het topsport waarbij je niet altijd als eerste over de streep moet gaan, maar 
wel in de kopgroep moet zitten. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 
(hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Veranderen is topsport waarbij je niet altijd 

als eerste over de streep moet gaan, maar 

wel in de kopgroep moet zitten

Je herkent een toekomstbestendig 

bedrijf aan de manier waarop het 

met veranderingen omgaat

Toekomstbestendig 
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ROVERO MULTI
• Diverse types voor zowel grote als kleinere projecten

• Kapbreedtes 6,40 / 8,00 / 9,60 / 12,80 m

•  Enkel- en dubbel zijdige nokluchting mogelijk,  

en diverse types gevelluchting

ROVERO TUNNEL
• Wandelkappen, ronde tunnels, rechte tunnels

• Voorzien van gevelluchting, of met nokluchting

• Breedtes vanaf 4,40 m t/m 10,00 m

Krabbescheer 6

4941 VW Raamsdonksveer

Nederland

T +31 (0) 162 – 57 45 74

F +31 (0) 162 – 57 45 00

E info@rovero.nl

www.rovero.nl

Rovero heeft jarenlang ervaring op het gebied van foliekassen & folietunnels.
Onze ervaren adviseurs denken met u mee, om de beste denkbare oplossing aan te bieden om uw 

bedrijfsrendement te optimaliseren. Daarvoor hebben we een breed aanbod foliekassen en tunnels, en 
schermhallen. Bij Rovero kunt u rekenen op een helder en betrouwbaar advies.

ROVERO ROLL-AIR
• Dé cabrioletkas

• Uw gewas in enkele minuten binnen óf buiten

• Altijd het ideale klimaat voor uw bomen en planten

Thuis in foliekassen  
voor de boomkwekerij
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