
Met weinig actieve stof heel veel resultaat! • Kweker aan 
het woord • Containerteelt en bos- en haagplantsoen 
• Hagelnet om bedrijfskapitaal te beschermen • 
Hortensia-kweker Jonkers vecht terug tegen Greenpeace 
• Inspiratieboom • Eigen wortel eerst • Huidkanker: 
voorkomen is beter dan genezen • Waardplantresistentie

Het andere vakblad voor de boomkwekerij

Mario van Aart: ‘De crisis dwingt 
je creatief te zijn’

Jaargang 6
nr. 3, 2015

C
O

N
N

E
C

T
IN

G
 G

R
E

E
N

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
S

#inspira
tie

boom
Uw product 
  langer vitaal!

Luna PRIVILEGE is het nieuwe fungicide voor 
de boomkwekerij, met een uitstekende werking 
tegen onder andere meeldauw.  
Dit leidt tot een:
▶ vitaler gewas
▶ gezondere oogst

/BayerCropNL

YOU LOOK

FABULOUS!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 



DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

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 

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

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Vollegronds plantgoed en 
container, o.a. Prunus laur. 
cult., Taxus, coniferen, Buxus 
en div. Ilex var.

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

Slikkevander rentmeesters

Hoornaar/Ellemeet
T 0111 671735
www.vdslikke.nl

 onteigening
 bemiddeling bij aan- en verkoop
 schade-expertise aan gewassen
 Prijzenregister Boomkwekerij

"Uw partner voor de beste start"

Geusert 13

6093 NR Heythuysen (NL)

T. +31 (0)475 49 86 00

F. +31 (0)475 49 86 09

E. info@bergs.nl

I.  www.bergs.nl

Boomkwekerij

H. KNOL B.V.
Boomkwekerij

H. KNOL B.V.

www.knolplant.nl
info@knolplant.nl

361zwart

Inschrijvingsnr. K.v.K. 08073225
Handelsvoorwaarden HBN/ANTHOS
EG kwaliteit
EG Plantenpaspoort, NL
Naktuinbouwkwaliteitscontrole
Naktuinbouwnummer 21852

BTW nr. NL 8110 04 521 B 01
Postbank: 94 06 45
ING Bank Deventer:
rek.nr. 65 79 54 640
Swiftcode: ING BNL 2A
IBAN NL 36 INGB 0657 9546 40

Boomkwekerij
H. KNOL B.V.
Jodendijk 51, 7211 EM Eefde NL. Telefoon: +31-575-540279 Telefax: +31-575-540232
E-mail: b.knol@planet.nl Internet: www.knolplant.nl

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de HBN voor Nederland van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 10 juni 1994 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage onder nummer 95/1994. Voor het buitenland gelden de ANTHOS voorwaarden. Op verzoek worden deze toegezonden.
Betalingen binnen 45 dagen netto.
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361zwart

•  10 ha pot- en containerteelt, 
6.5 ha recirculatie.

•  1.5 miljoen plantgoed/uitgangs-
materiaal.

•  1.5 miljoen heesters en rozen 
als leverbaar product.

Grotebaan 6, 5428 NH Venhorst

M: 06-53141408

mbloemenvof@hetnet.nl

Gespecialiseerd in 
beworteld stek en plantgoed
van Azalea japonica. 
Leucothoe in soorten, ook 
gepantenteerd Pieris japonica 
in soorten. Vaccineum vitis 
Idaea gepatenteerd.

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

Geusert 13 

6093 NR Heythuysen

T +31 (0)475 49 86 00 

F +31 (0)475 49 86 09

www.bergs.nl 

info@bergs.nl
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Voor Rob Jonkers was de maat meer dan vol, toen hij in het voorjaar van 2014 een persbericht van Greenpeace las. Nog bozer werd hij door 

de tv-uitzending van Tros Radar, waarin ditzelfde bericht uitgebreid werd toegelicht.  

Hortensiakweker Jonkers vecht terug 
tegen Greenpeace28
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Eigen wortel eerst
 

Klanten vragen er expliciet om. Ook in 

bestekken wordt het steeds vaker kant-

en-klaar voorgeschreven: eigen wortel. 

Prima, natuurlijk. Maar slaan we hierin 

zo langzamerhand niet een beetje door? 

Twee boomologen en een handvol kwe-

kers praten erover: ‘Er worden verkeerde 

cultivars geleverd en driekwart van de 

afnemers ziet het niet eens.’

Tien vragen aan: 
Mario en Wendy van Aart

Boom in Business presenteert een 

terugkerende rubriek, waarin we een 

ondernemer vragen stellen over zijn 

bedrijf, afzet en vooral ook zijn toe-

komstplannen. Deze keer Van Aart 

Boomkwekerijen uit het Brabantse 

Oudenbosch.

34

14 en verder

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)

Vakredactie:  Kelly Kuenen (santi@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties:  Peter Jansen

  (peter@nwst.nl)

  Alberto Palsgraaf

  (alberto@nwst.nl)

  

Abonnementen

68,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

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

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien 

van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Deze berusten bij Boom in Business c.q. 

de betreffende auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder 

schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveel-

voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. 

Boom in Business 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.

Actueel 
6 Nieuws

12 Met weinig actieve stof heel veel 

 resultaat!

32 Nederlandse bomen voor 

 World Expo Milaan

Achtergrond
14  Containerteelt en bos- en 

 haagplantsoen klimmen langzaam 

 uit dal

20 ‘Door de crisis gaan mensen 

 nieuwe wegen zoeken’

26 'Hagelnet om bedrijfskapitaal 

 te beschermen'

38 Huidkanker: voorkomen is 

 beter dan genezen

Column
46 Hoofdredactioneel
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Optimaal gebruik van 
waardplantresistentie

Buxus is een van de meest gebruikte planten in Vlaamse 

tuinen en kende lange tijd geen echte fytosanitaire 

problemen. Sinds een tiental jaar wordt de teelt echter 

geplaagd door uitbraken van een nieuwe ziekte, ver-

oorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola 

(= Calonectria pseudonaviculata) (zie deel 1 voor symp-

toombeschrijving). 

Een boom met weinig ziektes, die het 
goed doet in de verharding 

Het oude centrum van Roermond heeft de laatste vijftien 

jaar een ware metamorfose doorgemaakt. Een voorlopige 

bekroning van die metamorfose is het opnieuw inrichten 

van de Singelring. De bekroning van die renovatie wordt 

bepaald door tachtig Gleditsia triacanthos ‘Skyline’. 

Groenbeheerder René Camp en zijn wethouder Raja Fick 

Moussaoui willen met plezier de boomambassadeur-sjerp 

voor deze valse christusdoorn omgorden.

Kweekgoten, hoe staat het daarmee?

De vier kwekers uit het praktijknetwerk 'Telen in goten' zijn nog 

steeds erg tevreden over het kweekgotensysteem voor de opkweek 

van jonge spillen. Ze hebben de afgelopen jaren niet alleen diverse 

onderdelen van het teeltsysteem verbeterd, ook is de oogst van de 

spillen uit het systeem stukken eenvoudiger geworden. Eén teler 

werkt met speciale beweegbare hagelnetten om de kostbare spillen 

te beschermen.

32

22

42

inhoud
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GTH stroomt vol
Het gaat goed met GroenTechniek Holland. 

"Voor de tweede editie van deze tweejaarlijkse 

grootste groene vakbeurs hebben zich nu al - vier 

maanden voor de opening - 125 deelnemers 

ingeschreven. 

Daarmee zijn de expositievelden van het Walibi 

evenemententerrein in Biddinghuizen al driekwart 

gevuld," aldus beursmanager Willem Bierema. 

"Alle marktleiders uit de afdelingen Tuin & Park 

en Groen & Milieu van Fedecom zijn van dinsdag 

8 tot en met donderdag 10 september 2015 van 

de partij. Voor alle professionals die werkzaam 

zijn in de groene openbare ruimte is de entree - 

na voorregistratie - gratis en ook het parkeren is 

dichtbij en gratis." 

Fedecom-directeur Gerard Heerink bevestigt dat 

zijn leden blij zijn met het vervolg op de eerste, 

succesvolle editie van dit professionele 'eigen' 

groenevenement. Hij onderstreept het collectieve 

belang van deze grootste groene vakbeurs van 

Nederland: "We organiseren de beurs voor én 

door de branche, dus zonder winstoogmerk. 

Met het aanbod van fabrikanten, importeurs en 

dealers is GroenTechniek Holland een must voor 

alle professionals in de groene openbare ruimte, 

waaronder hoveniers, loonwerkers, sportpark-, 

golfbaan- en wegenbeheerders tot medewerkers 

van gemeenten, waterschappen, recreatiebedrij-

ven, werkvoorzieningschappen en inkopers van 

tuincentra en doe het zelf winkelformules." 

Plantarium 

toekomstproof
De ambitie van het algemeen bestuur is om 

Plantarium verder te laten uitgroeien tot de 

toonaangevende internationale vakbeurs van 

Europa op het gebied van (boom)sierteelt en 

aanverwante producten voor de professionele 

inkoper van groen. De afgelopen maanden heeft 

het algemeen bestuur stilgestaan bij de toekomst 

van Plantarium. Plantarium wordt gezien als 

vaste waarde in beursland, maar wat is 'vast' 

in deze tijd? Om de beurs toekomstbesten-

dig te maken, zijn discussies gevoerd met een 

groep betrokkenen en (oud-)deelnemers. Van 

de meer dan 60 genoemde actiepunten is een 

samenvatting gemaakt en er zijn aanbevelingen 

gedaan. Het algemeen bestuur heeft zich over 

de resultaten gebogen en de aanbevelingen ter 

harte genomen. Opmerkelijk is de grote betrok-

kenheid van een grote groep deelnemers. Bij de 

discussie omtrent afzet en keuze in middelen 

daartoe, komt naar voren dat Plantarium ertoe 

doet en dat men de beurs waardeert om kwaliteit 

boven kwantiteit. In dit kader wordt gevraagd 

om Plantarium vooral als inspiratiebron in de 

markt te (blijven) zetten. Nog dit jaar worden 

er stappen gezet om te komen tot een gerich-

ter en centraal geregeld uitnodigingsbeleid. 

Daarnaast wordt gewerkt aan een aantrekkelijk 

programma. Dit vergroot de kans op meer vak-

bezoek en de binding met Plantarium. De 33e 

editie van Plantarium wordt gehouden van 26 

t/m 29 augustus 2015 in het Plantarium-gebouw 

op het International Trade Centre Boskoop-

Hazerswoude. Meer informatie is te vinden op 

www.plantarium.nl. 

Genetische manipu-

latie kan groei boom 

beïnvloeden
De groei van een populier kan beïnvloed worden 

met genetische manipulatie. Dat blijkt uit een 

onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift 

Current Biology. Door twee specifieke genen te 

manipuleren, kan men zowel de groeisnelheid als 

de uiteindelijke omvang van de boom beïnvloe-

den. Bomen zouden niet alleen sneller groeien, 

maar ook hoger en groter worden en meer 

bladgroei vertonen. Dat blijkt uit onderzoek van 

de universiteit van Manchester. In het onderzoek 

werden de twee genen als het ware gestimuleerd 

om extra hard te werken, met een 'groeispurt' 

als gevolg.

De wetenschappers hebben met hun onderzoek 

geen esthetisch doel voor ogen. Ze hopen dat 

deze vorm van genmanipulatie kan beantwoor-

den aan de groeiende vraag naar biobrandstof en 

dat de methode bomen beter bestand zal maken 

tegen klimaatverandering. ‘Met ons werk kunnen 

we mogelijk een optimale groei garanderen, zelfs 

bij de ongunstige en veranderlijke milieuomstan-

digheden waarmee waarschijnlijk alle planten 

geconfronteerd zullen worden’, aldus professor 

Simon Turner, die het onderzoek leidde. De resul-

taten zijn gebaseerd op een testopstelling. De 

onderzoekers hopen binnenkort na te gaan of de 

theorie ook in de praktijk werkt.

Mansveld reageert 

op onderzoek WHO 
Staatssecretaris Wilma Mansveld heeft in een 

brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een 

onderzoek van de WHO, waarin de onderzoekers 

concludeerden dat glyfosaat mogelijk kanker-

verwekkend is. In haar brief geeft Mansveld aan 

nog geen oordeel te kunnen geven over het 

onderzoek, omdat de onderliggende publicatie 

van het artikel nog niet naar buiten gebracht 

is. Desondanks zegt ze dat de conclusie uit het 

onderzoek zorgelijk is en haar ambitie sterkt 'om 

het onnodige gebruik van gewasbeschermings-

middelen buiten de landbouw een halt toe te 

roepen'. 

Volgens de staatssecretaris is het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen op verharding 

overbodig, omdat er genoeg haalbare en betaal-

bare alternatieven voorhanden zijn. Ze houdt 

daarom vast aan het plan om gewasbescherming 

op verharding begin volgend jaar te verbieden. 

Voor professionele gebruikers kunnen er uit-

zonderingen gelden, maar zelfs in die gevallen 

moet het gebruik worden teruggedrongen. Ook 

wil de staatssecretaris het particuliere gebruik 

Monam-dosering 

bijgesteld 
Het etiket van grondontsmettingsmiddel 

Monam is aangepast. De dosering is ver-

laagd naar 300 l/ha. Dit is de dosering die 

maximaal is toegestaan volgens het Europese 

Annex-I-besluit.  Grondontsmetting met 

Monam blijft toegestaan bij alle gewassen 

die al op het etiket stonden. Ook met 300 

l/ha blijft een goede bestrijding van aaltjes 

mogelijk. De toepassing tegen knolcyperus 

komt echter te vervallen. Telers missen hier-

mee een zeer effectieve maatregel tegen 

knolcyperus. De aanvullende toepassings-

voorwaarden zoals die vorig jaar in augustus 

door het Ctgb zijn vastgesteld, blijven van 

kracht.

Nieuws
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van dergelijke middelen terugdringen. Mansveld 

benadrukt in haar brief dat er geen sprake is van 

het intrekken van toelatingen. 'Ingrijpen in de 

toelatingen door het College voor de toelating 

van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 

(Ctgb) is alleen mogelijk indien er wetenschappe-

lijke aanwijzingen bestaan dat niet langer wordt 

voldaan aan de toelatingsvoorwaarden.' Volgens 

Mansveld zijn hier echter nog onvoldoende aan-

wijzingen voor. Eerdere studies toonden boven-

dien aan dat glyfosaat niet kankerverwekkend 

zou zijn.

Het onderzoek waarop Mansveld reageert, werd 

eind maart gepubliceerd in het wetenschappelijke 

tijdschrift The Lancet Oncology. De onderzoekers 

concludeerden op basis van andere onderzoeken 

dat mensen die regelmatig worden blootgesteld 

aan het onkruidmiddel Roundup waarschijnlijk 

een grotere kans hebben op non-Hodgkinlymfo-

men, een vorm van lymfeklierkanker. Glyfosaat, 

een hoofdbestandsdeel van Roundup, zou een 

carcinogene werking hebben. Zodra de achterlig-

gende gegevens van het onderzoek van de WHO 

bekend zijn, zullen het RIVM en het Ctgb een 

oordeel vellen.

Aziatische kever 

opgenomen in 

Eppo-lijst
De European and Mediterranean Plant Protection 

Organization (EPPO) heeft de Aziatische kever 

Aromia bungii (Engels benaming redneck long-

horned beetle) opgenomen in haar plagenlijst. De 

larven van de kever kunnen schade aanrichten 

aan met name Prunus-soorten.

EPPO heeft de kever opgenomen in de zoge-

naamde A1-lijst. Deze lijst bevat plagen die de 

organisatie aanmerkt als quarantaineplagen. Het 

gaat hierbij om plagen die – in tegenstelling tot 

plagen op de A2-lijst – niet voorkomen in de 

EPPO-regio. De kever stond voorheen op de Alert 

list, wat inhoudt dat hij een mogelijke bedreiging 

vormt voor de vijftig landen die lid zijn van Eppo, 

waaronder ook Nederland. De Aromia bungii 

komt waarschijnlijk uit China. Hoewel het beestje 

zich nog niet daadwerkelijk in Europa heeft 

gevestigd, is hij wel enkele keren in Duitsland, 

Italië en Engeland gesignaleerd. De kever leeft 

vooral van Prunus-soorten. Daarnaast is hij in 

enkele andere boomsoorten aangetroffen. De 

larven vreten zichzelf een weg door de boom, 

wat een verzwakking van de boom en een ver-

minderde fruitproductie tot gevolg kan hebben. 

De glanzende zwarte kever kenmerkt zich door 

zijn relatief grote omvang en zijn felrode nek. Dit 

laatste kenmerk is overigens niet bij alle exempla-

ren aanwezig. De larven kunnen tot 50 millimeter 

lang worden en hebben een roodachtige streep 

aan de voorzijde van hun lichaam, ter hoogte van 

de kop.

Planten nemen 

nicotine op 
Planten zijn in staat nicotine op te nemen uit 

een met nicotine vervuilde bodem en uit de 

rook van sigaretten. Dat blijkt uit onderzoek dat 

gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijd-

schrift Agronomy for Sustainable Development. 

Aanleiding voor het onderzoek was een recente 

stijging in de nicotinewaarde in een grote hoe-

veelheid planten. Vroeger werd nicotine gebruikt 

als insecticide, maar na het verbod op een derge-

lijke toepassing in 2009 werd een standaard resi-

du-level in planten aangehouden. Verschillende 

kweekplanten, waaronder een grote hoeveelheid 

pepermuntplanten, bleken veel meer nicotine 

te bevatten dan de gestelde standaardwaarde. 

Omdat dit ook het geval was bij planten die 

waren gekweekt in een gecontroleerde omge-

ving, vermoedden de onderzoekers onder andere 

Start-up kweekt 

bomen in de vorm 

van meubels
Waarom bomen kweken om te verwerken 

tot meubels als het ook anders kan, dacht 

de Engelsman Gavin Munro. In zijn furniture 

field kweekt hij voor zijn start-up volgroeide 

bomen, die hij zodanig geleidt dat ze lang-

zaam maar zeker de vorm van een stoel, 

tafel, lampenkap of spiegellijst aannemen.

Met speciale plastic elementen geleidt Munro 

de takken van de jonge bomen. Hebben 

deze eenmaal de gewenste omvang en dikte 

bereikt, dan worden de 'meubelbomen' 

behandeld, waarbij ze onder andere worden 

bijgesneden en gedroogd. Volgens Munro 

heeft de kweekmethode de nodige voor-

delen: de methode zou milieuvriendelijker 

zijn dan de traditionele methoden en de 

gekweekte meubels zouden sterker zijn. 

De productiemethode vraagt overigens wel 

enig geduld. De eerste producten worden 

eind dit jaar opgeleverd, na vier jaar groeien. 

Volgens Munro is dat echter relatief. 'In de 

massaproductie worden bomen tot wel zestig 

jaar geteeld', stelt hij in The Guardian. De 

eerste meubels voor de verkoop staan nog 

even in het veld, maar Munro lijkt het volste 

vertrouwen te hebben in zijn product. Op de 

site van het bedrijfje kunnen geïnteresseer-

den al een stoel reserveren.
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dat planten in staat zouden zijn nicotine uit de 

omgeving op te nemen. In het onderzoek werd 

gekeken of en in welke mate pepermuntplanten 

nicotine uit aarde en tabaksrook opnamen. Uit de 

resultaten blijkt dat de planten zowel nicotine uit 

de bodem als uit rook opnemen. Hiermee is voor 

het eerst bewezen dat planten als het ware 'mee-

roken' met mensen. De onderzoekers denken dat 

de hogere nicotinewaarden in de planten in elk 

geval deels veroorzaakt worden door deze bron-

nen. Ook de planten die geen nicotine kregen 

toegediend, bleken een kleine hoeveelheid nico-

tine te bevatten. Dit wijst er volgens de onder-

zoekers op dat planten mogelijk óók in staat zijn 

om de stof zelf aan te maken.

Albert Jan Maat 

herbenoemd als 

voorzitter 
Tijdens de algemene vergadering van LTO 

Nederland is Albert Jan Maat (62) uit Paterswolde 

per 1 april jl. herbenoemd als voorzitter van LTO 

Nederland. De heer Maat is sinds april 2007 voor-

zitter van LTO en begint aan zijn derde termijn. 

De herkozen voorzitter heeft bij zijn benoeming 

aangegeven dat hij niet de hele periode van vier 

jaar zal volmaken. Hij wil de komende periode 

leiding geven aan het veranderingsproces in de 

LTO. Voorts ziet Maat onder meer de komende 

herziening van het belastingstelsel, de herijking 

van enkele EU-richtlijnen (Natura 2000, Vogel en 

Habitat) en de lopende TTIP-onderhandelingen 

over een handelsakkoord tussen de EU en de VS 

als stevige uitdagingen. Sinds oktober 2013 is 

de LTO-voorzitter tevens voorzitter van de COPA, 

de Europese koepel van landbouworganisaties in 

Brussel. Die termijn loopt in oktober 2015 af.

Opmars Aziatische 

boktor Callidiellum 

rufipenne 
De boktor Callidiellum rufipenne, in het Engels 

bekend als de Japanese cedar longhorned beetle, 

wordt in België steeds vaker gesignaleerd. Dat 

meldt de Vlaamse organisatie Natuurpunt. In 

2006 werd in Vlaanderen voor de eerste keer 

een Callidiellum rufipenne waargenomen. Sinds 

die tijd is het aantal waarnemingen gestegen 

naar tien in 2014. Of de kevers uiteindelijk een 

gevaar kunnen vormen voor de teelt, is niet dui-

delijk. De keversoort is tot nu toe aangetroffen 

in (bijna) dode cipressen en lijkt daarmee minder 

gevaarlijk dan de exemplaren die zich verschan-

sen in levende loofbomen. Volgens de Michigan 

State University is de kever in het noordoosten 

van Amerika echter ook in (schijnbaar) gezonde 

bomen aangetroffen. Ook de United States 

Department of Agriculture vermoedt dat de kever 

ogenschijnlijk gezonde bomen kan aantasten. 

Natuurpunt denkt dat de kans heel groot is dat 

de soort ook in Nederland opduikt.

Vanwege de desastreuze gevolgen van de 

Aziatische boktor op gewassen ziet Nederland 

zeer streng toe op de aanwezigheid van de tor. 

Daarmee moet worden voorkomen dat de kever 

zich in deze regionen vestigt. De bestrijding 

gaat soms zelfs zo ver dat het geïnfecteerde 

Nieuws

Veel eikenproces-

sierupsen ver-

wacht
De eikenprocessierupsen worden dit jaar 

rond 13 april uit het ei verwacht, net voordat 

de bladeren aan de eiken komen. Ze zijn 

daarmee twee weken later dan in 2014. Dat 

meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups. 

Bij een normale ontwikkeling van de tempe-

ratuur zullen de eerste rupsen rond 20 mei 

brandharen krijgen. De conditie van de rup-

sen in de eitjes is goed; er worden, in tegen-

stelling tot vorig jaar, vrijwel geen lege eitjes 

aangetroffen. In combinatie met de gunstige 

uitvliegomstandigheden vorig jaar zijn dit jaar 

relatief grote aantallen rupsen te verwachten.
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groen gerooid moet worden, zoals in 2012 in Winterswijk het geval was. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit brengt in kaart waar en wan-

neer er in Nederland Aziatische boktorren zijn aangetroffen. Callidiellum 

rufipenne heeft een andere verschijningsvorm dan bijvoorbeeld de zwart-

witte Aziatische boktor. De vrouwtjes van Callidiellum rufipenne zijn rood-

bruin van kleur en de zwarte mannetjes zijn te herkennen aan hun rode 

schouders. De soort komt oorspronkelijk uit Azië, maar duikt de afgelopen 

decennia – waarschijnlijk door de invoer van goederen – ook op in andere 

werelddelen.

Nieuwe combigereedschappen 

Husqvarna
Husqvarna lanceert een nieuwe lijn combigereedschappen. Op één basisap-

paraat zijn verschillende gereedschappen en opzetstukken te bevestigen: 

van trimmer tot bezem en van heggenschaar tot bladblazer. De nieuwe lijn 

van Husqvarna-combigereedschappen bevat producten voor de tuinbezitter 

(122LK) en de hovenier (524LK en 525LK). Het verschil tussen de producten 

zit onder meer in het vermogen (0,6 kW tot 1,0 kW), het gewicht (4,8 kg 

tot 5,4 kg) en de benzinemotor (tweetakt, viertakt of X-TORQ). De gereed-

schappen voor de professional zijn extra uitgerust met een softgriphendel. 

Op de Husqvarna-basisapparaten kunnen de volgende gereedschappen 

worden bevestigd: trimmers, bezems, kantensnijders, beluchters, frezen, 

motorzeisen, bladblazers, heggenscharen en stokzagen. De opzetstukken 

zijn eenvoudig te verwisselen. Bij het opbergen en vervoeren neemt het 

gereedschap weinig ruimte in.

Wiebes stelt alternatief VAR en 

BGL voor
Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wil een alternatief invoeren 

voor de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) en de opgestelde vervanger BGL 

(Beschikking geen loonheffing). Dat schreef hij in een brief aan de Tweede 

Kamer. In het nieuwe model geven opdrachtgever en zzp'er, net als in de 

VAR, aan dat er geen sprake is van werkzaamheden in loondienst. Wiebes 

stelt voor dat partijen gaan werken met contracten die zij zelf opstellen. Zij 

kunnen een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, die een oor-

deel velt over de arbeidsrelatie. De overeenkomsten worden vervolgens toe-

gankelijk voor elke opdrachtgever en -nemer. Op verzoek van vakbonden en 

zzp-organisaties stelt Wiebes ook een sectorale benadering voor. Hierbij zijn 

contracten afhankelijk van afspraken of terminologie die in een bepaalde 

sector gelden. Wiebes verwoordt in zijn brief verschillende voordelen van 

het nieuwe beleid. Een van deze voordelen is dat het de administratieve 

handelingen zou vergemakkelijken. Wiebes hoopt met de plannen zoge-

naamde fictieve dienstbetrekkingen tegen te gaan. Dit houdt in dat mensen 

zich melden bij de Belastingdienst als zelfstandige, terwijl er eigenlijk geen 

sprake is van échte zelfstandigheid. Het gaat in dit geval om thuiswerkers 

en gelijkgestelden. Het nieuwe besluit vormt een alternatief voor de eerder 

opgestelde BGL, die veel kritiek te verduren kreeg. Wiebes streeft ernaar 

aan het einde van dit jaar veertig overeenkomsten te kunnen presenteren.

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl

www.boomband.nl

BOOMBAND/BINDBUIS



Smidstraat 1 | 6691 ES | Gendt, Nederland
Tel. +31 481425543 | Mob. +31 654255446 
info@wilbertstek.nl | www.wilbertstek.nl

       “Onze kwaliteit
is onze toekomst”

Diverse 

aantallen per cup

o.a.:

Prunus Lusitanica Angustifolia

 Buxus Sempervirens

Prunus laur. Novita
Buxus micr. Faulkner
Thuja occ. Smaragd

Thuja occ. Brabant

Buxus Sempervirens Select
Taxus med. Hicksii

Buxus micr. Herrenhausen

Taxus med. Hillii

Thuja occ. Danica
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Luna PRIVILEGE staat voor een nieuwe genera-

tie fungiciden, gebaseerd op de werkzame stof 

fluopyram. Ook de vitaliteit van het eindproduct 

verbetert sterk. Dit middel is de eerste telg uit de 

Luna-familie en bevat 500 gram fluopyram per 

liter. Fluopyram behoort tot de SDHI-groep (suc-

cinate des-hydrogenas inhibitors) en heeft een 

uniek werkingsspectrum tegen een breed scala 

aan schimmels in een groot aantal gewassen. 

Luna PRIVILEGE wordt preventief ingezet en 

beïnvloedt een aantal fundamentele processen in 

de schimmel. Het voorkomt de kieming van de 

sporen en remt bij een aantasting de groei van 

mycelium. 

Preventieve bescherming tegen meeldauw

Echte meeldauw is een hardnekkig te bestrijden 

schimmel in vele boomsoorten en variëteiten. 

‘Lastig is ook dat er verschillende meeldauw-

soorten zijn met hun eigen waardplanten’, 

vertelt Wes Janssen, accountmanager bij Bayer 

CropScience. ‘Overwintering vindt plaats op 

knoppen, jonge twijgen, afgevallen blad en in 

het voorjaar verspreiden de sporen zich weer op 

zoek naar jonge bladeren om ze te infecteren. 

Een luchtvochtigheid boven de 70% en tempe-

raturen tussen 20 en 25 graden zijn echt ideale 

omstandigheden voor zo’n infectie. Meeldauw 

vermindert de vitaliteit en sierwaarde en remt de 

groei van de plant aanzienlijk.’

De symptomen, wit schimmelpluis, vindt men 

meestal aan de bovenzijde van het blad na 

een incubatietijd van ongeveer negen dagen. 

Boomkwekers kunnen hun gewassen nu pre-

ventief tegen meeldauw beschermen met Luna 

PRIVILEGE met een uitvloeier

als er groene delen aanwezig zijn en bij geschikte 

weersomstandigheden. 

Janssen: ‘Er mogen jaarlijks in totaal vier behan-

delingen plaatsvinden. Het advies is om met Luna 

Privilege te starten op een schoon gewas en dit 

af te wisselen met producten die een ander wer-

kingsmechanisme hebben, zoals strobilurinen. Als 

er al meeldauwvlekken zichtbaar zijn, is het beter 

om te beginnen met een curatieve bestrijding. 

Het zwaartepunt van de behandelingen dient aan 

het begin van het seizoen te liggen, want juist 

dan biedt Luna Privilege volop mogelijkheden. 

Het opwaarts-systemisch transport zorgt tevens 

voor bescherming van nieuw gevormde planten-

delen.’

Praktijkbedrijven

Het middel was al enkele jaren toegelaten bij vele 

andere gewassen, zoals die van de fruitteelt, en 

nu dus ook in boomkwekerijgewassen.  

In de boomkwekerij zijn hiervoor vanaf 2012 

enkele jaren achtereen proeven gedaan bij 

praktijkbedrijven met een totaal aantal toege-

stane behandelingen. De gewassen moeten in 

het voorjaar behandeld worden, als de kans op 

ziekte toeneemt. Boomkwekers kunnen dus in de 

maanden april en mei beginnen met de behande-

ling en mogen dat vier keer doen met een inter-

val van 21 dagen. 

‘In de boomteelt is dit middel als proef niet alleen 

ingezet tegen echte meeldauw’, vertelt Janssen, 

‘maar ook tegen Cylindrocladium in de buxus-

teelt. Van echte meeldauw zijn er ook weer zeven 

ondersoorten, familie van elkaar. Ook werkt het 

middel tegen Botrytis en Sclerotinia, ook wel rat-

tenkeutelziekte genoemd.’

Eerder was het middel van Bayer CropScience al toegestaan voor de Nederlandse fruitteelt, maar vanaf december 2014 is het dan ook 

toegelaten in de boomteelt. Hiervoor werd Luna Privilege in de boomteeltpraktijk getoetst door Cultus Agro Advies, DLV Boomteelt en Bayer 

CropScience. Het liet mooie resultaten zien bij preventieve behandelingen. 

Auteur: Sylvia de Witt

Met weinig actieve stof 
veel resultaat!
Nieuwe fungicide biedt boomteelt nieuwe mogelijkheden
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Lengtewerking

De meerwaarde van Luna Privilege ten opzichte 

van andere schimmels is vooral de lengtewerking. 

Bij toepassing verspreidt de werkzame stof zich 

door het blad naar de nieuwe groeipunten en 

ook daar wordt de plant dan tegen meeldauw 

beschermd. Luna Privilege werkt volgens Janssen 

ook beduidend langer dan andere producten. 

‘Bij andere producten spuit je de vloeistof op 

het blad en waar je gespoten hebt, komt geen 

meeldauw. Dit product groeit echt een beetje 

mee met de plant en beschermt langduriger. 

Ook de dosering van Luna Privilege is heel laag, 

slechts 200 cc per hectare, dus lager dan bij de 

meeste andere schimmelbestrijders. Men voegt 

daar wel een uitvloeier aan toe, maar met weinig 

actieve stof is er veel resultaat en kun je heel veel 

beschermen. Deze groep van middelen, de SDHI-

groep, is momenteel in heel Europa populair. Hij 

wordt veel gebruikt, vooral vanwege zijn lange 

werking in de teelt en doordat dit middel ook 

veel producten op de plank beschermt. Als je 

bijvoorbeeld een aardbei met dit product bespuit, 

zal hij in de winkel veel langer mooi blijven en 

geen schimmels vertonen. De vitaliteit van het 

eindproduct verbetert dus sterk. De SDHI-groep is 

wel heel resistentiegevoelig; daarom wordt gead-

viseerd om het gebruik ervan af te wisselen met 

producten uit andere groepen. Alterneren met 

een product uit een andere groep (strobilurinen) 

is dus zeker aan te raden.’

Welkome afwisselingspartner

Niet alleen de accountmanager van Bayer 

CropScience is enthousiast over Luna Privilege, 

maar ook onderzoeker Edwin Kohrman van 

Cultus Agro Advies uit het Limburgse Lottum 

is dat. Hij testte dit middel in de praktijk drie 

seizoenen lang op rozen, eiken en buxus en is 

positief.

‘De proeven zijn gedaan met meerdere herha-

lingen in diverse proefvelden. Daarop keken we 

of het effect in al die herhalingen terugkomt. 

Dan kun je ook uitspraken doen over de vraag of 

Luna werkelijk beter werkt dan andere middelen. 

Daarna kun je ook de statistiek erop loslaten.’

Het eerste proefveld was bij een rozenkwe-

ker in Sambeek in rozenzaailingen. Bij de 

rozen en eiken is er met Luna Privilege op 

meeldauw getest en bij de buxus is getest op 

Cylindrocladium, een bladvlekkenziekte. Een pret-

tig bijeffect was ook dat het blad wat groener en 

frisser werd, vindt Kohrman. ‘Als je Luna Privilege 

toepast om Cylindrocladium te beheersen, krijg je 

dus ook nog een mooier groen gewas. Bij de roos 

en de eik viel dat weliswaar minder op, maar 

ook de eik kwam goed uit de proef en ook daar 

zagen we een lange duurwerking. Een eik groeit 

langzamer dan een rozenzaailing. Wij doen graag 

proeven met rozenzaailingen omdat die het effect 

van een middel goed laten zien. Het nadeel is dat 

dit gewas snel groeit en bijna wekelijks een toe-

passing nodig heeft. Bij de eik konden we 

ruimere intervallen aanhouden. 

Luna Privilege is een welkome afwisselingspart-

ner. We hebben zo’n tien tot twaalf middelen 

tot onze beschikking met een werking op echte 

meeldauw in de boomkwekerij. Dit is een nieuwe 

groep, die zeer welkom is om goed te kunnen 

afwisselen. Een breed pakket aan middelen is ook 

belangrijk omdat veel middelen beperkingen heb-

ben of krijgen wat betreft het toegestane aantal 

toepassingen. We hadden al meerdere seizoenen 

proefervaringen met Luna, en dan zie je in deze 

drie gewassen een goed effect optreden tegen 

meeldauw en Cylindrocladium. Het middel is nu 

her en der ingezet en ook daar komt het goed uit 

de bus. Wat dat betreft zal ik dit middel in een 

advies zeker meenemen.’

Luna Privilege staat voor een 

nieuwe generatie fungiciden, 

gebaseerd op de werkzame 

stof fluopyram

Wes JanssenJeroen van der MeijEdwin Kohrman

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5227
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot is 

het nu? 

Mario: ‘Het bedrijf is in 1964 gestart door mijn 

vader. In 2005 begonnen we met de overname. 

Sinds die tijd zijn we aardig gegroeid; de omzet 

is nu zo’n vijf keer groter dan tien jaar geleden. 

In totaal werken we met vier à vijf man. Naast 

onze drie vaste medewerkers krijgen we af en 

toe hulp van zaterdaghulpen of uitzendkrachten. 

Het bedrijf is met zo’n twee hectare relatief klein 

van omvang. Dat komt doordat de planten die 

de kwekerij verlaten relatief klein zijn; we doen 

vooral aan containerteelt.’ 

Wendy: ‘Ik heb geen groene achtergrond en ben 

via Mario in het bedrijf terechtgekomen. Eerst 

regelde ik alleen de administratie, later de in- en 

verkoop. Zodoende ben ik beetje bij beetje meer 

over het vak te weten gekomen.’

Wat is het belangrijkste sortiment? 

Mario: ‘Ons aanbod is heel divers. Het belang-

rijkste sortiment dat wij voeren bestaat uit hand-

veredeld loofhout (laanbomen en struiken) en 

coniferen. Mijn vader is begonnen met coniferen 

en laanbomen. De coniferen leveren we nu vooral 

nog op bestelling. We hebben het assortiment 

later uitgebreid met struiken en andere planten 

voor bijvoorbeeld tuincentra.’

Wie zijn uw klanten? 

Mario: ‘Onze klantenkring is heel breed. We leve-

ren aan boomkwekers, handelaren en tuincentra 

in heel Europa. In eerste instantie leverden we 

vooral aan de landbouwsector. Naarmate het 

assortiment werd uitgebreid, zijn daar andere 

klanten bijgekomen: tuincentra, maar ook kopers 

in het buitenland. We hebben bijvoorbeeld ook 

een eigen zuilhibiscus ontwikkeld. Deze wordt 

behalve in Nederland en Duitsland ook gekweekt 

en op de markt gebracht door bedrijven in 

Canada en Amerika. Daar ontvangen wij royalty’s 

voor. De in- en verkoop van het bedrijf doen we 

zelf. We  kopen direct in van leveranciers en ver-

kopen direct aan onze afnemers.’  

Wendy: ‘De crisis dwingt je om creatief te zijn. 

‘De crisis dwingt je om 

creatief te zijn’

Mario en Wendy van 
Aart: 'De crisis dwingt je 
creatief te zijn'

Naam: Mario en Wendy van Aart

Bedrijf: Van Aart Boomkwekerijen

Leeftijd en opleiding: 

Mario: 49. Opleiding: middelbare boomkwe-

kerij-vakopleiding 

Wendy: 47. Opleiding: Erasmus Universiteit 

accountancy.

Boom in Business presenteert een 

terugkerende rubriek, waarin we een 

ondernemer vragen stellen over zijn 

bedrijf, afzet en vooral ook zijn toe-

komstplannen. Deze keer Van Aart 

Boomkwekerijen uit het Brabantse 

Oudenbosch.
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Enerzijds zijn we door een veranderende markt 

op zoek gegaan naar andere afzetmarkten; 

tegelijkertijd focussen we op de ontwikkeling 

van nieuwe soorten en dat brengt natuurlijk ook 

andere afnemers met zich mee. Sommige pro-

ducten zijn nu eenmaal bij uitstek geschikt voor 

een specifieke markt, zoals tuincentra.’

Denkt u dat strengere regels voor gewasbescher-

ming uw bedrijf in gevaar kunnen brengen? 

Wendy: ‘We hebben in het verleden al gemerkt 

dat dat voor problemen kan zorgen. Zo heb-

ben we ooit last gehad van een taxuskever. Dat 

heeft ons veel schade opgeleverd, omdat we de 

geschikte middelen niet mochten toepassen. Ons 

bedrijf ligt vlakbij een dorpskern en dan heb je 

ook met specifieke regelgeving als spuitzones te 

maken. We proberen sowieso zo weinig mogelijk 

middelen te gebruiken, maar soms kun je het nu 

eenmaal niet vermijden. Het lijkt er soms op dat 

in Nederland middelen lukraak verboden worden, 

zonder dat er gekeken wordt naar een goed 

alternatief. Veel maatregelen zouden zogenaamd 

“EU-breed” zijn, maar Nederland is toch wel het 

braafste jongetje van de klas. Het is toch een 

beetje raar dat sommige middelen in België wel 

mogen worden toegepast, terwijl ze hier verbo-

den zijn.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? 

Wendy: ‘De wens is een kleine groei van het 

bedrijf. Daarnaast willen we ons bezighouden 

met het doorontwikkelen en in de markt zetten 

van nieuwe soorten en willen we onze huidige 

klantenkring blijven bedienen. Ook willen we 

kijken naar de mogelijkheid om met de verkoop 

van nieuwe soorten weer royalty’s binnen te 

halen; dat brengt toch nieuwe inkomsten met 

zich mee. Het streven is een gespecialiseerd en 

vernieuwend aanbod van goede kwaliteit te blij-

ven bieden.’

Denkt u dat relatief kleine kwekerijen zoals die 

van u op de langere termijn nog toekomst heb-

ben?

Wendy: ‘Ja en nee. Wat wij doen, is gespecia-

liseerd werk dat moeilijk te automatiseren is. Ik 

ben daarom niet zo bang dat wij geen toekomst 

hebben. Maar bedrijven met een meer standaard-

assortiment zullen wel sneller opgaan in grotere 

bedrijven. Ons is ook weleens gevraagd of we 

niet alles voor één groot bedrijf willen kweken. 

Maar dan ben je zo afhankelijk; dat moet je niet 

willen.’

Wat doet u als u niet aan het werk bent? 

Mario: ‘In de schaarse uurtjes die we vrij zijn, 

genieten we samen met onze twee kinderen van 

zestien en achttien jaar oud. We gaan dan bij-

voorbeeld uit eten of naar het theater.’  

‘Wat betreft 

gewasbescherming is 

Nederland is toch wel het 

braafste jongetje van de klas’

Wilt u ook geïnterviewd worden in deze 

rubriek? Stuur dan een mail naar santi@nwst.nl

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5228



16

Van Oers is marktleider in de sector bos- en 

haagplantsoen en in de regio Zundert ook in 

de containerteelt. Honderden kwekers maken 

gebruik van zijn diensten en de kennis die zijn 

accountants en adviseurs daardoor opdoen, bun-

delt Van Oers in zijn sectorrapporten. ‘Het doel is 

om ondernemers te helpen tendensen en trends 

in de markt te zien op basis van onze algemene 

ervaringen’, vertelt Theunis Mulders, relatiebe-

heerder boomkwekerij bij Van Oers en een van 

de opstellers van de rapporten.

Containerteelt

Dit voorjaar betekent dat relatief goed nieuws 

voor de containerteelt. Hoewel de situatie per 

kweker enorm verschilt, lijkt het algemene 

beeld er toch een te zijn van een deelsector in 

de boomkwekerij die de weg naar boven weer 

gevonden heeft. De ondernemers hebben dat 

soms ook hard nodig om weer wat extra vet op 

de botten te krijgen, want containertelers heb-

ben in 2014 voornamelijk geruimd. Incourante 

partijen werden vernietigd, wat leidde tot minder 

overaanbod en een stabielere markt waarin kwa-

liteit belangrijker wordt. 

Volgens het rapport is er een groeiende groep 

afnemers die bereid is een goede prijs te betalen, 

mits het om een kwalitatief hoogwaardig product 

gaat. Het rapport daarover: ‘Er ontstaat een stil-

zwijgend onderscheid tussen kwekers die sturen 

op kostprijs en kwekers die hun afzet in een 

ander marktsegment zoeken.’ 

Webshops

Toch is het niet allemaal zonneschijn. De omzet 

van tuincentra liep in 2014 tot wel 25% terug. 

Bestellingen werden kleiner, betalingen bleven 

langer uit. Dezelfde tendens is te zien bij hove-

niers en groenvoorzieners. Verkoop via webshops 

lijkt vooralsnog niet bij het grote publiek aan te 

slaan: ‘De vraag is of dit het kanaal voor de toe-

komst is, of dat dit juist prijsdruk veroorzaakt’, 

aldus het rapport. 

Wat de export betreft, zijn de vooruitzichten in 

Duitsland en vooral ook Engeland (vanwege de 

goedkope euro en veel uitgestelde verkopen) het 

gunstigst. 

Van Oers verwacht dat de consumentenvraag 

sowieso weer wat zal aantrekken. ‘Ondernemers 

die hun aandacht de afgelopen jaren hebben 

gericht op marketing, promotie en logistiek, 

beginnen daar nu de vruchten van te plukken. 

Terwijl de containerteelt al redelijk uit het dal kruipt, vallen in het bos- en haagplantsoen nog steeds klappen. Verlies nemen, opletten dat de 

betaaltermijnen niet nog langer worden, eventueel een extra gesprek met de bank en dan komt ook voor die kwekers het herstel. Dat staat 

te lezen in de sectorrapporten over het najaar van 2014 van accountants- en advieskantoor Van Oers. 

Auteur: Peter Voskuil

Containerteelt en bos- en haag-
plantsoen klimmen langzaam uit dal
Betalingstermijnen blijven probleem – overproductie moet shredder in 
voor sneller herstel
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De eerste kwekers die hun strategie, teeltplan 

of bedrijfsopzet veranderden, zijn de eersten die 

erbovenop komen.’

Omdat kwekers kritischer naar hun eigen teelt-

plan kijken, versobert het sortiment. Gemak en 

onderhoudsarm lijken bij de consument de trend 

te zijn. Daarnaast wil de consument vrijwel jaar-

rond bloeiende planten kunnen kopen.

Aan aanbodzijde hebben de meeste kwekers hun 

volume bewust laten dalen, waardoor de markt 

meer in balans is gekomen. De grotere bedrijven 

hadden de meeste moeite om hun aanbod aan 

de teruglopende vraag aan te passen. Met een 

omvang van tussen de 15.000 en 35.000 m² is 

het eenvoudiger om op de veranderende vraag in 

te springen. Juist deze groep heeft een opruiming 

van incourante planten doorgevoerd, constateert 

Van Oers.

Bos- en haagplantsoen

Die ruis moet bij bos- en haagplantsoen nog 

de markt uit. Er is nog altijd veel overaanbod in 

gangbare soorten. Er zijn te veel kwekers die hun 

onverkoopbare product nog een jaar laten staan, 

in de hoop dat ze er alsnog iets voor vangen. 

‘Maar de markt wil verse planten’, zegt Theunis 

Mulders van Van Oers. ‘Weggooien is in dit geval 

denk ik beter dan weggeven. In de containerteelt 

zie je de markt zich al vrij snel weer herstellen als 

dat soort partijen gewoon de shredder in gaat. 

De tuincentra hebben de grootste klap gehad; de 

consumentenvraag komt terug.’

Verschillen

De financiële resultaten over het najaar 2014 

laten volgens het rapport grote verschillen zien 

in. Sectorbreed staat de marge onder druk. Toch 

zijn er voldoende bedrijven die een goed najaar 

gedraaid hebben. Succes vindt in de meeste 

gevallen zijn oorsprong in marktgericht kweken 

(volume en sortiment) en in goede contacten 

met afnemers. Het rapport: ‘Tegelijkertijd zitten 

andere bedrijven nog midden in het dal; sommige 

merken nu pas de eerste gevolgen van de crisis.’

De omzet per hectare daalde ten opzichte van 

het najaar 2013 licht. Vooral de kleinere

bedrijven slaagden er niet in om voldoende afzet 

te vinden. Een logische ontwikkeling is dan dat 

die steeds meer op zoek gaan naar directe afzet. 

De reguliere handelsmarge wordt dan in veel 

gevallen weggegeven aan de afnemer, wat weer 

zorgt voor verdere prijsdruk ten opzichte van de 

handel. 

Panieksituaties

Mulders: ‘De handel is voorzichtig geworden, 

koopt niets meer op voorhand. Daardoor zijn 

kwekers al vanaf dag één zenuwachtig en dat 

zorgt weer voor extra prijsdruk.’ 

Heel wat kwekers gingen de afgelopen periode 

van panieksituatie naar panieksituatie. ‘Het aantal 

faillissementen in de sector is tot op heden laag; 

desondanks is de financiële situatie van sommige 

bedrijven zorgelijk. De verschuiving naar daghan-

del in combinatie met achterblijvende vraag en 

de aanwezigheid van personeel heeft ertoe geleid 

dat er veel vooruitgewerkt is. Volle kuilhoeken, 

waarbij de kosten voor de baat uit gingen’, staat 

in het rapport te lezen. 

Vooral de kleinere bedrijven (kleiner dan 10 hec-

tare) hebben het momenteel lastig. De omzet 

per hectare is daar gemiddeld lager dan de door 

bezuinigingen al dalende kritische opbrengst-

prijs. ‘Deze groep teert in en zal reserves moeten 

aanspreken. Dit blijkt uit de hoeveelheid krediet-

aanvragen van bedrijven met een omvang tot 10 

hectare.’

Debiteuren

Een groot punt van zorg zijn ook de betalingen. 

Ook in de containerteelt is dit een probleem. 

Handelaren die wel op tijd betalen, vragen en 

krijgen daar vaak extra korting voor. Bij bin-

nenlandse transacties moet gewaakt worden 

voor ‘shoppende’ afnemers, die van kwekerij 

naar kwekerij gaan en overal hun ‘tegoed’ laten 

vollopen. Uit de cijfers blijkt dat vooral kleine 

bedrijven moeite hebben met het innen van hun 

facturen. 

Terwijl vroeger 30 dagen de norm was, werd dat 

60 en het verschuift nu naar 60 tot 90 dagen. 

Mulders denkt dat het wel op tijd betalen zelfs 

zou kunnen zorgen voor een vliegwieleffect in 

het herstel van de markt: ‘Het betaalgedrag is nu 

soms absurd. De termijnen schuiven almaar ver-

der op; we zien ze nog niet teruglopen.’ Gevolg: 

er is geen cash op momenten dat het nodig is.

Banken 

Dat leidt soms tot financieringsproblemen waarbij 

banken de kraan dichtdraaien, terwijl die eigenlijk 

open zou moeten gaan. Mulders: ‘Banken willen 

liever geen verliezen financieren. Daar moet je 

op voorsorteren, vooraf al met de bank om tafel 

gaan. Als je te laat komt, zegt de bank nee.’

Een korte belronde langs de Rabobank en ABN 

AMRO leert dat beide banken het nog wel dege-

lijk zien zitten in de boomkwekerijsector. Volgens 

Het doel is om ondernemers 

te helpen tendensen en trends 

in de markt te zien op basis 

van onze algemene 

ervaringen

Cor de Fijter
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Cor de Fijter, sectormanager tuinbouw bij de 

Rabobank, ziet de Rabobank de boomkwekerij 

nog altijd als een sterke sector waarin zij graag 

investeert. Er zitten momenteel wel wat boom-

kwekers bij bijzonder beheer en er zijn partijen 

van naam en faam verdwenen, maar niet zo veel 

dat er alarmbellen bij de bank rinkelen. 

Integendeel zelfs, vertelt De Fijter: ‘Van nature 

zitten ondernemers in de boomkwekerij zo dicht 

op die markt; daar kan ik eigenlijk niets negatiefs 

over zeggen. Ik vind dat de sector een goed per-

spectief heeft. Op de lange termijn komt het alle-

maal goed; dat weet ik zeker. Je fleurt de consu-

menten en de leefomgeving op. Groen verbetert 

de leefomgeving, groen is zelfs min of meer hot, 

momenteel. Het is een competitieve markt, maar 

er zit zonder meer toekomst in. De productmoge-

lijkheden en kansen zijn enorm.’

Gouden kennis

Sectormanager plantaardige sector Jan de Ruyter 

laat namens ABN AMRO eenzelfde geluid horen. 

Hij wijst op alle onderzoeken die aantonen welke 

invloed groen heeft op het concentratievermogen 

in scholen en kantoren, op de woonomgeving, 

op criminaliteit. ‘Dat bewustzijn gaat zich snel 

uitbetalen. Dat zie je echt gebeuren nu. De 

groenbudgetten zullen weer gaan stijgen; de 

mensen moesten eerst ervaren wat het betekent 

als erop gekort wordt.’ 

Uit de praktijk bij ABN AMRO kent hij boomkwe-

kers die met succes hun afzet heel anders zijn 

gaan organiseren. Bedrijven die internationaal de 

boer op zijn gegaan en op beurzen als de IPM in 

Essen staan. Andere kwekers zitten nog meer in 

de overlevingsmodus. 

Ook De Ruyter kent van nabij de strubbelingen 

met debiteuren die niet betalen. Volgens hem is 

alle informatie over de kredietwaardigheid van je 

afnemers in deze tijd gouden kennis. De Ruyter 

vraagt zich hardop af of boomkwekers onder-

ling niet zouden kunnen samenwerken door 

betalingsgegevens te registreren op een centraal 

punt. In de bloemen- en plantenhandel (Floridata) 

gebeurt dit al met succes, en ook in de bloembol-

len- en eierhandel bestaan systemen om transac-

tiedata te delen. De Ruyter: ‘Ik denk dat het de 

moeite loont daarover na te denken, want dit is 

toch een groot probleem in de sector.’

Lange adem

Het belangrijkste moment bij het samenstel-

len van het rapport, was voor Theunis Mulders 

toen hij zag dat de omzetten boven de kritische 

opbrengstprijzen bleken uit te komen: ‘Dat bete-

kent dat de markt het dieptepunt bereikt heeft 

en dat het eigenlijk alleen maar beter kan gaan. 

Dat zegt dat we in principe weer klaar zijn voor 

groei.’ 

Maar voordat het zover is, moet dus nog wel het 

overaanbod en ook de onzekerheid uit de markt 

verdwijnen. Veel kwekers geven bij Van Oers 

aan een bovengemiddeld voorjaar te moeten 

draaien om weer op krachten te komen. Over de 

verwachtingen voor 2015 schrijft Van Oers dan 

ook: ‘Het is een duel van de lange adem, waarbij 

geduld gevraagd wordt van ondernemers, finan-

ciers en crediteuren.’

Jan de Ruyter Theunis Mulders

Wat de export betreft, zijn de 

vooruitzichten in Duitsland 

en vooral ook Engeland het 

gunstigst 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5229
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‘Door de crisis gaan mensen 
nieuwe wegen zoeken’

'Je moet meer van dezelfde koek 
zien te krijgen'

Jan de Vries, Boot & Co Boomkwekerijen: 

‘Wie zijn kosten goed in de hand heeft en goed 

reageert op de markt, kan in deze tijden gewoon 

nog een bedrijf runnen, hoor. Wij zijn momenteel 

zelfs bezig met een uitbreidingsplan. We heb-

ben het aan de bank voorgelegd en die zegt: 

goed plan, doorgaan. Mijn accountant zegt dat 

trouwens ook. Dat zie ik wel als een compliment, 

ja. Uiteindelijk ben ik natuurlijk zelf de enige die 

de risico’s draagt, maar dat doet je toch goed als 

ondernemer. We hebben een redelijk goed jaar 

gedraaid. Het is hard werken momenteel. Wij 

beleveren het openbaar groen. Omdat die markt 

krimpt, moet je van dezelfde koek iets meer pro-

beren te krijgen. 

Doordat de overheid de zorgtaken heeft gede-

centraliseerd is er zo veel onzekerheid over 

gemeentebudgetten, dat alles momenteel wordt 

afgeknepen. Het wordt weer een spannend jaar.’

Uiteindelijk ben ik natuurlijk 

zelf de enige die de risico’s 

draagt, maar dat doet je 

toch goed als 

ondernemer
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'Tevreden over de verkoop'

Gerrit Vermeer, boomkwekerij G. Vermeer 

Holland BV: 

‘Ik ben tevreden over de verkoop. We zijn nog 

steeds druk met afleveren, maar met één vlieg 

uit de lucht geslagen ben je er nog niet. Ik had 

het dal toch minder diep en korter verwacht. Wij 

zijn een familiebedrijf. Wij moeten het hebben 

van een hoogwaardig product, veel kwaliteit en 

service voor een acceptabele prijs. Maar het is 

niet zo dat wij het moeilijker hebben dan onze 

voorvaders, hoor. 

Daarvoor herinner ik me de tijd van mijn opa 

nog te goed. De druk is misschien wel groter 

tegenwoordig. En iedereen is veel meer gespe-

cialiseerd. Of ik die sectorrapporten lees? Soms. 

Vooruitblikken mag iedereen, maar niemand 

heeft een glazen bol en de vooruitzichten ver-

schillen per ondernemer vaak enorm.’

'Alles wordt namelijk duurder, 
behalve de plant'

Joost van Roessel, boomkwekerij J. van 

Roessel: 

‘We mogen niet mopperen. Ik denk dat we het 

dieptepunt gehad hebben. We hebben goed ver-

kocht deze winter, van oktober tot eind april. Er 

gaat wel meer energie in de verkoop zitten, dat 

wel. Voordeel is dat we een aantal trouwe afne-

mers hebben; dat merkten we de voorgaande 

jaren ook al. En daarnaast is het voor ons heel 

belangrijk om de kosten in de gaten te houden. 

Alles wordt namelijk duurder, behalve de plant. 

Onze grote kostenpost is arbeid, want we maken 

ons product zelf. Door te investeren in machines 

hebben we die kosten wat naar beneden kunnen 

brengen. Betere tractoren, betere spuitmachines, 

betere rooimachines, een kluitmachine: dat ver-

dient zich toch terug.’

'Door de crisis nieuwe wegen 
zoeken'

Simon Hendriksen, D.J. Hendriksen & Zn: 

‘Door de crisis gaan mensen nieuwe wegen zoe-

ken, hoewel ik hier in Boskoop ook veel oude 

kwekers zie die niet meer investeren en vernieu-

wen. Het klinkt misschien gek, maar ik ben wel 

blij met de crisis. Het opent je ogen, helpt je op 

tijd de juiste keuzes te maken. Van onze twaalf 

hectare in Nederland hebben wij er vijf afgestoten 

en overgeheveld naar Oeganda. Gratis zon. 

Wij zitten in ongewortelde stek en hebben het 

voordeel dat onze markt redelijk overzichtelijk is. 

Geen makkelijke markt, maar wel overzichtelijk. 

Vorig jaar hebben we met een externe partij ons 

hele bedrijf doorgelicht en de puntjes nog eens 

op de i gezet.’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5230

En daarnaast is het voor ons 

heel belangrijk om de kosten 

in de gaten te houden

Vooruitblikken mag iedereen, 
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glazen bol en de vooruit-

zichten verschillen per 

ondernemer vaak enorm

Van onze twaalf hectare in 

Nederland hebben wij er vijf 

afgestoten en overgeheveld 

naar Oeganda
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In 2008 begonnen Wim Crum van Boomkwekerij 

J. W. Crum BV in Dodewaard en Teus Willemsen 

van Boomkwekerij M. Willemsen en Zn. 

in Opheusden (onderdeel van C. B. en P. 

Handelskwekerijen in Kesteren) met de ontwik-

keling van het huidige kweekgotenteeltsysteem. 

Na een aantal jaren van kweken in het nieuwe 

systeem en het verhelpen van de gebruikelijke 

kinderziektes werd op 25 mei 2011 in navolging 

hiervan een nieuwe proefopstelling met kweek-

goten in gebruik genomen op het Kenniscentrum 

van PPO in Randwijk. In datzelfde jaar begonnen 

nog twee kwekers met het gotensysteem, name-

lijk Boomwereld uit Geijsteren en Boomkwekerij 

Van Voorthuijsen uit Randwijk. Alle vier de kwe-

kers werkten later samen in het praktijknetwerk 

'Telen in goten' om dit nieuwe teeltsysteem ver-

der te ontwikkelen. Tot op heden is er nog geen 

andere kweker in Nederland aan het kweken in 

goten begonnen. Een van de redenen hiervoor 

is waarschijnlijk dat het hele systeem inclusief 

spillenoogstmachine een behoorlijke investering 

vergt. De vier kwekers uit het praktijknetwerk zijn 

echter nog steeds erg tevreden met het systeem.

Twee van de kwekers die deelnamen aan het 

praktijknetwerk zijn (vader) Marien en (zoon) 

Jan van Voorthuijsen van Boomkwekerij Van 

Voorthuijsen uit het Gelderse Randwijk. Van 

Voorthuijsen kweekt verschillende soorten laan- 

en sierbomen in goten, waarbij vrijwel alle soor-

ten aanslaan. Met het substraat is volop geëx-

perimenteerd. Doordat los van de grond geteeld 

wordt, hebben de kwekers iedere keer schoon en 

nieuw substraat in de goten. Van Voorthuijsen: 

‘We hebben nu een substraat dat we volledig zelf 

kunnen samenstellen en dat voor een heel gelijk-

matige, goede ontwikkeling van de spil zorgt.’ 

De ontwikkeling van het substraat heeft Van 

Voorthuijsen gedaan in samenwerking met Legro 

potgrond en Horticoop.

Eén jaar korter

Behalve dat bijna alle soorten aanslaan bij Van 

Voorthuijsen, kan hij ook meerdere soorten teelt-

methodes aan in de goten, dus zowel entstam-

De vier kwekers uit het praktijknetwerk 'Telen in goten' zijn nog steeds erg tevreden over het kweekgotensysteem voor de opkweek van 

jonge spillen. Ze hebben de afgelopen jaren niet alleen diverse onderdelen van het teeltsysteem verbeterd, ook is de oogst van de spillen uit 

het systeem stukken eenvoudiger geworden. Eén teler werkt met speciale beweegbare hagelnetten om de kostbare spillen te beschermen.

Auteur: Dick van Doorn

Kweekgoten, hoe staat 
het daarmee?
Met goten één jaar korter kweken
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men, zaailingen als gestekte soorten. ‘Natuurlijk 

heb je wel eens een spil die het minder doet.’ 

Omdat Van Voorthuijsen zich bij de opkweek 

van de spillen met name richt op de verkoop aan 

derden, volgt hij de marktontwikkelingen nauw-

gezet. ‘Daarbij werken we nauw samen met stek- 

en veredelingsbedrijf Batouwe Boomkwekerijen 

uit Dodewaard. We bekijken samen welke soor-

ten we opkweken.’

Volgens Van Voorthuijsen kost het kweekgoten-

teeltsysteem net zo veel arbeid als de traditionele 

manier van kweken. ‘Met name voor de afnemer 

van onze spillen wordt het telen veel minder 

arbeidsintensief. Die kan de spillen namelijk met-

een poten en hoeft ze niet meer te enten of te 

oculeren. Hij wint daarmee ongeveer één jaar. 

De laan- en sierbomen zijn dus één jaar eerder 

beschikbaar. Vandaar ook dat de spillen uit het 

gotensysteem wat duurder zijn.’ En er zijn meer 

voordelen voor de afnemer. Hij kan de spillen 

eerder poten. Als een afnemer de spillen bijvoor-

beeld in september al kan poten, dan kan hij zijn 

arbeid veel beter over het jaar verdelen. Doordat 

de spil in het najaar al kan aanslaan, groeit hij in 

het voorjaar ook vlotter door.

Volgens Van Voorthuijsen is de vraag naar dun-

nere laanbomen in een container de laatste jaren 

toegenomen. ‘Wij zien de ontwikkeling naar een 

situatie waarbij het hele jaar door vraag is naar 

bomen. Daar spelen wij nu ook op in, door een 

gedeelte van de spillen uit de kweekgoten in 20 

liter-containers te planten.’ Dit is het sleuvenpot-

systeem van Van Tuijl.

Vochtgehalte continu meten

De plastic matten voor in de goten worden 

bij Van Voorthuijsen geleverd door Crum 

Constructies uit Dodewaard. Ze worden gemaakt 

in Schotland door The Caledonian Tree Company, 

producent van de Superoots Air-Pot. Van de vier 

kwekers die meededen aan de proeven met dit 

nieuwe teeltsysteem bij PPO in Randwijk, is alleen 

Van Voorthuijsen nog over. ‘Momenteel doen wij 

bijvoorbeeld proeven met diverse soorten sub-

straten.’

Op het eigen bedrijf maakt de boomkweker bij 

de teelt in goten gebruik van een losse vochtme-

tingssensor. Daardoor weet de kweker nu van 

zo'n honderd soorten hoeveel vocht ze nodig 

hebben als ze in kweekgoten staan. ‘We kunnen 

nu alle soorten apart water geven, wel afhanke-

lijk van de weersomstandigheden natuurlijk.’ Op 

elke goot zit aan het uiteinde een kraan. Hiermee 

kun je bij iedere goot over een lengte van zo'n 

60 meter precies de hoeveelheid water geven 

die nodig is. ‘Omdat het om een Air-Pot-systeem 

gaat, moet je wel heel scherp in de gaten hou-

den dat de spillen niet uitdrogen. Vooral de heel 

jonge spillen zijn erg kwetsbaar.’

Voor het oogsten van de spillen maakt Van 

Voorthuijsen geen gebruik meer van de bomen-

oogstmachine BO20 van Vertegaal Machinebouw. 

‘Wij hebben een nieuwe spillenoogstmachine 

laten bouwen door T. Scholtus Machinehandel 

uit Dodewaard. Deze is helemaal toegespitst 

op telen in goten.’ Een reden daarvoor is dat 

Van Voorthuijsen bij laan- en sierbomen veel 

met kleine, losse partijen werkt die hij aan der-

den verkoopt. De nieuwe spillenoogstmachine, 

'Wij zien een ontwikkeling 

naar het hele jaar door vraag 

naar bomen'

Teunis Scholtus Marten Willems Alex van Nifterik
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Verenkelaar SGRM-1 genaamd, is sneller ver-

plaatsbaar omdat hij hydraulisch is aangedreven 

en vast achter de tractor hangt.

Volgens directeur-eigenaar Teunis Scholtus van 

T. Scholtus Machinehandel is het bedrijf eind 

2013 begonnen met de ontwikkeling van de 

Verenkelaar SGRM-1. ‘Voordeel is dat je deze spil-

lenoogstmachine eenvoudigweg achter een grote 

trekker kunt hangen en daarna alleen de aftakas 

hoeft aan te sluiten. Ook aan het kweekgoten-

teeltsysteem zelf hoef je niets te veranderen. 

Met de Verenkelaar kun je binnen twee minuten 

operatief zijn.’ Doordat de machine hydraulisch 

werkt, heb je volgens Scholtus ook meer bedrijfs-

zekerheid. ‘We hebben een andere afnamecyclus 

op deze machine gemaakt. Wij werken niet 

met elektrische kabels; alles wordt hydraulisch 

aangedreven.’ Bij de Verenkelaar SGRM-1 gaan 

de bomen op zo'n 30 graden door het systeem 

zelf en ze komen er rechtstandig uit. Scholtus: 

‘Daardoor zijn ze makkelijk van de afvoerband te 

pakken.’ De Dodewaardse machinehandel koos 

bij het gleuvensnijsysteem bewust voor een twee-

potig mes in combinatie met een iets snellere 

draaisnelheid, in plaats van voor een driepotig 

mes. ‘De reden is dat je met een driepotig mes 

de bomen uiteindelijk niet rechtstandig op de 

afvoerband kunt krijgen’, legt Scholtus uit. ‘Nog 

een voordeel van de Verenkelaar SGRM-1 is dat 

je nog maar drie mensen nodig hebt om hem te 

bedienen, in plaats van vier bij de BO20.’

Beweegbare hagelnetten

Boomkwekerij Van Voorthuijsen heeft nog een 

andere innovatie, die nog bijzonderder is dan 

het kweekgotensysteem, namelijk beweegbare 

hagelnetten. De netten zijn onlangs bij de kweker 

geïnstalleerd. Het doel is om schade door wind, 

hoos- en hagelbuien aan het plantmateriaal te 

voorkomen. De kweker heeft zo’n 40.000 enten 

en stekken, voornamelijk voor de verkoop, op 

een zeer kleine ruimte van anderhalve hectare 

staan, en dit bedrijfskapitaal wil hij beschermen. 

‘Eén fikse hagelbui kan alles in één klap vernieti-

gen. Het hagelnet is gemaakt van sterk, fijnmazig 

geweven kunststofgaas. Het verandert grote 

regendruppels in motregen en houdt hagelstenen 

tegen.’ Binnen tien minuten kan het net, dat op 

zonne-energie werkt, zich automatisch openen 

of sluiten. Volgens de kweker worden de weers-

omstandigheden in Nederland steeds extremer 

en komen in het gebied tussen de grote rivieren, 

waar zijn bedrijf zich bevindt, relatief vaak flinke 

regen-, onweers- en hagelbuien voor. ‘We heb-

ben het ook gedaan omdat het te kostbaar is om 

hiervoor een verzekering af te sluiten.’

De leverancier van de beweegbare hagelnet-

ten is Van Nifterik Holland uit Ede/Kesteren. 

Het besturingssysteem van het beweegbare 

hagelnet is van Alumat Zeeman uit Maasdijk, 

en HagelnetMontage.nl uit Ederveen heeft het 

geheel gemonteerd. Volgens Alex van Nifterik 

van Van Nifterik Holland heeft Van Voorthuijsen 

vooral voor beweegbare hagelnetten gekozen 

omdat het bij de kweekgoten om een zeer 

kapitaalintensieve teelt gaat. ‘En daaruit vloeit 

voort dat die ook heel moeilijk te verzekeren is.’ 

Toevallig was Van Nifterik Holland net bezig met 

een MIT-subsidieproject, op het moment dat de 

beweegbare hagelnetten in beeld kwamen. ‘We 

vroegen of de ontwikkeling van het hagelnet bij 

Van Voorthuijsen mee mocht lopen in de proef 

en dat werd goedgekeurd’, aldus Van Nifterik. 

Naast bescherming tegen hagel en wind geeft 

het hagelnet ook een verbetering van het klimaat 

onder het net.

Bij het beweegbare hagelnet gaat het om een 

zogeheten vlaknetsysteem, dat enkele jaren gele-

den is ontwikkeld voor de Nederlandse fruitteelt. 

Van Nifterik: ‘Het is een doorontwikkeling met 

behulp van de schermtechniek die voornamelijk 

in de glastuinbouw gebruikt wordt.’ Qua energie 

is het systeem is volledig zelfvoorzienend door 

middel van zonnepanelen die accu's voeden. Het 

is op afstand bedienbaar met behulp van een 

telefoon, smartphone of tablet. ‘In de toekomst 

moet het ook mogelijk worden dat je vanaf deze 

apparaten meer inzicht krijgt en de status van het 

systeem kunt bekijken, zoals het accuniveau.’

De onderbouw van het beweegbare hagelnet 

bestaat uit afgespannen betonpalen. Het hagel-

net ligt op een dradenbed en beweegt door 

middel van een aangedreven kabel. Het patent 

voor het systeem is vorig jaar al door Van Nifterik 

Holland aangevraagd.

BO10 aangepast

De andere kwekers die met het kweekgoten-

teeltsysteem werken, zijn Boomkwekerij Crum 

uit Dodewaard, Boomkwekerij M. Willemsen en 

Zn. uit Opheusden en Boomkwekerij Boomwereld 

uit Geijsteren. Ook bij deze kwekerijen heb-

ben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Zo 

werkt Boomkwekerij M. Willemsen en Zn. uit 

Opheusden niet meer met de BO20, maar is men 

teruggegaan naar een oudere versie van deze 

spillenoogstmachine, de BO10, waarbij de spil-

len liggend door de machine gaan. ‘We hadden 

bij de BO20 wat problemen bij het snijden van 

de wortels uit de kweekgoten; vandaar’, aldus 

Marten Willemsen. ‘We hebben de BO10 nu 

zo aangepast dat de spillen er staand doorheen 

kunnen. De belangrijkste reden dat we terug-

gegaan zijn naar de oudere versie, is dat deze 

machine minder storingsgevoelig is omdat hij 

eenvoudiger in elkaar zit.’ Omdat de basis van 

de machine hetzelfde is, schat Willemsen dat de 

aangepaste versie van de oudere spillenoogst-

machine ongeveer even zwaar in gewicht is als 

de nieuw ontwikkelde machine van T. Scholtus 

Machinehandel. Volgens Willemsen volstaat de 

aangepaste BO10 prima op hun bedrijf, omdat 

zij meestal in één keer alle spillen oogsten. ‘Voor 

ons is dat het handigst en wij gebruiken alle 

spillen alleen voor eigen teelt. Nog een voordeel 

van het in één keer oogsten is arbeidstechnisch 

van aard: zo hebben we ook wat opvulling van 

rustiger periodes en kunnen we efficiënt werken, 

zonder andere werkzaamheden tussendoor.’

Volgens Jacques Bakker, directeur van Vertegaal 

Machinebouw BV en Logitec Plus BV (Vertegaal 

produceert de machines, Logitec Plus verkoopt 

ze), heeft het bedrijf ook overwogen om van de 

BO20 een hydraulische versie te maken. ‘Dat zou 

dan de BO30 zijn geworden, een model dat je 

eenvoudig achter de trekker kunt hangen. Daar 

is het echter nog niet van gekomen.’ Vergeleken 

met het verleden, toen alles handenarbeid was, 

is de BO20 al een hele vooruitgang, aldus Bakker. 

‘Dit model hebben we ontwikkeld op basis van 

een aantal punten waar we tegenaan liepen bij 

de BO10.’ Bij de BO20 gaan de bomen staand 

door de machine en worden de kluiten gesneden 

door twee messen, die gelijktijdig elk van een 

kant komen. Daarna komen de kluiten op een 

transportbandje haaks uit de machine. ‘We zitten 

echter nog steeds te denken over een eventuele 

doorontwikkeling, maar dan op maat per kweker. 

Als er kwekers geïnteresseerd zijn in een derge-

lijke spillenoogstmachine, dan kunnen ze altijd bij 

ons informeren.’

Nylon net

Boomkwekerij M. Willemsen en Zn. gebruikt 

ook de plastic matten van The Caledonian Tree 

Company uit Schotland. Omdat het springring-

materiaal de trekkrachten bij het rooien amper 

aan kan, plaatst Willemsen een nylon net onder 

'We leren nog steeds hoeveel 

vocht iedere soort moet 

hebben'
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de grond in de goot. ‘Zo kunnen we de plastic 

mat bij het rooien altijd heel houden.’ Het mate-

riaal voor de goten, bestaande uit C-profielen uit 

de glastuinbouw, koopt de Opheusdense kweker 

in via de glastuinbouw. ‘Als er kwekers zijn die 

interesse hebben voor het kweekgotenteeltsy-

steem, dan kunnen ze mij altijd bellen’, aldus 

Willemsen.

Een aantal jaren geleden had Willemsen nog 

sensoren in het substraat van de goten, maar 

daar is hij vanaf gestapt, omdat de betreffende 

sensoren geen betrouwbare gegevens doorgaven. 

‘Nu gebruiken we geen sensoren meer; we geven 

water bij op het gevoel en dat gaat ook goed. 

We weten nu aardig hoeveel iedere soort moet 

hebben en we kunnen dit automatisch instellen. 

We leren nog steeds in dit opzicht.’

Het substraat voor de diverse boom- en heester-

soorten laat Willemsen voornamelijk samenstellen 

bij Horticoop. ‘Soms proberen we substraat van 

een andere toeleverancier, om te kijken of het 

niet nóg beter kan.’ Wat soorten betreft, heeft 

Willemsen wisselende ervaringen bij het kweken 

van spillen in goten. ‘Er zijn soorten die niet 

goed in één jaar zijn op te kweken. Daarbij gaat 

het bijvoorbeeld om beuken- en eikensoorten. 

Voornamelijk langzaam groeiende soorten dus, 

die weinig wortels vormen in één groeiseizoen.’ 

Doordat ze weinig wortels vormen, zijn ze ook 

lastiger te rooien vanuit de plastic goten, volgens 

de kweker. Het grootste deel van het gangbare 

laanboomassortiment is echter zeer goed op te 

kweken in het gotensysteem.

Beweegbare hagelnetten heeft Willemsen nog 

niet. ‘Dat is voor ons niet nodig, omdat we voor-

namelijk voor onszelf telen. Als ze er wat minder 

uitzien, is dat voor ons geen drama, omdat ze 

daarna nog een aantal jaren doorgeteeld worden 

tot laanboom.’ Verder acht Willemsen de kans 

dat een noodlottige bui de 20.000 spillen op zo'n 

3.000 vierkante meter in één keer wegvaagt niet 

groot. ‘Wat we nog wel gaan doen, is de rijleng-

te van de goten inkorten van 50 naar 25 meter. 

Ik verwacht dat we dan nog minder slijtage aan 

de plastic matten hebben, doordat ze korter zijn 

en er minder trekkracht op de mat komt bij het 

oogsten.’

Willemsen denkt soms wel aan uitbreiding van 

de kweekgoten op zijn bedrijf. ‘De opkweek van 

spillen op deze manier bevalt ons namelijk bij-

zonder goed. Je hebt vooral ook een beter wor-

telgestel dan wanneer je in een potje opkweekt. 

Zo heb je bijvoorbeeld geen draaiwortels, en je 

kunt de spillen eind september al uitplanten in de 

volle grond.

Marien van Voorthuijsen Jan van Voorthuijsen

‘Het grootste deel van 

het gangbare laanboom-

assortiment is zeer goed op te 

kweken in het gotensysteem’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5231
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Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5232
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Bij boomkweker Marien en Jan van Voorthuijsen in het Gelderse Randwijk wordt maandag gewerkt aan het eerste beweegbare hagelnet van 

Nederland. Van Voorthuijsen is bovendien de eerste boomkweker die een hagelnet plaatst boven zijn sier- en laanbomen. Doel is om schade 

door storm, hoos- en hagelbuien aan zijn plantmateriaal te voorkomen. De Betuwse kweker is specialist in enten en stekken voor boomkwe-

kers, waardoor er op een relatief kleine ruimte van anderhalf hectare zo’n 40.000 enten en stekken in zogenoemde kweekgoten staat. Een 

fikse hagelbui kan dit in één klap vernietigen. Het hagelnet, zo sterk als een trekkabel, is gemaakt van fijnmazig geweven kunststofgaas dat 

grote regendruppels verandert in motregen en hagelstenen tegenhoudt. Binnen tien minuten kan het net op zonne-energie, zich automatisch 

openen of sluiten. Volgens Van Voorthuijsen worden de weersomstandigheden in Nederland steeds extremer en komen in het gebied tussen 

de grote rivieren -waar zijn bedrijf zich bevindt- relatief vaak flinke regen- en hagelbuien voor. Het is te kostbaar om hiervoor een verzeke-

ring af te sluiten. Samen met leverancier Van Nifterik Holland BV uit Ede/Kesteren wordt daarom het eerste beweegbare hagelnet gelanceerd 

als pilotproject voor andere kwekers en (fruit)telers. Het net wordt geplaatst door Hagelnet Montage uit Ederveen. Het besturingssysteem  is 

van Alumat Zeeman uit Maasdijk.

Beweegbaar hagelnet beschermt 
kweekgoot
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Een citaat uit het gewraakte Greenpeace-bericht: 

‘De sierplanten die in tuincentra worden ver-

kocht, zitten vaak vol bestrijdingsmiddelen die 

zeer schadelijk zijn voor bijen. Dat blijkt uit nieuw 

onderzoek door Greenpeace. Het tv-programma 

Radar besteedt vanavond (21 april 2014) uitge-

breid aandacht aan dit onderzoek. Zonder het 

te weten, zetten mensen planten en bloemen in 

hun tuin die vol bestrijdingsmiddelen zitten. Deze 

gifplanten kunnen zeer schadelijk zijn voor bijen. 

Greenpeace kocht 69 planten, bollen en heesters 

van 31 verschillende soorten in de tuincentra 

met het grootste marktaandeel in Nederland: 

Intratuin, Groenrijk en Boerenbond/Welkoop. 

Greenpeace kocht met name populaire tuinplan-

ten die aantrekkelijk zijn voor bijen en hommels.’

Jonkers, een bevlogen man, moest wel in actie 

komen. Hij besloot Greenpeace uit te nodigen 

om te laten zien dat hij al dertien jaar serieus 

bezig is met de productie van duurzame horten-

sia’s, de Forever&Ever. Woensdag 15 april kwam 

Michiel van Geelen, campagneleider Landbouw 

en Voedsel van Greenpeace, naar Elshout om met 

eigen ogen te zien hoe Jonkers werkt. Jonkers 

confronteerde Greenpeace ook met de uitslagen 

van laboratoriumonderzoek. 

Wat wil de consument: duurzaam of goedkoop?  

Aan tafel in het ruime kantoor van de gebroe-

ders Jonkers gaat het gesprek over vragen als: 

waar let de consument op als hij gaat winkelen 

in het tuincentrum, of struiken en heesters mooi 

in knop staan, of ook op de duurzaamheid van 

de koopwaar? Voor veel consumenten is een 

levende plant sowieso groen en duurzaam. De 

klant kan zich amper indenken dat er iets niet 

mee in de haak zou zijn. Interesseert het hem 

of er bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, kan het 

hem wat schelen of de plant van verre komt of 

van een bedrijf om de hoek, merkt hij op of de 

plant in een plastic een of bio-based potje zit? Of 

gaat hij enkel voor een goede prijs?

Als het aan actiegroep Greenpeace ligt, laat 

de consument de producten die bespoten zijn 

achter in de schappen van het tuincentrum. De 

organisatie is voor een schone landbouw, waarin 

neonicotinoïden en fipronil niet langer worden 

gebruikt. Het symbool dat Greenpeace daarbij 

gebruikt, is de bij. De bij, wordt nu algemeen 

aangenomen, wordt bedreigd door het gebruik 

van neonicotinoïden. En welke bruut zou een bij 

een haar willen krenken?

De versimpeling van Greenpeace

Michiel van Geelen van Greenpeace is de eerste 

om toe te geven dat het hele vraagstuk van de 

neonicotinoïden niet zo simpel ligt. Hij geeft toe 

Voor Rob Jonkers was de maat meer dan 

vol, toen hij in het voorjaar van 2014 

een persbericht van Greenpeace las. Nog 

bozer werd hij door de tv-uitzending van 

Tros Radar, waarin ditzelfde bericht uit-

gebreid werd toegelicht.  

Auteur: Marlies van Iersel

Hortensiakweker Jonkers 
vecht terug tegen 
Greenpeace

Michiel van Geelen (links) en Rob Jonkers (rechts).
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dat het gebruik van een bijtje als symbool voor 

de sterfte onder insecten versimpelend werkt en 

dat daardoor nuances verloren gaan. Ook het 

gebruik van de term ‘gifplanten’ past in de trend 

om de zaak te versimpelen. Maar Greenpeace, 

dat miljoenen euro’s achter zich weet én de sym-

pathie van veel Nederlanders, neemt tegelijkertijd 

niets terug van zijn stevige beschuldigingen. Het 

is zonneklaar dat boomkwekers en plantenkwe-

kers, Jonkers voorop, ontzettend balen van der-

gelijke versimpelingen. 

Goede testresultaten

Rob Jonkers kweekt zijn hortensia Forever&Ever 

sinds vijf jaar zonder enig chemisch bestrijdings-

middel. Agro Groen Control uit Delfgauw heeft 

dit onderzocht. De testresultaten komen op tafel. 

Het enige wat de onderzoekers vonden, was 

0,15% residu van acequinocyl, een middel tegen 

mijten. Jonkers: ‘Je verstrekt een opdracht en 

het bedrijf komt onaangekondigd bladmonsters 

nemen. Ze gaan hun eigen gang, pakken dus 

niet die paar planten die jij alvast apart gezet 

hebt. Ze nemen vier kilo blad mee. Je betaalt 260 

euro voor een dergelijk onderzoek. Ik weet dat er 

niks op mijn planten zit, maar je bent bang voor 

hemelwater.’ 

Forever&Ever

Het succesverhaal van Forever&Ever begint in 

2007, wanneer Rob en Vincent van Rijsewijk van 

PEP Business Creators naar Amerika gaan en daar 

de Forever&Ever ontdekken: een hortensia met 

Amerikaanse licentie, die op een- en meerjarig 

hout bloeit. De weg van stekje naar hortensia, 

verkrijgbaar in vier kleuren, duurt twee jaar. Knip 

je hem terug in februari, dan heb je toch weer 

bloemen in de zomer. Het probleem bij de teelt in 

pot, die twee jaar duurt, is dat de plant de lucht 

in wil. Jonkers teelt daarom zo droog mogelijk; hij 

wil een compacte struik afleveren. ‘Daar hebben 

we iets op gevonden: een weegschaal van enkele 

vierkante meters groot. Op die weegschaal staat 

een bepaald aantal potjes. We weten uit ervaring 

dat die een bepaald gewicht moet aangeven. Is 

dat minder, dan geven we water,’ aldus Jonkers. 

De planten krijgen ’s nachts water. Dan is de 

verdamping het minst en water het goedkoopst. 

Jonkers kweekt zijn Forever&Ever-hortensia in 

een moderne cabrioletkas. Het potgrondmengsel 

bestaat uit veen, compost, boomschors en kokos. 

Jonkers wil af van het gebruik van veen. Daar 

komt een andere ergernis de hoek om kijken. 

Niet alleen Greenpeace met de term ‘gifplanten’ 

is volgens Jonkers de boosdoener. De medewer-

king in eigen kring, lees van toeleveranciers en 

collega-kwekers, laat danig te wensen over. ‘Als 

ik potgrondleveranciers vraag mee te denken 

‘We moeten veel duurzamer 

werken, met respect voor 

plant en dier’

Cabrioletkas bij Jonkers in Elshout.
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over een goed alternatief voor veen, hebben ze 

daar geen oren naar. Ik ben niet groot genoeg. 

Zo wordt het dus moeilijk om duurzaamheid te 

bevorderen. Hetzelfde kom ik tegen als het gaat 

om de bemesting. Ik werk nu met enkelvoudige 

meststoffen. Liever zou ik werken met organische 

bemesting. Maar het lijkt wel of producenten 

geen zin hebben om met mij samen te werken 

en samen iets uit te knobbelen waarvan ze op 

voorhand niet weten of het resultaat heeft.’ 

Jonkers kan het wel van de daken schreeuwen: 

‘We moeten veel duurzamer werken, met respect 

voor plant en dier. Dat bewustzijn moet ook 

tussen de oren komen bij telers en kwekers en 

toeleveranciers, zoals meststoffenproducenten, 

composteerders en potgrondproducenten, anders 

verliezen we de slag om de consument.’ Voor 

Jonkers is het duidelijk dat de klant steeds meer 

eisen gaat stellen aan de duurzaamheid van tuin-

planten, zijn Forever&Ever voorop.

Michiel van Geelen kijkt hoopvol terug op zijn 

bezoek aan Jonkers. ‘Jonkers laat zien dat er 

veel mogelijk is in ons streven naar een schoon 

product. Zijn inspanningen zijn indrukwekkend. 

Met zulke kwekers werken we graag samen. Zij 

fungeren als het geweten van de sector.’

Jonkers is er nog niet helemaal gerust op. ‘Ik 

investeer me rot. Ik ben druk met de selectie van 

sterke planten. Daar gaat veel tijd en dus geld in 

zitten. Andere telers kweken gewoon zwakkere 

soorten en gooien er wat extra mest en bestrij-

dingsmiddelen op, om toch een mooie plant 

te krijgen. Dat is, met alle respect, veel gemak-

kelijker. In mijn studieclub word ik soms met 

argusogen bekeken. “Ik heb het altijd zo gedaan; 

waarom zou ik mijn teeltmethodes veranderen?” 

Dat soort geluiden hoor ik. Onbegrijpelijk! Voor 

mij is het duidelijk dat die weg doodloopt, nu er 

steeds minder middelen gebruikt mogen worden. 

De tijd zal het leren. Voor mij is dit nu eenmaal 

de weg.’

Gebroeders Jonkers in het kort

• In 1982 begonnen opa en vader Jonkers 

met een oom groenteplanten te kweken in 

Elshout. Dertien jaar geleden heeft Rob de 

zaak van zijn pa overgenomen. 

• Op 8 hectare – 4,5 hectare glas en 3,5 

hectare containerveld – kweekt Rob voor-

namelijk hortensia’s en daarnaast heester-

tjes (waaronder skimmia, viburnum tinus, 

ilex). Het bedrijfsterrein is 100 procent 

waterdicht, zodat niets kan weglekken via 

de bodem. Elders huurt Jonkers nog drie 

hectare glas.

• 300.000 hortensia’s op jaarbasis. 80% 

is bestemd voor export naar Duitsland, 

Scandinavië, België, Frankrijk, Zwitserland, 

Oostenrijk, Polen, Rusland, Tsjechië, 

Engeland en Ierland. 

• 300.000 andere planten; zie boven.

300.000 hortensia’s in opkweek voor 

volgend jaar.

• Tien mensen in vaste dienst, scholieren 

op zaterdag. In piekperiodes, zoals april, 

werkt Jonkers met 22 mensen (uitzend-

krachten).

Vincent van Rijsewijk (links) en Rob Jonkers (rechts).

Skimmia Reevesiana bestoven door bijen.

Plantenkar klaargemaakt voor verzending.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5233
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Vijftien jaar geleden besloot de raad van 

Roermond met een vooruitziende blik de blik van 

de stad te richten op toerisme, retail en dienst-

verlening. Dat bleek een gouden greep. Mede 

door de komst van een outletcenter bezoeken 

nu jaarlijks miljoenen mensen Roermond. Als 

ik met René Camp en wethouder Moussaoui 

van het stadhuis op de markt door het oude 

centrum naar de Singelring loop, kun je zien dat 

niet alleen het outletcenter goede zaken doet 

en dus profiteert van die koersverandering van 

vijftien jaar geleden. Het is gezellig druk op de 

koude vrijdagochtend dat ik in Roermond ben. 

Ook in Roermond zal best leegstand zijn, maar 

gevoelsmatig veel minder dan in veel andere 

steden. René Camp: ‘Aanvankelijk was er veel 

verzet tegen de komst van het outletcenter, maar 

uiteindelijk profiteren ook de middenstanders 

in de oude stad ervan. Je moet natuurlijk geen 

spijkerbroeken verkopen, maar de horeca doet 

het hier fantastisch. Daarnaast levert het outlet-

center veel werkgelegenheid op waar iedereen in 

Roermond van profiteert. Het outletcenter is met 

name gericht op de Duitse markt, maar schijnt 

zelfs in trek te zijn bij Chinezen. Er zijn charters 

vol Chinese toeristen die speciaal voor het outlet-

center Roermond bezoeken en daarna – vanuit 

Düsseldorf – weer terug naar China vliegen.

Clean

Natuurlijk heeft Camp en niet wethouder 

Moussaoui de keuze gemaakt voor de Gleditsia 

triacanthos ‘Skyline’. Hij vertelt hoe dat gegaan 

is: ‘Wij zijn gestart met een aantal soorten op 

een lijstje te zetten, waarvan wij het idee had-

den dat ze zouden passen in de visie. Dat was 

een redelijk lange lijst met onder andere linde, 

Liquidambar en Gleditsia. Die lijst hebben we 

vervolgens in een breder verband uitgebreid 

besproken en daar hebben we plussen en min-

nen bij geplaatst. Linde, bijvoorbeeld, lieten we 

afvallen vanwege het luizenprobleem. Gleditsia is 

Het oude centrum van Roermond heeft de laatste vijftien jaar een ware metamorfose doorgemaakt. Een voorlopige bekroning van die 

metamorfose is het opnieuw inrichten van de Singelring. De bekroning van die renovatie wordt bepaald door tachtig Gleditsia triacanthos 

‘Skyline’. Groenbeheerder René Camp en zijn wethouder Raja Fick Moussaoui willen met plezier de boomambassadeur-sjerp voor deze valse 

christusdoorn omgorden.

Auteur: Hein van Iersel

Een boom met weinig ziektes, die het goed 
doet in de verharding 
Wethouder Raja Fick Moussaoui en groenbeheerder René Camp zijn 
boomambassadeur voor Gleditsia triacanthos ‘Skyline’
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een boom die weinig ziektes krijgt, die het goed 

doet in de verharding. Het enige nadeel van deze 

boom is de wat warrige groei. Met de keuze voor 

Skyline moeten we dat probleem ook kunnen 

tackelen. Skyline is een variëteit met een mooie 

doorgaande harttak. Een ander belangrijk voor-

deel van Gleditsia is de transparante kroon. De 

stedenbouwkundigen vonden dat erg belangrijk, 

omdat zij het zicht op de oude historische gevels 

in stand wilden houden.’ 

Stadsmuren

De Singelring is de ontsluitingsweg die rondom 

de oude stadskern ligt, ongeveer op de plek waar 

in de middeleeuwen de stadsmuren stonden. 

Vroeger stonden hier natuurlijk ook bomen, een 

mix van onder andere linde en plataan. Deze 

konden echter niet behouden blijven, omdat het 

totaal aan ingrepen te ingrijpend was. Daarbij 

komt dat de oude bomen eigenlijk te dicht op 

de gevels stonden. Verkeerstechnisch, maar ook 

architectonisch was de insteek van de renovatie 

om meer rust in de straat te brengen. Dat bete-

kent onder andere dat gekozen is voor eenrich-

tingsverkeer, met zo weinig mogelijk ontsierend 

straatmeubilair. Voor de bomen wil dat zeggen 

dat er ondergrondse verankering is toegepast, 

maar ook op andere gebieden zijn er zo weinig 

mogelijk paaltjes, ditjes en datjes geplaatst.

Het complete traject van de renovatie van de 

straat is aangenomen door aannemer Den 

Ouden uit Schijndel. Alleen het planten van de 

bomen is daaruit gehouden. Dat heeft Kuppen 

Boomverzorging aangenomen. Die is de komende 

drie jaar ook verantwoordelijk voor de verzorging 

van de tachtig valse christusdoornen, dus inclusief 

watergeven en een inboetgarantie.

Groeiplaats

Door de complete renovatie van de straat kon 

Roermond de bomen de best mogelijke groei-

omstandigheden meegeven. Camp: ‘Hopelijk 

kunnen we – bijvoorbeeld over vijfentwintig jaar 

– bij een volgende renovatie de bomen gewoon 

laten staan. De bomen zijn nu geplant in een 

groeiplaats die gecreëerd is met behulp van met 

bomengrond gevulde boomkratten en boom-

granulaat, met minimaal dertig kuub per boom. 

Boven op de kratten is een vlies gelegd met 

daarop een straatlaag met de bestrating. Doordat 

de grond in de kratten altijd iets inklinkt, ontstaat 

hier een tweede maaiveld. De kratten zijn gevuld 

met een mengsel van compost, perlite en bomen-

grond met een hoog gehalte organische stof. Het 

idee daarbij is dat er door uitspoeling voedings-

stoffen naar de onderliggende laag verdwijnen, 

waar de boom er profijt van heeft.’

Een opvallende keuze heeft Roermond gemaakt 

met betrekking tot het afwerken van de boom-

spiegels. Deze zijn afgewerkt met Elastopave. 

Elastopave is een product van Basf op basis 

van polyurethaan. Het middel wordt eenvoudig 

met grint gemengd en in een dunne laag op 

de boomspiegel gebracht. Na uitharden blijft 

Elastopave extreem waterdoorlatend, al verwacht 

Camp wel dat het middel uiteindelijk zal vervui-

len. Dat betekent dat het van tijd tot tijd zal moe-

ten schoongemaakt, zodat de poriën tussen de 

steentjes open blijven. Als ik in Roermond ben, 

is het Elastopave overigens nog niet toegepast. 

Dat gaat later in het jaar gebeuren, omdat er een 

minimumtemperatuur voor nodig is. 

Skyline is een variëteit met 

een mooie doorgaande 

harttak, maar het blijft een 

Gleditsia

Raja Fick Moussaoui, wethouder. René Camp, groenbeheerder.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5234

#inspiratieboom
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Henk den Mulder, eigenaar van Den Mulder 

Boomteelt: ‘Die onderstam heeft natuurlijk een 

reden. Met eigen wortel krijg je soms heel andere 

soorten. Dat lijkt soms niet eens meer op wat we 

oorspronkelijk wilden.’ 

Bestekken

Corné Leenders is accountmanager bij 

Boomkwekerij Udenhout. Met ruim 600 soor-

ten en variëteiten op 160 hectare werkt hij bij 

een van de toonaangevende laanboomkwekers 

van Nederland. Provincies, gemeenten, de aan-

nemerij, golfbanen, projectontwikkelaars en 

hoveniersbedrijven zijn er klant. ‘Mensen willen 

steeds meer terug naar de natuur; daar hoort 

zo’n vreemde onderstam niet bij’, filosofeert hij 

hardop over de omslag naar het wortel-denken. 

Hij ziet dat in bestekken steeds vaker kant-en-

klaar eigen wortel wordt voorgeschreven. 

Kweker Den Mulder denkt dat de drang naar 

eigen wortel voorlopig nog wel even zal voortdu-

ren. ‘Het gaat ook best goed, natuurlijk; de stek-

techniek is behoorlijk verbeterd. En iedereen die 

eigen wortel heeft, blijft voorlopig wel promoten 

dat dat beter is. Dat hou je niet tegen.’

Steken

Den Mulder geeft meteen toe dat de sector 

in het verleden wel steken heeft laten vallen 

met onderstammen. ‘Neem bijvoorbeeld de 

Hongaarse eik. Je kunt tot net na de oorlog 

teruggaan. Dan zie je dat die ene onderstam 

het net niet is, met de volgende is er ook weer 

iets mis, en met die daarop ook weer. Zo blijf je 

rondgaan.’ 

Gerrit Schalk is al meer dan 55 jaar in de sector 

actief als boomadviseur, onderzoeker en lid van 

de keuringsdienst. ‘Het probleem’, zegt hij, ‘is dat 

te veel mensen zonder praktische boomkwekerij-

kennis elkaar napraten. Terwijl er genoeg mensen 

zijn die er wel verstand van hebben.’

Nederland telt zo’n duizend laanboomkwekers, 

waarvan er volgens een schatting van Schalk mis-

schien honderd rechtstreeks contact met gemeen-

ten hebben. Schalk: ‘Partijen die dat rechtstreekse 

contact niet hebben, zien niet altijd het belang in 

van bepaalde zaken. Er wordt dan op de kwekerij 

al snel voor de goedkoopste oplossing gekozen.’ 

Onverenigbaar

Partijen staren zich volgens Gerrit Schalk blind op 

eigen wortels, terwijl de oorzaken van problemen 

vaak heel ergens anders liggen. Als er ergens een 

boom doodgaat of omwaait, wordt de schuld al 

snel ten onrechte bij onverenigbaarheid, ziektes 

of andere afwijkingen gelegd. 

Oorzaak: te weinig of geen vakkennis. Schalk: 

‘Als ik alleen al zie wat er misgaat qua soortecht-

heid, dat is onvoorstelbaar. Er wordt gewoon 

een verkeerde cultivar geleverd en driekwart van 

de afnemers ziet het niet. Ze kopen een smalle 

boom, en hé, nou wordt-ie toch breed. Dan 

zie je dat zo’n boom bij mensen de slaapkamer 

in groeit of in leidingen dringt, met alle gevol-

gen van dien. Of hij geeft ineens vruchten. Dat 

gebeurt allemaal.’

Rare verhalen

Kweker Den Mulder merkt dat de vraag naar 

eigen wortel soms ver gaat. ‘Er doen rare ver-

halen de ronde. Ik heb wel eens vraag naar 

koningslinde met eigen wortel, omdat dat ver-

edeld wildopslag zou geven. Terwijl dat er niets 

mee te maken heeft. Vaak zijn dat puur theoreti-

sche verhalen, die met de praktijk niets van doen 

Klanten vragen er expliciet om. Ook in bestekken wordt het steeds vaker kant-en-klaar voorgeschreven: eigen wortel. Prima, natuurlijk. Maar 

slaan we hierin zo langzamerhand niet een beetje door? Twee boomologen en een handvol kwekers praten erover: ‘Er worden verkeerde cul-

tivars geleverd en driekwart van de afnemers ziet het niet eens.’

Auteur: Peter Voskuil

Eigen wortel eerst
Hype of toch maar de onderstam definitief in de ban?
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hebben.’ Wat betreft onderstammen is er een 

alternatieve plantmethode, waar volgens hem 

lang niet genoeg gebruik van wordt gemaakt: 

‘Door de ent heel diep te zetten, zie je dat de ent 

het vaak overneemt van de onderstam. Dat geldt 

niet altijd, maar kan wel degelijk schelen.’

Stokpaardje

‘Misschien is dit een stokpaardje van mij’, merkt 

Gerrit Schalk op, ‘maar ik zie in veel gemeenten 

enorm veel bomen die in de zomer staan te 

kwarren. Ongesnoeid, en het moet eerst juli zijn 

voordat er water wordt gegeven, en dan nog is 

dat vaak meer voor het gras bedoeld dan voor de 

boom. Daar gaan bomen soms dood van, ja.’

Een andere veel gemaakte fout volgens hem is 

dat bomen met kluit vanuit de container te droog 

de grond in gaan. ‘Bomen krijgen dan praktisch 

geen kans om te kiemen. Dat merk je later. De 

grond eromheen is dan vochtig genoeg, terwijl 

de kluit kurkdroog is. Daar valt al met al nog heel 

veel op te besparen, volgens mij.’

Bij boomkwekerij J. van Roessel (18 hectare, 

voornamelijk spillen) is eigen wortel al jaren de 

hoofdteelt. ‘Mijn vader is daar dertig jaar geleden 

al mee begonnen’, legt Joost van Roessel uit. ‘Het 

is nu een hot item, maar er is altijd wel vraag 

naar geweest.’

Onderstammen brengen soms problemen met 

zich mee, maar bij eigen wortels komt dat net 

zo goed voor, vertelt Van Roessel. ‘Gelukkig gaat 

dat ons steeds beter af, maar het blijft moeilijk 

om dat goed te doen. Daar moet je echt in inves-

teren. We doen dat ook, omdat we merken dat 

klanten dat belangrijk vinden.’ 

Proeftuin

In de markt is het ondertussen wel ieder voor 

zich. Onder het overkoepelend onderzoek naar 

kwaliteit is de laatste jaren de financieringsbodem 

definitief weggeslagen. De proeftuin in Lienden, 

waar Gerrit Schalk namens Naktuinbouw werkte, 

mag wat hem betreft zo weer terugkomen. Al 

was het alleen maar om soortechtheid, wel of 

geen onderstam aan te tonen. 

Schalk werd vorig jaar nog met een paar collega’s 

door de gemeente Amsterdam gevraagd om 

nieuwe iepen te controleren die op eigen wortel 

zouden moeten staan. ‘Die komen dan via een 

importeur uit Amerika. Zie dan maar eens uit 

te zoeken hoe daar gekweekt wordt. Je wordt 

als gemeente dan al snel gedwongen om 100 

procent af te gaan op wat zo’n man in Amerika 

daarover beweert.’

Onderzoek (schrappen en koken) toonde aan dat 

er geen veredeling had plaatsgevonden, maar 

dat er wel stekken waren teruggeknipt om een 

nieuwe groeischeut te stimuleren.   

Oude garde

Zelfverklaard ‘boomoloog’ Jan Mauritz hekelt alle 

collectieve bezuinigingen. Die zijn volgens hem 

fnuikend voor de internationale concurrentieposi-

tie van Nederland. 

Volgens Mauritz moet de sector terug naar af en 

moet het land weer doen waar het goed in was: 

vooroplopen met kennis en innovaties in sectoren 

als sierteelt en boomkwekerij. ‘Ik ben nog van de 

oude garde misschien, maar toen ik afstudeerde 

was Wageningen toonaangevend in de wereld. 

Nu staat deze universiteit niet eens meer in de 

top-200. Nederland is er goed in om dingen goed 

te regelen en vervolgens weer even goed georga-

niseerd de nek om te draaien.’

Harvard

Zo schort het in de huidige groenopleidingen 

volgens Mauritz onder meer aan kennis van 

beplantingsleer en sortimentskennis. ‘Dat kun je 

ook op internet opzoeken, zeggen ze dan. Maar 

daar gaan we aan ten onder, want het staat er 

niet op. In ieder geval niet als je bepaalde sleutels 

zoals de inlog van Harvard niet hebt.’

Het probleem is volgens hem dat in Nederland 

momenteel vooral generalisten worden opgeleid: 

groene studenten die overal een beetje van afwe-

ten, en eigenlijk dus ook weer niks. ‘Niet ieder-

een hoeft zo debiel te zijn als ik’, aldus Mauritz, 

‘dat zou niet goed zijn. Maar ik geef in Zweden 

les aan studenten die 3000 houtige gewassen 

weten te herkennen en desgevraagd ook nog de 

eigenschappen van die gewassen oplepelen. Dat 

soort parate kennis maakt dat opdrachtgevers en 

werkgevers je in de hal staan op te wachten na 

je afstuderen. Dat heb ik in Zweden en Duitsland 

zelf gezien.’ 

Volgens Schalk kan de sector zelf het heft in 

handen nemen als het om de toekomst gaat. 

‘Het is nog altijd zo dat de afnemer bepaalt wat 

er gekweekt moet en gaat worden. Maar Ebben, 

Van den Oever, Van den Berk en al die andere 

kwekers kunnen dat ook sturen. Die weten heus 

wel waar ze over praten.’ 

Hij ziet dat in bestekken 

steeds vaker kant-en-klaar 

eigen wortel wordt 

voorgeschreven

Het is terecht dat er zo streng 

naar eigen wortel wordt 

gekeken

Joost van Roessel
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Eigen wortel is prima, maar slaan we hierin niet door?

Henk den Mulder, eigenaar Den Mulder Boomteelt: ‘Er zijn onderstammen die nog nooit één enkel 

probleem hebben gegeven. Het verschilt natuurlijk per soort. Bij iepen bijvoorbeeld is eigen wortel wel 

verstandig, maar vaak zie je dat dingen ook prima groeien op een onderstam. Een stekje is vaak moeilijk. 

Neem nou kersenbomen. Alles draait om dikte en vorm tegenwoordig; daar word je wél op afgerekend.’

Jan Mauritz, zelfstandig ‘boomoloog’: ‘Het is terecht dat er zo streng naar eigen wortel wordt 

gekeken, vind ik. Je hebt dan geen kunstgrepen nodig om een bepaalde soort tot wasdom te brengen. 

Kwekers spelen hierin een belangrijke rol, hoewel ik merk dat het ook steeds meer begint door te drin-

gen tot de besluitvormers aan de eindgebruikerskant. Tegelijkertijd zie je dat we al gigantisch verge-

vorderd zijn met de technieken om te zaaien, voor te bereiden en te ontkiemen met hulpingrepen. De 

slagingskans ligt hoger. Hoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen blijven.’ 

Gerrit Schalk sr., boomadviseur en onderzoeker: ‘Eigen wortel heeft mijn voorkeur. Het probleem is 

dat mensen vaak het geduld niet hebben en dat het kostenaspect meespeelt. Er zijn cultivars die prima 

op een onderstam kunnen, maar ik kom op dat gebied ook heel vreemde dingen tegen in gemeenten. 

Een Avium met een dikke zware stam en zo’n klein kroontje. Geen gezicht. Of een onderstam die door-

groeit, waardoor je zo’n wilde tak in de kroon krijgt. En laatst nog bij een particulier zag ik tussen de 

roze bloeiende prunussen er eentje met een wit bloeiende tak. En het erge is dus dat dat vaak niet eens 

gezien wordt.’

Corné Leenders, accountmanager bij Boomkwekerij Udenhout: ‘Eigen wortel is altijd goed; het 

heeft voordelen: geen onverenigbaarheid, geen verdikkingen van de stamvoet. Maar er zijn soorten die 

veel beter groeien op een onderstam. Het is niet nodig om overal maar wortel achter te hangen. Daar 

wordt momenteel wel extreem naar gevraagd, vind ik. Vaak terecht – bij iepen is het bijna een must – 

maar soms ook onterecht. Wij zijn een partij die halfproducten opkoopt, dus zelf houden we ons er niet 

direct mee bezig. Nieuwe onderstammen komen bij ons als kant-en-klaar product binnen, en daar is 

negen van de tien keer al een enorm onderzoekstraject aan voorafgegaan. Die hebben allemaal goede 

wortels en een goede verenigbaarheid; daar is echt niets mis mee.’

Toon Ebben van Ebben Boomkwekers: ‘Eigen wortel is geen hype, maar je moet het wel met ver-

stand toepassen. Ongebreideld alles op eigen wortel willen, is niet zinvol. Verankering, opname van 

vocht, resistentie, dat zijn zaken die tellen. Als er dan onderstammen zijn die beter zijn dan de eigen 

wortel, moeten we niet zeuren. Iepen hebben op sommige standplaatsen met eigen wortel onvoldoende 

verankeringszekerheid. Als er een goede onderstam beschikbaar is, kan die ook prima gebruikt worden. 

Er is bijvoorbeeld geen betere verankeraar dan de Hollandica Belgica.’



37

Laat de proeftuin van vroeger maar terugkomen

Henk den Mulder, Den Mulder Boomteelt: ‘Ik mis de proeftuin niet direct, moet ik je eerlijk zeggen. 

Het kan ook op een andere manier. De onderzoeksgegevens die we nodig hebben, zijn over het alge-

meen toch wel beschikbaar. Veel dingen veranderen ook niet; er ligt al veel onderzoek uit het verleden. 

Waar ik wel behoefte aan heb, is onderzoek om de broodjeaapverhalen uit de wereld te helpen die hier 

en daar circuleren. Vaak zijn dat theoretische verhalen, die met de praktijk niets te maken hebben.’

Jan Mauritz, zelfstandig adviseur: ‘Die proeftuin is al zo lang weg. Maar ik vind het in zijn algemeen-

heid wel heel erg dat alle onderzoeksinstituten zo onder druk staan en mensen moeten ontslaan. Dan 

heb ik het over organisaties als PPO en Naktuinbouw die zich nu weer moeten heroriënteren op hun 

wettelijke taken, Wageningen. Sinds het Productschap Tuinbouw is geliquideerd, zijn allerlei onderzoeken 

in de boom- en fruitteelt afgebouwd. Dat is heel slecht en dat gaat ten koste van de gigantische know-

how die wij hadden in Europa. Al dat onderzoek gaat nu verloren en dat is fnuikend voor de internatio-

nale concurrentiepositie.’

Gerrit Schalk sr., boomadviseur en onderzoeker: ‘Ik ben misschien niet helemaal objectief, maar 

de proeftuin moet terugkomen. Er zijn nu te veel partijen in de markt die maar wat doen. Die afschaf-

fing had ook te maken met nonchalance, en ik begrijp dat wel. Boomkwekers betalen niet graag voor 

iets wat min of meer opgelegd wordt. O, dat doen we zelf wel, dachten ze. Het probleem is ook dat je 

niet direct merkt dat je er meer bomen door gaat verkopen. Maar ik denk dat iedereen inmiddels wel 

gemerkt heeft dat dat toch zo is, vooral naar het buitenland.’

Corné Leenders, accountmanager bij Boomkwekerij Udenhout: ‘Dat zou ik zeker adviseren. Het 

probleem is alleen dat het moeilijk is alle neuzen in dezelfde richting te krijgen; er speelt altijd eigenbe-

lang mee. Toch denk ik dat kwekers best bereid zouden zijn om mee te betalen als zo’n onderzoeksbu-

reau zijn informatie met hen zou delen. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij ziektevrije bomen. Neem de 

populierensoorten: minder pluizen en dergelijke, daar werd allemaal onderzoek naar gedaan. De markt 

mist dat nu, kwekers moeten dat allemaal zelf uitzoeken. Wij zijn een grote kwekerij, maar wij hebben 

zelf niet de faciliteiten voor dergelijk diepgaand onderzoek.’ 

Toon Ebben van Ebben Boomkwekers: ‘Aan academisch geschoolde onderzoekers heb je weinig. 

Onderzoek moet wel toepasbaar zijn in de praktijk. Als dat het geval is, ben ik voorstander. Samen spar-

ren over verbeteringen betekent dat je sneller tot innovaties komt. Het achterliggende onderzoek is vaak 

ook beter van kwaliteit, waardoor de kans op betere producten toeneemt. Mensen zijn op hun eigen 

bedrijf vaak sneller geneigd tekortkomingen te accepteren. Eigenlijk zouden we dus weer met de pet 

rond moeten gaan voor dergelijk onderzoek, ja. Alleen vrees ik dat er dan toch weer te veel zwartkijkers 

zijn die direct resultaat willen zien.’

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5235
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Iedereen begeeft zich wel eens in de zon zonder 

zich vooraf te hebben ingesmeerd met een zon-

nebrandmiddel. Meestal blijft dat zonder directe 

gevolgen. Goed, de huid kan wat branderig aan-

voelen, maar de volgende dag is dat vervelende 

gevoel meestal wel verdwenen. Toch is het ver-

standig je tijdig en voldoende in te smeren met 

zonnebrandcrème. Daarmee kun je huidschade 

en zelfs huidkanker voorkomen. Hoe dat werkt? 

Daarvoor is het nodig uit te leggen hoe de zon 

schade in de huid veroorzaakt. 

Huidkanker is de meest voorkomende kanker-

soort in Nederland en het aantal mensen met 

huidkanker blijft maar toenemen, in een steeds 

hoger tempo. Vroeger was huidkanker echt iets 

voor oude mensen en voor mannen die altijd in 

de buitenlucht werkten. Maar nu zien huidart-

sen steeds jongere patiënten. We hebben meer 

(vrije) tijd om naar buiten te gaan, gaan vaker op 

zonvakantie en maken meer gebruik van de zon-

nebank. Liefst 50% van de Nederlandse vrouwen 

ligt regelmatig op de zonnebank. De zon, maar 

ook de zonnebank, geeft ons niet alleen warmte, 

maar ook onzichtbare, schadelijke uv-straling. Die 

veroorzaakt schade aan de huid, die weer leidt 

tot veroudering van ons vel. We krijgen rimpels, 

maar ook de kans op huidkanker neemt toe. 

Huidkanker komt vooral voor bij mensen met 

een blanke huid en het vaakst bij mensen die 

gemakkelijk verbranden in de zon en nauwelijks 

bruin worden, zoals mensen met rood haar en 

sproeten. Mensen die geneesmiddelen gebruiken 

die de afweer onderdrukken, lopen een extra 

verhoogd risico.

Huidcellen die eenmaal zonneschade hebben 

opgelopen, die dus te veel uv-straling hebben 

gehad, ontwikkelen zich makkelijk tot een huid-

kankerplekje. Tegenwoordig hebben mensen met 

huidkanker vaker dan vroeger meer plekjes. Ook 

keert de kanker vaak terug. Dat betekent dat 

je, eenmaal behandeld voor huidkanker, continu 

onder controle moet blijven. Huidkanker zal dus 

voor steeds meer mensen een chronische ziekte 

worden. Het aantal mensen met huidkanker is op 

dit moment net zo groot als het aantal mensen 

met alle andere soorten kanker bij elkaar. Het zal 

duidelijk zijn dat mensen die veel in de buiten-

lucht werken een extra groot risico hebben op 

het krijgen van huidkanker. Voor hen is het dus 

extra belangrijk zonnebrandcrème te gebruiken. 

Die voorkomt immers voor een groot deel dat de 

schadelijke uv-straling de huid kan binnendrin-

gen.

Er zijn verschillende soorten huidkanker, met 

verschillende verschijningsvormen, en die verschil-

lende soorten kennen weer diverse subtypes. Het 

eerste grote onderscheid dat wordt gemaakt, is 

tussen de melanoma- en de niet-melanoma-vor-

men van huidkanker. De niet-melanoma-vormen 

komen het meest voor (90%) en zijn onder te 

verdelen in het basaalcelcarcinoom en het plavei-

selcelcarcinoom, en de daarbij behorende voor-

stadia, zoals actinische keratosen.

Het basaalcelcarcinoom is goed behandelbaar en 

ook het plaveiselcelcarcinoom valt redelijk onder 

controle te houden. Het is natuurlijk wel verve-

lend als je vaker geopereerd moet worden voor 

huidkanker, zeker als het je gezicht aantast. Een 

melanoom is gevaarlijker. Hoewel die vorm van 

huidkanker het minst voorkomt, overlijden daar 

in Nederland jaarlijks ruim achthonderd mensen 

aan. 

Ook al denken we vaak: o, dat overkomt mij 

niet, het is toch belangrijk om altijd alert te zijn. 

Wie in de groene sector werkt, doet dat veelal in de buitenlucht. Heerlijk! Vooral in de zonnige maanden die hopelijk voor ons liggen. Er ligt 

echter een gevaar op de loer: huidkanker. Maar hoe groot zijn de risico’s dan en wat kun je doen om ze te verkleinen?

Auteur: Dr. M.J.P. Gerritsen, dermatoloog, Radboudumc

Huidkanker: voorkomen 
is beter dan genezen
Een veelgemaakte fout is dat mensen denken dat 
ze niet verbranden tijdens het sporten buiten
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Misschien denk je dat de zon geen kwaad kan 

wanneer je nooit zonnebaadt. Dat je tijdens 

het sporten buiten of tijdens het tuinieren niet 

zult verbranden. Maar het is natuurlijk dezelfde 

zon…. Het risico blijft even groot. De delen van 

je lichaam die aan de zon worden blootgesteld, 

lopen een even groot risico.

De belangrijkste tip om huidkanker te voorko-

men, is om blootstelling aan zonlicht te beper-

ken. Voorkom verbranding! Verbranding is een 

signaal dat de huid veel meer uv-straling heeft 

gekregen dan zij kan verdragen. De gevaarlijkste 

periode om in de zon te verblijven is tussen 11 

uur ’s morgens en 3 uur ’s middags, wanneer de 

zonkracht op zijn sterkst is. Mocht je toch de hele 

dag buiten aan het werk zijn, neem dan regel-

matig een pauze. Gebruik bijvoorbeeld je lunch 

binnen of in de schaduw. Dit soort pauzes geven 

de huid even rust.

We moeten natuurlijk wel kunnen genieten 

van de buitenlucht en de zon, ook in de vrije 

tijd. Bovendien stimuleert de zon de aanmaak 

van vitamine D, die we nodig hebben voor de 

vorming van sterke botten en voor een goede 

weerstand. Maar zorg dan dus voor adequate 

zonbescherming met zonnebrandcrèmes of draag 

goed dekkende kleding. Wetenschappelijk is 

aangetoond dat crèmes met een goede bescher-

mingsfactor (30 of hoger) de kans op huidkanker 

veel kleiner maken en de aanmaak van vitamine 

D niet belemmeren. Dat wil dus niet zeggen 

dat je onbeperkt kunt zonnebaden zolang je je 

maar insmeert. Dan verklein je het effect van de 

crèmes weer.

En ben je kaal? Draag dan altijd een hoed of een 

pet. De huid op de schedel is dun en verbrandt 

gemakkelijk.

Extra schade ontstaat door het gebruik van de 

zonnebank. Die is trouwens niet veiliger dan 

zonlicht en geeft geen bescherming tegen ver-

branden als je daarna gaat zonnebaden, al wordt 

dat vaak wel beweerd. Zonnebankgebruik wordt 

door huidartsen dan ook streng afgeraden.

En dan nog iets om in je oren te knopen: alle 

uv-schade aan de huid wordt bij elkaar opgeteld 

en door de huid onthouden. Bij roken worden je 

longen weer schoner als je een aantal jaren niet 

gerookt hebt, maar bij de huid is dat helaas niet 

zo. Voorkomen is beter dan genezen.

Het onderwerp huidkanker wordt in de vakpers 

regelmatig besproken. Dit heeft geresulteerd 

in een zeer interessante discussie onder werk-

Extra schade ontstaat door 

het gebruik van de 

zonnebank

Zonneschade met actinische keratosen op een kalend 
hoofd.

Een melanoom is vaak een asymmetrische moedervlek-
achtige plek, is onregelmatig begrensd, laat vaak meer-
dere kleuren zien en is meestal groter dan 6 mm.

Waar kun je op letten? 

Het is verstandig jezelf of je partner regel-

matig van top tot teen op plekjes te contro-

leren. Let dan vooral op plekjes die je niet 

goed thuis kunt brengen. Als die gaan groei-

en of er anders uitzien dan andere plekjes 

die je hebt, dan moet je alert zijn. Wondjes 

die niet willen genezen, kunnen ook huid-

kanker zijn. Huidkanker kan in principe 

overal op de huid voorkomen, zelfs onder de 

nagels, maar ontstaat vooral op de huid die 

aan zonlicht worden blootgesteld. 

Bij moedervlekken is het goed om te letten 

op veranderingen in grootte, vorm, kleur, 

jeuk of pijn, korstjes, bloeden of wanneer 

een moedervlek er ontstoken uitziet. Zeker 

als een moedervlek vele kleuren heeft, is 

deze verdacht.

Aangeraden wordt om bij het beoordelen 

van  moedervlekken gebruiken te maken van 

de ABCD-regel:

Asymmetrie: ongelijkmatige toename in 

grootte en/of dikte van de moedervlek.

Border: de rand wordt op een of meer 

plekken onregelmatig.

Colour: de kleur van de moedervlek wordt 

heel donker, of toont allerlei kleuren door 

elkaar.

Diameter: de moedervlek is groter dan 6 

mm in doorsnede.

Ga naar je huisarts als je een van deze 

kenmerken ontdekt. Het is misschien nogal 

wat om al je moedervlekken in de gaten te 

houden, maar zo wordt huidkanker op tijd 

ontdekt en is een goede behandeling bijna 

altijd mogelijk.
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gevers die zich verantwoordelijk voelen voor 

hun werknemers en hen daarom voorzien van 

zonnebrandmiddelen. Ook andere maatregelen 

worden getroffen, zoals verstrekking van pet-

ten met brede randen en voldoende drinkwater. 

Maar, zo zeggen de werkgevers, het blijven 

verschaffen van al deze middelen is een kostbare 

aangelegenheid. Het is uiteindelijk ook de eigen 

verantwoordelijkheid om een zonnebrandmiddel 

daadwerkelijk te gebruiken en speciale petten 

te dragen. Werknemers kunnen hiertoe moeilijk 

worden gedwongen.

Het blijft ook de taak van de werkgever om per-

soneel dat vaak lange tijd buiten aan het werk is, 

te beschermen. Hoewel mensen met een lichte 

huid het meest kwetsbaar zijn, moet aan ieder-

een worden gedacht. Het is belangrijk dat tijdens 

cursussen en trainingen met betrekking tot 

gezondheid en veiligheid aandacht wordt besteed 

aan het veilig werken in de zon. Werknemers 

moeten goed op de hoogte worden gesteld van 

de gevaren en dienen te worden geïnformeerd 

over welke simpele maatregelen de risico’s op 

huidkanker kunnen verkleinen.

Belangrijk is echter ook om werknemers toe te 

staan geregeld pauzes te nemen om zich even 

uit de zon te kunnen terugtrekken. Zorg ervoor 

dat ze binnen kunnen lunchen of bied hun een 

plek aan in de schaduw. Ook moet er voldoende 

vers water voorhanden zijn om uitdroging te 

voorkomen.

Met deze maatregelen houd je je werknemers 

gezond en verklein je de kans op huidkanker.

Een plaveiselcelcarcinoom ziet er vaak uit als een huidkleurig of lichtrood bultje, vaak met een ruw aanvoelend 
oppervlak. Het kan overal op het lichaam voorkomen. Er bestaat echter een voorkeur voor de schedelhuid, de 
oren, het gezicht, de lippen, de onderarmen, de handruggen en de benen.

Een basaalcelcarcinoom kan er soms uitzien als een eczeemplekje dat niet wil genezen en langzaam groeit. Soms 
is het een glanzend rozig of rood bultje dat maar blijft groeien en asymmetrisch wordt. Basaalcelcarcinomen 
kunnen op het hele lichaam voorkomen, maar eigenlijk nooit op de handen.

De belangrijkste tip om 

huidkanker te voorkomen, 

is om blootstelling aan 

zonlicht te beperken

Dr. M.J.P. (Rianne) Gerritsen is als dermatoloog 

werkzaam in het Radboudumc. Haar 

aandachtsgebieden zijn Huidkanker en 

Onderwijs. Daarnaast is zij voorzitter van de 

Keten Huidtumoren in het Radboudumc en 

doet zij onderzoek op het gebied van 

behandeling van huidkanker en nieuwe 

diagnostische technieken.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5236
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Om na te gaan hoe deze agressieve schim-

mel beheerst kan worden, werd van 2009 tot 

2013 een onderzoeksproject uitgevoerd door de 

Belgische onderzoeksinstellingen Proefcentrum 

voor Sierteelt (PCS) en Instituut voor Landbouw- 

en Visserijonderzoek (ILVO), gefinancierd door 

het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap 

en Technologie (IWT) en de Belgische sierteelt-

sector. Dit onderzoek had als doel het verkrijgen 

van kennis omtrent een duurzame geïntegreerde 

beheersing (integrated pest management: IPM). 

In een eerste artikel werd reeds dieper ingegaan 

op goede cultuur- en onderhoudspraktijken. In 

dit artikel bespreken we het optimale gebruik van 

waardplantresistentie.

De meerwaarde van weinig gevoelige soorten en 

cultivars

De hedendaagse beheersing van Cylindrocladium 

in Buxus steunt vooral op een goede chemische 

bestrijding en cultuurtechniek. De haalbaar-

heid van deze maatregelen is verschillend voor 

kwekers, professionele groenonderhouders en 

particuliere tuinliefhebbers. Bovendien kunnen 

cultuurtechnische maatregelen de ziektedruk 

weliswaar sterk verminderen, maar zijn ze in de 

praktijk, bij de meer vatbare Buxus-soorten en 

-cultivars, vaak onvoldoende om de ziekte tegen 

te houden. Vooral in warme periodes met zware 

regenval blijft chemische behandeling noodzake-

lijk. Het gebruik van fungiciden stoot echter meer 

en meer op verzet bij de publieke opinie, omwille 

van de mogelijke impact op milieu en mense-

lijke gezondheid. Wereldwijd worden richtlijnen 

opgesteld door overheidsinstanties, waardoor 

veel actieve stoffen van de markt worden gehaald 

en het praktische gebruik van fungiciden wordt 

beperkt. Het gebruik van weinig vatbare soorten 

en cultivars kan daarom beschouwd worden als 

de meest duurzame én effectieve oplossing voor 

de Cylindrocladium-problematiek in Buxus in de 

toekomst.

Onderzoek

Binnen het onderzoeksproject werd de gevoelig-

heid van 34 Buxus-soorten en -cultivars bepaald. 

Verschillende aspecten van gevoeligheid werden 

hierbij in kaart gebracht: de mogelijkheid tot 

infectie door C. buxicola, de grootte van de blad-

vlekken en de productie van schimmelsporen op 

de verschillende waardplanten. Dit laatste bepaalt 

mee de mate waarin de ziekte zich binnen een 

partij verder kan verspreiden. Hoewel geen 

enkele van de geteste soorten en cultivars vol-

ledig resistent blijkt tegen C. buxicola, werden er 

wél grote verschillen in waardplantgevoeligheid 

waargenomen. Met deze kennis kan het risico op 

ziekte, en dus het vereiste niveau van monitoring 

en preventieve chemische bescherming, worden 

ingeschat voor de verschillende Buxus-soorten en 

-cultivars. Bovendien is deze informatie waardevol 

voor toekomstige veredelingsprojecten.

Onderverdeling in ‘gevoeligheidsklassen’

Op basis van het onderzoek kunnen de geteste 

Buxus-soorten en -cultivars onderverdeeld 

worden in drie gevoeligheidsklassen (Tabel 1). 

Klasse C-waardplanten blijken ‘zeer gevoelig’ ten 

opzichte van C. buxicola en vereisen veelvuldige 

monitoring. Zelfs bij de minste waarneming van 

de ziekte dient snel en adequaat gereageerd te 

worden. Regelmatige en voortdurende behande-

Buxus is een van de meest gebruikte planten in Vlaamse tuinen en kende lange tijd geen echte fytosanitaire problemen. Sinds een tiental jaar 

wordt de teelt echter geplaagd door uitbraken van een nieuwe ziekte, veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola (= Calonectria 

pseudonaviculata) (zie deel 1 voor symptoombeschrijving). 

Auteurs: Bjorn Gehesquière, Liesbet Van Remoortere, Filip Rys, Johan Van Huylenbroeck, Kurt Heungens

Foto's: Herplant BVBA

Optimaal gebruik van 
waardplantresistentie
Resultaten van het onderzoek naar een geïntegreerde beheersing van de 
Buxus-ziekte Cylindrocladium buxicola 

B.m. Rococo
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ling met fungiciden is hierbij noodzakelijk om 

de ziekte blijvend onder controle te houden. 

De Buxus-cultivars binnen klasse B worden 

beschouwd als ‘matig gevoelig’. Hoewel deze 

waardplanten gedurende het grootste deel van 

het jaar weinig problemen ondervinden, kan de 

ziekte zich onder de juiste weersomstandigheden 

(hoge temperaturen, hevige regenbuien) toch 

explosief uitbreiden. Daarom wordt ook binnen 

deze klasse regelmatige controle aangeraden. 

In geval van aantasting wordt aanbevolen om 

preventief te behandelen met fungiciden vóór 

hevige regenbuien. Waardplanten binnen klasse 

A ondervinden in het algemeen weinig proble-

men met de ziekte, zelfs onder regenachtige 

weersomstandigheden. Mits sprake is van een 

goede cultuurtechniek, hoeven deze planten 

slechts zelden of nooit behandeld te worden met 

fungiciden.

Soortenassortiment: heden en toekomst

Jammer genoeg blijkt juist de meest gecommer-

cialiseerde soort, B. sempervirens, en zijn culti-

vars, matig tot zeer vatbaar ten opzichte van C. 

buxicola. Het grootste slachtoffer van de ziekte is 

hierbij ongetwijfeld B. sempervirens ‘Suffruticosa’ 

(klasse C). Deze cultivar was tot voor kort erg 

Om na te gaan hoe 

deze agressieve schimmel 

beheerst kan worden, werd 

van 2009 tot 2013 

een onderzoekproject 

uitgevoerd

Buxus sempervirens

B.s. Elegantissima

Klasse C  Zeer gevoelig

Klasse B  Matig gevoelig

Klasse A  Weinig gevoelig 

 

B. sempervirens 'Suffruticosa'

B. sempervirens 'Memorial'

B. microphylla 'Morris Midget'

B. sempervirens 'Blauer Heinz'

B. sempervirens 'Ingrid'

B. sempervirens 'Tall Boy'

B. sempervirens 'King Midas'

B. sempervirens 'Angustifolia'

B. sempervirens 'Latifolia Maculata'

B. × 'Green Gem'

B. sempervirens 'Varifolia'

B. sempervirens 'Dark Sky'

B. sempervirens 'Planifolia Haller'

B. microphylla var. koreana

B. sempervirens

B. sempervirens 'Elegantissima'

B. sempervirens 'Glauca'

B. sempervirens 'Handsworthiensis'

B. sempervirens 'Justin Brouwers'

B. sempervirens 'Newport Blue'

B. sempervirens 'Rotundifolia'

B. x 'Green Mound'

B. microphylla 'Faulkner'

B. microphylla 'Belvédère'

B. microphylla 'John Baldwin'

B. microphylla 'Sunnyside'

B. microphylla 'Golden Dream'

B. microphylla 'Trompenburg'

B. microphylla 'National'

B. microphylla 'Rococo'

B. microphylla 'Henry Hohman'

B. balearica

B. bodinieri

B. harlandii
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populair omwille van zijn compacte, trage groei 

en dus makkelijke snoei, maar wordt vanwege 

zijn hoge gevoeligheid steeds minder gevraagd 

én aangeboden. Hoewel de traditionele 

B. sempervirens slechts ‘matig’ gevoelig is voor 

de ziekte (klasse B), worden in particuliere tuinen 

toch vaak problemen waargenomen. Meestal ligt 

het niet gebruiken van middelen of het gebruiken 

van niet-geschikte middelen aan de basis van 

deze problemen. 

Veel andere Buxus-soorten, zoals B. microphylla 

(en cultivars), B. bodinieri, B. balearica en B. 

harlandii, ondervinden in de praktijk veel min-

der problemen met C. buxicola (klasse A, met 

uitzondering van B. microphylla ‘Morris Midget’ 

en B. microphylla var. Koreana). Voor veel men-

sen blijken deze alternatieve soorten niet te 

beantwoorden aan het beeld van de traditionele 

Buxus-plant. Toch lijkt de lage vraag vooral een 

kwestie van 'onbekend maakt onbemind'. Deze 

soorten kunnen in de toekomst een waardevolle 

bijdrage leveren aan het assortiment, omwille 

van hun enorme diversiteit en rijkdom aan kleur, 

groeiwijzen en toepassingsmogelijkheden. Hun 

intrinsieke lage gevoeligheid voor C. buxicola kan 

het grote publiek ertoe overhalen om deze alter-

natieve soorten in de toekomst uit te proberen, 

al dan niet met een andere functionaliteit én een 

andere belevingswijze. 

De juiste Buxus in de juiste tuin en toepassing!

Informeer naar de verwachtingen van de klant 

en opteer voor een Buxus die past bij zijn of haar 

mogelijkheden! De Buxus-cultivars uit klasse C 

Eigenschappen cultivars

B. sempervirens

 Gevoeligheid C. buxicola Klasse B

 Blad   Donkergroen, lancetvormig

 Groeivorm   Opgaande groei, dicht vertakt

 Gebruikswaarde  Snoeivormen, hagen, solitaire struik

B. sempervirens ‘Elegantissima’

 Gevoeligheid C. buxicola Klasse B

 Blad   Klein, ovaal, witbont

 Groeivorm   Kleine, bossige struik

 Gebruikswaarde  Lage hagen en bollen, solitaire struik

 Synoniem   B.s. ‘Elegans’

B. microphylla ‘Faulkner’

 Gevoeligheid C. buxicola Klasse A

 Blad   Rond, olijfgroen, glanzend

 Groeivorm   Bossig, breed uitgroeiend, dicht vertakt

 Gebruikswaarde  Bollen, blok- en vakbeplanting

B. microphylla ‘Rococo’

 Gevoeligheid C. buxicola Klasse A

 Blad   Klein, frisgroen, smal

 Groeivorm   Laag, bodembedekkend

 Gebruikswaarde  Bodembedekker, lage hagen en bollen, 

    onderhoudsarme blokbeplanting

 Synoniem   B.m. ‘Herrenhausen’

B. microphylla ‘Trompenburg’

 Gevoeligheid C. buxicola Klasse A

 Blad   Klein, geelgroen, rond

 Groeivorm   Breed uitgroeiend, spreidend, afhangende twijgen

 Gebruikswaarde  Solitaire struik, natuurlijke blokbeplanting

 Synoniem   B.m. ‘Filigree’

B. microphylla ‘National’

 Gevoeligheid C. buxicola Klasse A

 Blad   Groot, donkergroen, rond en glanzend

 Groeivorm   Breed opgaand, bossige groei

 Gebruikswaarde  Hoge hagen, grote bollen, blokbeplanting, solitaire   

    struik

B.m. Faulkner

B.m. National
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vormen een uitdaging: ze vereisen een goede 

kennis van de ziekte (symptoomherkenning, ver-

spreiding, insleep) en de bereidheid om veelvuldig 

te controleren en te behandelen indien nodig. 

In de meeste tuinen kan gekozen worden voor 

planten uit klasse B, mits de eigenaar bereid is 

om van tijd tot tijd de planten te controleren en 

het basisonderhoud te geven die deze cultivars 

nodig hebben. Wordt een meer onderhoudsarme 

tuin gewenst, waarbij het gebruik van fungiciden 

minder cruciaal is, dan kan men het beste kiezen 

voor Buxus-soorten en -cultivars uit klasse A. 

De omschakeling naar soorten en cultivars met 

lage gevoeligheid voor C. buxicola zal inspanning 

vereisen, maar kan ook gezien worden als een 

kans. Buxus heeft immers meer mogelijkheden 

dan snoeivormen en lage haagjes! Er bestaan 

lage, bodembekkende soorten die zeer weinig 

onderhoud vragen. Voor hoge hagen kan het 

best gekozen worden voor snelgroeiende cultivars 

met een opwaartse groeiwijze. Bepaalde culti-

vars groeien van nature uit tot prachtige solitaire 

struiken of zelfs kleine bomen, die de tuin een 

uniek karakter en eigenheid kunnen geven. Naast 

de traditionele donkergroene Buxus bestaan er 

bonte, frisgroene en zelfs blauwachtige varian-

ten, die kleur kunnen brengen in een tuin. Veel 

B. microphylla-cultivars hebben bovendien een 

prachtige bronsachtige tot gele winterverkleuring, 

die, indien ongewenst, beperkt kan worden door 

een lichte najaarsbemesting. 

B.m. Trompenburg

Meer informatie:

PCS – Boomkwekerij

Filip Rys

E: filip.rys@pcsierteelt.be

of

ILVO – Gewasbescherming

Kurt Heungens

E: kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5237
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De afgelopen dagen heb ik rondgetoerd in Duitsland en Denemarken. 

In korte tijd veel bijzondere bedrijven en initiatieven gezien. Dit is zo 

ongeveer de oogst: het laatste nieuws over essentaksterfte, een nieuw 

soort gaatjespotten, logistieke trends bij handelskwekerijen, het gebruik 

van genenmarkers bij veredeling en nieuwe manieren om een zaaibed te 

pasteuriseren en te prepareren. Ontzettend interessant allemaal. Op zo’n 

moment twijfel ik er niet aan dat ik met afstand de leukste baan heb van 

de hele sector. Het aardigste is natuurlijk dat je in die twee dagen, waarin 

je met tien verschillende partijen en bedrijven praat, ook een aardig idee 

krijgt van de manier waarop de wereld, althans de professionele groene 

wereld, over ons Nederlanders denkt. Nederlanders zijn niet altijd positief 

over Duitsers. De oorlog lijkt met zeventig jaar ver weg, maar kan, als het 

wat tegenzit, soms toch nog akelig dichtbij zijn. Opmerkelijk genoeg geldt 

dat andersom niet. In Duitsland en Denemarken is iedereen eigenlijk wel 

positief over de mentaliteit van Nederlandse ondernemers of heeft er op 

zijn minst stille bewondering voor. Het aardigste vind ik de Deense kweker 

die zei: ‘Denen hebben eigenlijk alleen maar respect voor de Nederlandse 

kwekers.’ De volgende goede oneliner kwam van een Duitse boomkweker, 

die mij met enige terughoudendheid op de hoogte bracht van zijn innovatie: 

‘Aan een Duitser kan ik dat allemaal gerust uitleggen, maar Nederlanders 

zijn sneller dan het licht als het gaat om het kopiëren van nieuwigheden. 

Nog sneller dan Chinezen.’ Overigens had deze Duitse kweker wel door 

dat het onverstandig is om innovaties voor jezelf te houden. Natuurlijk, je 

innoveert met het doel om voorsprong op je klanten te krijgen. Ga je echter 

als een broedse kip boven op die innovaties zitten, dan dreigt het effect van 

verstikking en kan de markt nooit overtuigd raken van de echte waarde van 

jouw innovaties. Verder geldt natuurlijk dat innoveren één procent inspiratie 

is een 99 procent transpiratie. Dus houd je iets te veel voor jezelf, dan word 

je al gauw verstikt door je eigen transpiratie en bedrijfsblindheid.

Maar terug naar de mening van onze oosterburen over Nederlandse 

kwekers. Ik denk dat het goed is om hieraan te denken, nu het in de 

Nederlandse kwekerijsector niet zo lekker loopt. Ook na deze regen komt 

zonneschijn, en dan kunnen Nederlandse kwekers en dus de hele sector 

profiteren van de Nederlandse ondernemersmentaliteit. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel  hein@nwst.nl 

Hoofdredacteur 

‘Aan een Duitser kan ik dat allemaal gerust 

uitleggen, maar Nederlanders zijn sneller 

dan het licht wat betreft het kopiëren van 

nieuwigheden. Nog sneller dan Chinezen’

Ga niet als een broedse kip boven op die 

innovaties zitten, dan dreigt het effect van 

verstikking en kan de markt nooit overtuigd 

raken van de echte waarde van jouw 

innovaties

Sneller dan een Chinees 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5238
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Uw product 
  langer vitaal!

Luna PRIVILEGE is het nieuwe fungicide voor 
de boomkwekerij, met een uitstekende werking 
tegen onder andere meeldauw.  
Dit leidt tot een:
▶ vitaler gewas
▶ gezondere oogst

/BayerCropNL

YOU LOOK

FABULOUS!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 


