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Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Boom in BusinessBoom in Business

Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Stekbedrijf 
G. van der Loo BV

CONIFEREN – HEESTERS – 

SIERGRASSEN IN PLUGGEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBUIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

Hooghoutseweg 27 
5074 NA Biezenmortel 
T: 0031-(0)411-643094 
infovdloo@stekbedrijf.com

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRUIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl



Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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20 Stap voor stap werken 
aan de ontwikkeling 
van het bedrijf 

Jurgen Denissen (31 jaar) nam drie jaar geleden met zijn broer Kevin het bedrijf 

van vader Jos Denissen over. Voor beide broers een natuurlijk moment om met 

een gedegen plan het bedrijf weer toekomstproof te maken. Jurgen Denissen:  

‘Ik hoef niet groot te worden. Veel belangrijker is een goede balans.’

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren
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Taal is cruciale factor bij 
vluchteling in agrarisch bedrijf

De agrarische sector heeft het moeilijk:  

er dreigt een groot tekort aan werknemers in 

de branche. Boerenbedrijven kampen met  

vergrijzing en ook boomkwekers kennen 

problemen met de opvolging binnen de 

onderneming. VluchtelingTalent startte begin 

april 2016 een initiatief in de regio Westland 

dat mogelijk een oplossing kan bieden: leid 

vluchtelingen met een verblijfsstatus op tot 

agrarisch medewerker. 

Anders doen dan anderen, dan kun je 
geld verdienen

Van der Peijl Tuinplanten is een grote op zijn gebied, 

maar wil zeker geen massabedrijf zijn. Het bedrijf 

is gespecialiseerd in bloeiende tuinheesters, zoals 

Viburnum en Hortensia voor tuincentra. Dat is een 

markt die vraagt om grote aantallen. Van der Peijl 

probeert door selectie van de juiste cultivars en

slimme marketing toch onderscheidend te blijven.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

op www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

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

24 38
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Boomkweker Herman Mauritz is blij dat hij zijn vak en 
bedrijf kan overdragen

Boom in Business is op bezoek bij Mabo, de boomkwekerij van Herman Mauritz. 

Althans, nog even. Want Herman zit middenin een opvolgingstraject met zijn 

zoon Niels en medewerker Jan Wennekes. De leibomenspecialist geeft een 

rondleiding door de boomkwekerij en zijn opvolgers vertellen hoe zij de 

toekomst zien voor het bedrijf.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

18  Door de donkere wolken van de stookhoop 
heen schijnt inmiddels volop de zon

28  ‘Ondernemen is leuk, maar dan moet het 
wel leuk gaan’

32  ‘Er mag zelfs geen zandkorrel meer  
zichtbaar zijn na de spoelbeurt’

42  Inspiratieboom 

50 Hoofdredactioneel

46

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

De groten worden groter, kleinere  
bedrijven hebben het nog lastig

Na enkele jaren van teruglopende omzet en resultaten  

is de Zundertse boomkwekerij de weg naar boven 

ingeslagen. De omzet in bos- en haagplantsoen is in het 

najaar toegenomen met ruim 5 procent. Dit voorjaar zien 

we een groei van tegen de 10 procent. De grotere  

bedrijven nemen hierin het voortouw; bedrijven die 

afhankelijk zijn van alleen regionale afzet weten de groei 

nog niet te realiseren. In de containerteelt liggen de 

groeicijfers nog iets hoger. Ook hier zijn het de grotere 

bedrijven die de negatieve spiraal het snelst hebben 

weten te doorbreken. 

14
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Matthijs Mesken naar 
VGB
Matthijs Mesken, directeur van Stichting 
Groenkeur, gaat per augustus aan de slag als  
directeur van de VGB, de branchevereniging van 
groothandelaren in bloemen en planten. Dat 
maakte interim-voorzitter Lex Ebus bekend tijdens 
de afscheidsreceptie van directeur Robert 
Roodenburg. Mesken was 14 jaar werkzaam bij 
VGB, sinds 2012 in de rol van directeur. Eerder 
werkte hij bij Anthos en het Productschap 
Tuinbouw. Wie de nieuwe directeur van Stichting 
Groenkeur wordt, is nog onbekend. In juni komt 
het bestuur bij elkaar om een functieprofiel op te 
stellen, zo laat de organisatie weten.

Onderzoek bevestigt 
eerste resultaten 
'bijenaanpak'
De inspanningen van tuincentra en hun  
leveranciers om residu van bij-onvriendelijke 
gewasbeschermingsmiddelen op tuinplanten te 
verminderen, werpen hun vruchten af. Dat leiden 
Tuinbranche Nederland en haar leden af uit onder-
zoek van Greenpeace. 'Tegelijkertijd zien we dat we 

nog stappen moeten maken', zegt directeur Frank 
van der Heide van Tuinbranche Nederland mede 
namens retailorganisaties Groenrijk, Intratuin, 
Life & Garden en Welkoop. Greenpeace kocht 
onlangs bij genoemde winkelketens planten en  
liet ze op residu onderzoeken. Recentelijk werden 
de resultaten bekendgemaakt. Van der Heide:  
'Dat laat mooie uitkomsten zien, met reductie van 
het residu van middelen die de hoogste prioriteit 
hebben. Daar doen we het voor; samenwerken en 
actie ondernemen met partijen in de keten met 
commitment om het steeds beter te doen.'

Samen met het Centrum voor Landbouw en Milieu 
en de Stichting Natuur en Milieu is in 2016 een 
gezamenlijke ambitie vastgesteld door kwekers 
en handel om verder te verduurzamen. In maart 
2017 werd de Ambitie 2.0 vastgesteld. Daarin werd 
afgesproken om voor bomen, struiken, bloemen 
en planten nog verdergaande eisen te laten gel-
den wat betreft gebruik en verduurzaming van 
gewasbeschermingsmiddelen. Retailers meldden 
die afspraken, die gelden voor 2017 en 2018, dit 
voorjaar aan hun leveranciers.
De aanpak omvat geïntegreerde gewasbe-
scherming, innovatie, gefaseerd verbod van 
bij-onvriendelijke middelen en stimuleren van 
sterke gewassen. Ook is vereist dat kwekers deel-
nemen aan Product Proof (als MPS A-deelnemer), 
Milieukeur of Groenkeur. Dit is een waarborg dat 

geen verboden middelen zijn gebruikt en dat een 
integrale duurzaamheidsaanpak wordt toegepast. 
De initiatiefnemers evalueren de ervaringen in de 
zomer van 2018, om daarna het beleid vanaf 2019 
vast te stellen.

Pieter van Dongen 
sales- en marketing-
manager bij Haifa
Per 11 mei 2017 is Haifa North West Europe  
versterkt met Pieter van Dongen. Als sales- en 
marketingmanager is hij verantwoordelijk voor de 
commerciële activiteiten van Haifa in de Benelux. 
Van Dongen heeft meer dan twintig jaar ervaring 
in de sector bij verschillende gerenommeerde 

Onderzoek brengt 
bewustzijn Xylella in 
kaart
De LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten doet 
momenteel onderzoek naar het bewustzijn van 
kwekers omtrent Xylella fastidiosa. Boomkwekers 
wordt in het kader van dat onderzoek gevraagd 
om een korte enquête in te vullen. Doel van het 
onderzoek is om kwekers bewuster te maken 
van de gevolgen van een uitbraak van Xylella. 
Deelnemers worden dan ook nogmaals gewezen 
op de gevolgen van een uitbraak: er mogen dan 
gedurende vijf jaar in een gebied van tien kilome-
ter geen waardplanten meer verhandeld worden. 
LTO noemt verder in de enquête dat 'de gevolgen 
van een Xylella-uitbraak op een bedrijf vele malen 
groter zijn dan wanneer bijvoorbeeld een bedrijfs-
pand in vlammen opgaat', en vraagt onder meer 
of kwekers bereid zijn om planten te verzekeren 
tegen Xylella. Invullen van de vragenlijst kan nog 
tot 30 mei. De enquête bestaat uit tien meerkeuze-
vragen en invullen neemt vijf minuten in beslag.
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bedrijven. Na zijn afstuderen aan de Has Den Bosch 
was hij werkzaam in de groentezadensector en 
als innovatiemanager bij de Greenery. Zijn laatste 
functie was salesmanager Benelux bij substraat-
producent Jiffy. Bij Haifa is Van Dongen eindverant-
woordelijk voor het complete gamma meststoffen 
voor de tuinbouw.

Aftrap #Marcbezoekt
De komende maanden gaat voorzitter Marc Calon 
in heel Nederland op bezoek bij meerdere LTO-
leden, van fruitteler tot akkerbouwer en van glas-
tuinbouw tot bomen- en vasteplantenteelt.
Verspreid over de provincies gaat de voorzitter 
kennismaken met de regio's en de zestien verschil-
lende sectoren die LTO Nederland vertegenwoor-
digt. Woensdag 10 mei was het eerste bezoek hier-
voor in de provincie Noord-Holland. Marc Calon 
bezocht hier de bloembollentelers van Apeldoorn 
Bloembollen uit Egmond-Binnen.
'Door de bedrijven te bezoeken, hoor en zie je 
echt wat er op het land leeft. En dat is natuurlijk 
altijd belangrijk', aldus Calon. 'Het zijn goede, 
open en eerlijke gesprekken. En daar houd ik van.' 
Calon neemt de opgehaalde informatie mee in 
zijn dagelijkse werkzaamheden voor LTO en is 
na deze eerste bezoeken erg benieuwd naar de 
volgende bezoeken. De bezoeken zijn te volgen 
via #Marcbezoekt. Ook zullen er van elke sector 
korte filmpjes gemaakt worden, die later gedeeld 
worden.

Ekompany breidt 
netwerk verder uit
Ekompany International, ontwikkelaar en 
producent van Ekote gecontroleerd vrijkomende 

meststoffen (CRF), kondigt vandaag de uitbreiding 
van het internationale distributienetwerk aan. 
Het bedrijf gaat samenwerken met een aantal 
nieuwe Europese distributeurs. De uitbreiding stelt 
Ekompany in staat om aan de groeiende interesse 
in gecontroleerd vrijkomende meststoffen te vol-
doen. Ekote-CRF's worden toegepast in markten 
als sierteelt, turf en gazon, groenten, fruit, land-
bouw en plantage. Eric van Kaathoven, directeur 
van Ekompany: 'We zijn trots op deze uitbreiding 
van ons internationale netwerk, dat wereldwijd 
klanten bedient. De toevoeging van diverse 
nieuwe distributeurs in landen als Italië, Polen, 
Griekenland en Bulgarije stelt ons beter in staat om 
relaties op te bouwen met telers, dealers en teelt-
adviesbedrijven. Bovendien kunnen we hen beter 
ondersteunen met snelle levering van producten, 
lokale support en customerservice.'

'Onze Ekote-CRF's zijn van hoge kwaliteit en 
tegelijkertijd ook het economische alternatief 
voor bestaande gecoate meststoffen', vertelt Stan 
Hoeijmakers, marketingmanager bij Ekompany 
International. 'Het economische aspect maakt dat 
onze gecoate meststoffen ook toepassing kun-
nen vinden in nieuwe markten, zoals landbouw, 
groenten en fruit. Door de uitbreiding van ons dis-
tributienetwerk kunnen we nu snel opschalen en 
verdergaan met het ontwikkelen van bestaande én 
nieuwe CRF-markten.'

Overname Syngenta 
akkoord
De aandeelhouders van Syngenta zijn akkoord met 
overname door Chemchina. Dat heeft persbureau 
Reuters bekendgemaakt. Met de overname is 43 
miljard euro gemoeid. De plannen werden vorig 
jaar al bekendgemaakt, maar nu ook de aandeel-
houders akkoord zijn, is de overname in zicht. 
Chemchina hoopt met de overname van Syngenta 
de Chinese landbouwproductie te verbeteren. Voor 
China zou het de grootste buitenlandse overname 
ooit zijn.

Stadstuinfestival in 
Almere
Het centrum van Almere wordt op 8 en 9 juli 
omgetoverd tot één grote stadstuin voor het 
Stadstuinfestival. Op diverse plekken worden 
stadstuinen aangelegd met verschillende thema’s, 
met producten van lokale (bloemen)telers en de 
mogelijkheid om deel te nemen aan workshops. 
Bezoekers kunnen nieuwe producten ontdekken 
en proeven en leren hoe ze duurzame initiatieven 
in hun dagelijks leven kunnen toepassen.  
Het festival heeft ook als doel de bezoeker te 
betrekken bij de verduurzaming van het  
centrum van Almere en de aanloop naar de 
Floriade Almere 2022. Het festival haakt ook 
aan bij het thema van de Floriade Almere 2022: 
Growing Green Cities. Na de tuinbouwtentoon-
stelling wordt het Floriadeterrein een stadswijk.
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Importeur van:

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 88 46. 

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

Swingfog-Fontan

nevelapparatuur

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

Keurmerk voor Duurzame 
Boomkwekerijproducten

‘Groenkeur voldoet aan 

maatschappelijk verantwoord 

inkopen en is dé norm  

in groenbestekken.’
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Samenwerking  
Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe en 
Husqvarna
 
Anton de Jong, commercieel directeur Husqvarna 
Benelux, en Harald de Boer, adjunct-directeur 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe, tekenen een 
meerjarige sponsorovereenkomst. De samen- 
werking behelst onder meer eventmarketing,  
communicatie, productintroducties en trainingen.

Het park werkt al decennialang met Husqvarna-
gereedschappen, maar gaat nu een formeel part-
nership aan. De Jong: "Deze samenwerking past 
perfect in de filosofie van Husqvarna om een duur-
zame bijdrage te leveren aan het onderhouden 
van de natuur. Er wordt in het park hoofdzakelijk 
gewerkt met onze accugereedschappen zodat 
bezoekers en het wild zo min mogelijk overlast 
ervaren met betrekking tot geluid en CO2-uitstoot. 
Het park heeft daarnaast prachtige locaties voor 
onder meer productintroducties aan ons dealer-
netwerk." In de bosbouw op het park werken 
dagelijks twintig mensen. Het machinepark wordt 
geleverd en onderhouden door Husqvarna-dealer 
Wolfswinkel uit Hoenderloo.

update voor 
Treeportal
Treeportal, de aanbodsbank voor leden van de 
coöperatieve vereniging Treeport Zundert uA, 
heeft per 1 mei een update gekregen. Zowel de 
oorspronkelijke eerste versie als deze update 
is uitgevoerd door Treeport-lid TSD IT BV. Om 
maximaal resultaat te halen uit de vernieuwing, 
worden leden opgeroepen zich – voor zover zij 
dat nog niet gedaan hebben – aan te melden bij 
de Treeportal én hun voorraadlijsten met zo veel 
mogelijk foto's en details in te laden. De Treeportal 
bestaat al ruim een jaar. Een belangrijk doel van 
de Treeportal is het vergroten van de vindbaarheid 
van het sortiment van de leden en in de regio, 
maar ook voorzien in de informatiebehoefte die er 
bij de afnemers van groen bestaat. De Treeportal is 
niet alleen visueel aantrekkelijker; bezoekers kun-
nen vanaf nu ook op kenmerken zoeken.
Het idee om de Treeportal te vernieuwen, komt 
naar aanleiding van de signalen die de werkgroep 
Samenwerking Kweker-Handelaar van de leden 
en gebruikers heeft ontvangen. Gert Koster van 
Treeport-lid TSD IT BV licht toe: 'In de vernieuwde 
Treeportal kunnen leden inloggen en het aanbod 
bekijken als onderdeel van Treecommerce. Alle 
producten kunnen zo in de etalage gezet worden 
en de afzet kan worden gestimuleerd. Het suc-
ces van de Treeportal valt of staat wel met een zo 
grootschalig mogelijke deelname van de leden.'
Op dit moment zijn zo'n honderd boomkwekerijen, 
toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boom-
teeltsector verbonden bedrijven lid van de  
organisatie Treeport. Treeport is, onder meer via  
www.treeportal.eu, de collectieve deelname.

NIEuWSNIEuWS

Nazaten Anne 
Frankboom  
beschikbaar
In augustus 2010 bezweek in de tuin van het 
Achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam de  
kastanjeboom waarover Anne Frank in haar 
dagboek schrijft. Vrijwilligers van de stichtingen 
Elementree en Wereldboom verzamelden de kas-
tanjes, die nu zijn uitgegroeid tot flinke bomen.

In samenwerking met Van den Berk Boom-
kwekerijen uit Sint-Oedenrode worden deze Anne 
Frankbomen vanaf dit voorjaar aangeboden. Een 
aantal scholen in binnen- en buitenland heeft, om 
de nagedachtenis aan Anne Frank levend te  
houden, al bomen besteld en geplant.  

Naar verwachting zullen ook verzamelaars van 
bomen, arboreta en instellingen zich als belangstel-
lenden melden. 

Van den Berk Boomkwekerijen heeft op zich  
genomen de bomen te vermeerderen en ze onder 
de noemer 'Bomen met historie' in het assortiment 
op te nemen. Hierdoor zijn rechtstreekse nazaten 
van de échte Anne Frankboom blijvend beschik-
baar. Wel moet men voldoen aan een aantal criteria, 
o. a. een goede plantlocatie en zichtbaarheid voor 
het publiek.

De bomen zijn te vinden op de site van Van 
den Berk. Van iedere geleverde boom gaat een 
bedrag naar de ideële stichtingen Elementree en 
Wereldboom. De bomen worden geleverd met een 
certificaat van echtheid.



ADVISEUR / VERKOPER
LOCATIE BOSKOOP
Tot uw taken behoort:
•  Klantbehoefte matchen met producten Telermaat
•  Verkopen bij klanten middels klantbezoek
•  Adviseren van klanten
•  Kennis vergaren en delen in de organisatie

Wij verwachten van u:
•  MBO / HBO werk en denkniveau (agrarisch)
•  Spuitlicentie (2) Bedrijfsvoeren
•  Commerciele geest
•  Representatief naar klanten en collegialiteit naar collega’s 
•   Kennis van de sector is een must

(zonder kennis heeft het geen zin om te solliciteren

Wij bieden u: 
•  Zelfstandig afwisselend werk in een jong ambitieus team
•  Een salaris in overeenstemming met de geboden kwaliteiten
•  Jaarcontract met uitzicht op vaste baan, 40 uur per werkweek

Iets voor u?
Als u de juiste man bent, kunt u bij Telermaat b.v. rekenen 
op een prettige werksfeer en solide arbeidsvoorwaarden. 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met 
dhr. P.J. Van Dongen, tel. 076-5972532 of 06-53256044. 
Richt uw sollicitatie aan Telermaat b.v., t.a.v. van P.J. van Dongen, 
De Ambachten 27, 4881 XZ Zundert, of mail peter@telermaat.nl. 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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De eerste ongecoate Xtra langwerkenDe  
organische meststof van Dcm!
DCM lanceert dit jaar de meststof DCM Xtra-MIX® 1! Deze unieke meststof bevat een combinatie  
van verschillende grondstoffen, zowel van organische als minerale oorsprong, waardoor planten  
vanaf de start gedurende een periode van 4 tot 5 maanden continu en gelijkmatig gevoed worden:

■  combinatie van specifieke grondstoffen van organische en minerale oorsprong  
voor een extra lange gecontroleerde werking

■  (boomkwekerij)planten worden gedurende 4-5 maanden continu en gelijkmatig gevoed

■  in MINIGRAN® TECHNOLOGY: homogeen samengestelde korreltje, toepasbaar in rijbemesting
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andré de ridder 
Noord Nederland  
06- 513 10 492 

a.deridder@dcmnederland.com

twan wubbels 
Zuid Oost Nederland 

06- 827 56 315 
t.wubbels@dcmnederland.com

aldert engelsman 
Midden Nederland  

06-236 89 287 
a.engelsman@dcmnederland.com

michel Jongenelen 
Zuid West Nederland 

06-105 56 403 
m.jongenelen@dcmnederland.com
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John Deere 
introduceert  
EZ Ballast-systeem
Het EZ Ballast-systeem van John Deere is sinds april 
beschikbaar voor de Nederlandse markt. EZ Ballast 
is compatibel met alle trekkers van de 7R-serie.  
Het EZ Ballast-systeem is het eerste flexibele  
ballastsysteem dat gebruikmaakt van het onderstel 
van de trekker, wat bijdraagt aan een optimale 
gewichtsverdeling van de trekker. Het gewicht 
van 1,7 ton is aan of los te koppelen met een druk 
op de knop van de Commandarm, zonder dat de 
cabine daarbij verlaten hoeft te worden.  
Het is vooral nuttig voor akkerbouwers en loon-
bedrijven, die vaak moeten schakelen tussen  
transport- en veldtoepassingen.

EZ Ballast neemt geen ruimte in beslag die nodig 
is voor het aankoppelen van werktuigen, waar-
door de hefinrichting voor en achter vrij blijft voor 
andere werktuigen. Het enige wat de chauffeur 
van de trekker hoeft te doen, is over het gewicht 
heen rijden en op de knop van de Commandarm 
drukken. Dan wordt het gewicht naar het frame 
gebracht, waarna een veiligheidsinrichting zorgt 
voor de vergrendeling van het gewicht.
Indien nodig voor zware trekwerkzaamheden kan 
de chauffeur van de trekker het EZ Ballast-gewicht 

ook combineren met een frontgewicht en achter-
wielgewicht, om met een lage vermogen-tot-
gewichtsverhouding te werken. EZ Ballast maakt 
gebruik van het bestaande Power Beyond-systeem.

GGP drie jaar langer 
op huidige locatie
Vakbeurs Grootgroenplus zal ook van 2018 tot en 
met 2020 op de huidige locatie in Zundert gehou-
den worden. 2017 is het laatste jaar van de in 2013 
met de CLTV Zundert gesloten vijfjarige locatie-
overeenkomst en na overleg is besloten om die 
overeenkomst met drie beursjaren te verlengen. 
Een voordeel van het verlengen van de locatieover-
eenkomst is dat er meer mogelijk-heden komen 
tot verdere aankleding van het complex, bijvoor-
beeld door een meerjarige investering. Het plan 
hiervoor wordt momenteel met de leveranciers 
besproken en verder uitgewerkt. Zo wordt gedacht 
aan extra aandacht voor het levende groen, dat 
in feite al jaren van de deelnemers in bruikleen is, 
maar niet altijd tot zijn recht komt. Andere voor-
beelden zijn uitbreiding van de in 2016 opgerichte 
beurs-bibliotheek, een speciale informatieve 
plantenshow en verschillende out of the box- bele-
venissen, zoals een barbier en brocantezaak. Door 
meer leven en aankleding in de centrale ruimtes 
te brengen, geeft GGP aan geluisterd te hebben 
naar bezoekers en deelnemers. Zij gaven aan dat 
er weer meer sfeer en warmte mag komen. De 
27e editie van vakbeurs Grootgroenplus heeft als 
thema 'My Favourite Plant!'. Dit is een voortzetting 
en verdere uitdieping van het thema uit 2016. 

In 2017 zijn daar extra plussen aan gekoppeld. 
De vakbeurs wordt van 4 tot en met 6 oktober in 
Zundert gehouden. Inschrijven is nog mogelijk;  
er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Boomkwekers starten 
project The place to 
Bee
Sortimentstuin Harry van de Laar start samen met 
adviesbureau Delphy, boomkwekers en andere 
partijen het project The place to Bee. De bedoeling 
van het project is om Greenport Boskoop bekend-
heid te geven als meest bijvriendelijk gebied van 
Nederland. Met het project wil Greenport Boskoop 
benadrukken dat er veel bomen, planten en groen-
bemesters worden geteeld die voor bijen nuttig 
zijn. Boomkwekerijgewassen zorgen namelijk voor 
voldoende stuifmeel en nectar voor bijen. Het 
Economic Development Board Alphen aan den 
Rijn en verschillende partners uit het bedrijfsleven 
geven steun aan het project. Een van de doelstel-
lingen is om de Sortimentstuin het komend jaar 
te laten uitgroeien tot inspiratiebron en educa-
tiepunt voor bijvriendelijke planten en bomen 
voor gemeenten, hoveniers en consumenten. 
Volgens de initiatiefnemers weten veel mensen 
niet hoe belangrijk boomkwekerijgewassen voor 
bijen zijn. In het kader van het project wordt in de 
Sortimentstuin Harry van de Laar tevens een nieuw 
bijvriendelijk plantsoen aangelegd door Boot & 
Dart Boomkwekerijen.

NIEuWSNIEuWS

Gezond bodemleven 
kan bijdragen aan 
duurzame landbouw
Een gezond bodemleven kan bijdragen aan duur-
zame landbouw, door naast een goede opbrengst 
ook te zorgen voor het in toom houden van 
ziektes en het vastleggen van koolstof en stikstof. 
Dat betoogt prof. Gerlinde De Deyn in haar inau-
guratie aan Wageningen university & Research op 
18 mei. 
In het huidige intensief beheerde landbouw-
systeem bepaalt de mens in hoge mate de 
bodemcondities. 'Snelgroeiende, hoogproductie-
ve gewassen, minerale meststoffen, veel bodem-
bewerking door bijvoorbeeld ploegen en de inzet 
van pesticiden hebben belangrijke nadelen. Het 
systeem is soortenarm, er is een hoog risico op 

nutriëntenverlies en uitstoot van broeikasgassen, 
terwijl ook pesticides ongewenste bijeffecten  
kunnen hebben', aldus prof. De Deyn. Wanneer 
een landbouwsysteem minder input (zoals 
kunstmest) ontvangt, is het rijker aan plant- en 
bodemleven. De bodemprocessen moeten de 
bodemvruchtbaarheid op peil houden. 'In experi-
menten met grasland blijkt dat hoe rijker de biodi-
versiteit (het aantal plantensoorten) is, hoe hoger 
de opbrengst van het totale grasland. Bovendien 
valt het op dat bepaalde soortcombinaties leiden 
tot extra hoge opbrengsten. Elke soort levert een 
specifieke bijdrage die de soort in isolement niet 
kan waarmaken, zoals bescherming tegen een 
ziekte of betere opname van voedingsstoffen 
en water', zegt prof. De Deyn. 'We moeten ons 
realiseren dat plantengroei de bodem verandert, 
bijvoorbeeld door de toevoeging van organische 
stof in de vorm van worteluitscheidingen en dode 
plantenresten die achterblijven in de bodem na 

de oogst. Het bodemleven reageert daarop; het 
geeft als het ware feedback aan de plant van een 
volgende generatie, die daardoor extra goed of 
juist slechter groeit. Het onderzoek hiernaar moet 
leiden tot een voorspelling van zulke terugkop-
pelingseffecten. Daaruit moet straks blijken welke 
soortcombinaties meer opbrengen dan mono- 
culturen', aldus prof. De Deyn.
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Boomkweker Herman Mauritz  
is blij dat hij zijn vak en bedrijf  
kan overdragen
‘Als morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een boom planten voor 
overmorgen.’

Boom in Business is op bezoek bij Mabo, de boomkwekerij van Herman Mauritz. Althans, nog even. Want Herman zit middenin een opvolgingstraject 

met zijn zoon Niels en medewerker Jan Wennekes. De leibomenspecialist geeft een rondleiding door de boomkwekerij en zijn opvolgers vertellen hoe 

zij de toekomst zien voor het bedrijf.

Auteur: Santi Raats

Mabo Boomkwekerij is een middelgroot bedrijf 
in Randwijk, in de Betuwe. Het beslaat 15 hectare 
volle grond en 2 hectare containerveld, met een 
totale omzet van circa een miljoen. Afnemers 
zijn collega-kwekers en handelaren, grootgroen-
voorzieners, hoveniers, cash & carry-bedrijven en 
overheden. Mabo is specialist in leibomen en kan 

veel verschillende leivormen maken. Ze worden 
gekweekt en verkocht in teeltzakken, of gekweekt 
en verkocht vanuit de volle grond. Het assortiment 
bevat naast de gangbare boomsoorten ook  
bijzondere soorten zoals Asimina trilobata, Nyssa 
aquatica en Tetradium.

Alle zorg naar de bomen
De passie voor het boomkwekersvak bij de boom-
kwekerij van Herman Mauritz blijkt uit het grote 
contrast tussen de kantine en het veld.  
Als bezoeker kun je concluderen dat de mede- 
werkers weinig om comfort geven voor zichzelf en 
al hun tijd en liefde steken in het kweekmateriaal: 

V.l.n.r.: Jan Wennekes, Niels Mauritz. 

Op de achtergrond Herman Mauritz.
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het buitenterrein is brandschoon en alle velden 
liggen er onberispelijk bij. De teelt is zo geper-
fectioneerd, dat je een liniaal langs de bomen en 
leibomen kunt leggen in alle hoogtes en breedtes. 
Daarentegen staat in de kantine slechts een  
koffiezetautomaat en een tafel – waar al even  
geen doekje overheen is geweest – met stoelen  
eromheen. Verder is het er volledig kaal en leeg.

Geen stress
De zes medewerkers zijn van eenzelfde eenvoud, 
met als hoofdethos ‘hard werken hoort bij het 
leven’. Zij maken momenteel lange dagen. Ze 
zijn buiten en binnen aan het laden. Herman 
werkt vooral op kantoor. Opvallend aan Mabo 
Boomkwekerijen is het menselijke werktempo:  
niemand heeft last van stress. ‘We kunnen niet 
harder dan het gaat’, verklaart Herman eenvoudig. 
‘Wat we doen, doen we met aandacht, zodat de 
kwaliteit top is. Dan duurt het maar wat langer. 
Iedereen binnen het team werkt vanzelfsprekend 
door tot het werk af is. Dat is soms laat in de avond, 
ja.’ De medewerkers vormen een hecht team, dat al 
tientallen jaren bij elkaar is. Nieuwe collega’s blij-

ven ook hangen. Er is geen vaste rolverdeling  
of hiërarchie. Herman: ‘Iedereen moet alles  
kunnen, zoals de rol van voorman buitenwerk 
op zich nemen, rooien, rekken maken, binden. 
Wanneer er iemand uitvalt, kunnen de anderen  
het werk makkelijk overnemen.’

Familie van
Herman Mauritz, wiens opa een broer was van de 
opa van sortimentskenner Jan P. Mauritz, de hof-
schrijver van Boomzorg, vertelt dat er binnen zijn 
familie twee takken lopen en dat hij van de arme 
tak afstamt. Rustig leunt hij op twee stoelpoten 
achterover en steekt een sjekkie op. De keet staat 
al blauw van de rook, dus een sigaretje meer kan 
er ook nog wel bij. Herman Mauritz is door zijn 
natuurlijke tevredenheid heel innemend.  
‘De dingen zijn gewoon zoals ze zijn’, zegt hij met 
een Betuws accent. ‘Je kunt niets forceren.’ 

Meer waardering voor de sector, minder over-
heidsbemoeienis
Herman neemt alle tijd en praat bedachtzaam en 
langzaam. Eerst roert hij een ander onderwerp 
dan het bedrijf aan. ‘De land- en tuinbouw, dus 
ook de boomkwekerijsector, wordt ondergewaar-
deerd door onze overheid. Dat blijkt uit de vele 
regels waar met name boeren zich aan moeten 
houden. Wat men bij de overheid vergeet, is dat 
de land- en tuinbouwsector de economie op gang 
houdt. Ik mis wel eens het overheidsbesef van hoe 
waardevol de land- en tuinbouw zijn en ook mis ik 
kennis over de sector bij beleidsmakers. De over-
heid zou in dienst moeten staan van de kwekers 

en de boeren, in plaats van andersom. Ik snap dat 
de overheid moet omgaan met veel tegenstrijdige 
belangen. Maar laat dan wel iemand de beslissin-
gen nemen op het ministerie die een landbouw- of 
kwekersachtergrond heeft. Een lokale ambtenaar 
wilde enkele jaren geleden een beperkende regel 
voor ons containerveld opstellen, omdat hij bij 
“containers” dacht aan kolossale zeecontainers.’  
Het onderwerp is echter ook weer niet zo belang-
rijk dat hij er een halszaak van wil maken. ‘Zo zit de 
wereld nu eenmaal in elkaar’, zegt hij. ‘Bovendien 
worden we niet goed genoeg vertegenwoordigd, 
waarschijnlijk omdat onze sector er te weinig geld 
voor over heeft om zich goed te organiseren.  
Ik denk dat dit komt doordat er structureel te 
weinig inkomsten zijn. Iedereen is bezig zijn hoofd 
boven water te houden. Er zal voorlopig dus wel 
niets veranderen.’

Locatie
Herman Mauritz begon rond 1984 met zijn  
kwekerij. Langzamerhand groeide zijn bedrijf uit 
tot de huidige boomkwekerij. ‘De grond lag  
vroeger verspreid en niet bij het huis en de 
loods, want die hadden we in Opheusden’, vertelt 
Herman. ‘Maar in 1997 zijn we naar deze locatie 
verhuisd, waardoor we met de loods en het  
kantoor wel tussen de percelen liggen. We hebben 
ons gespecialiseerd in lei- en vormbomen. 
We hebben niet véél bomen, maar de bomen die 
we hebben, hebben allemaal een meerwaarde.  
We leveren vormbomen naar de wensen van de 
klant en schermen, stamdiktes en stamhoogtes op 
maat. En met “op maat” bedoel ik écht op maat.’ 

KWEKER AAN HET WOORD7 min. leestijd

De precisie is goed zichtbaar in een rij waarvan de ondergrond een kleine ondulatie vertoont. Die ondulatie weerspiegelt zich exact aan de bovenkant van de rekken.

‘Liever honderd klanten van 

duizend euro, dan één van 

honderdduizend euro’

Mabo heeft palmetten, om 
de takken van de verticale 
leivormen hoog te houden, 
laten verzinken.
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Wandeling door de boomkwekerij
Tijdens een wandeling door de kwekerij blijkt dat 
het geen sinecure is om uniformiteit op dit niveau 
te bereiken. ‘Dat zien we aan kwekers waar wij ons 
materiaal vandaan halen, maar ook bij andere  
lei- en vormboomkwekers’, zegt Herman.  
‘Van de honderd exemplaren die te boek staan 
als “uniform”, zijn er vaak slechts tien werkelijk 
gelijkvormig, wellicht tot op enkele centimeters. 
Toeleveranciers van bamboestokken zijn afhan-
kelijk van wat kwekers uit het buitenland aan hen 
leveren. Dat blijkt pas zodra de deuren van de  
container opengaan. Maar van de alle bomen die 
wij uniform willen maken, valt er standaard een 
derde af, óf we bereiden ze al voor in de volle 
grond. ’ 

Mabo investeert tijd in uniformiteit, als dienst-
verlening aan de groene sector. ‘Een hovenier, 
bijvoorbeeld, moet voor het beeld dat hij gaat 
creëren erop kunnen vertrouwen dat de maten van 
zijn plantmateriaal exact overeenkomen. Anders 
wordt het beeld een chaos.’ 

Ook worden de rekken op de kwekerij zelf 
geknoopt. Herman en Jan Wennekes, een van de 
twee opvolgers, doen voor hoe dat moet.  
‘Het resultaat is dat wij geen prijsknallers hebben. 
Onze kwaliteit is terug te zien in de wat hogere 
prijscategorie. Bovendien willen we als bedrijf 
gezond blijven. Bedrijven die gaan stunten om 
werk binnen te halen, die redden het uiteindelijk 
niet.’

Van kleine klusjes tot mede-eigenaar
Jan Wennekes, die ‘s ochtends al veel werk heeft 

verzet, loopt ook even mee. Wennekes wordt, net 
als Niels Mauritz, voor 40 procent eigenaar van 
de boomkwekerij. Herman blijft in de zaak voor 
20 procent. Wennekes is met zijn flegmatische 
houding, sympathieke oogopslag, Betuwse accent 
en de sigaar die uit zijn mondhoek hangt al net zo 
markant als Herman. Vroeger wilde hij automon-
teur worden. Toen hij twaalf jaar was, kwam hij 
aanlopen bij de boomkwekerij om te vragen of hij 
mocht meehelpen met kleine klusjes. Eigenlijk is 
hij sindsdien nooit meer echt weggegaan. Na een 
technische opleiding is hij in dienst getreden bij 
Mabo. Omdat hij een echte techneut is, kan hij alle 
machines repareren. Wennekes wil in de toekomst 
investeren in een tweede containerveld. ‘We willen 
naar jaarrondlevering toe, zodat we ons werk beter 
kunnen spreiden. Het eerste pottenveld hebben 
we in 2000 aangelegd; dat bevalt ons goed.  
Een containerboom kun je na een of twee jaar ver-
kopen. De omloop daarvan is dus sneller dan die 
van bomen uit de volle grond. Bovendien biedt het 
pottenveld goed overzicht. Klanten kunnen snel 
hun keuze maken. We hebben nu een perceel van 
0,75 hectare vrij om binnenkort in te richten als 
pottenveld.’ Hij laat een rubberen elastiek met een 
haakje eraan zien waarmee hij een Prunus fixeert. 
‘Deze hebben we zelf gemaakt, omdat je rubberen 
elastiek een paar keer per jaar voor het snoeien 
moet loshalen.’ Ook heeft Mabo palmetten, om de 
takken van de verticale leivormen hoog te houden, 
laten verzinken. 

Investeren in klantenwerving
Ondanks zijn ICT-studie koos de drieëntwintig-
jarige Niels Mauritz ervoor om in het bedrijf te 
komen werken. ‘Ik blijk toch meer thuis te horen in 
de praktijk dan op kantoor’, zegt hij. Na twee jaar 
vroeg zijn vader hem of hij het bedrijf samen met 
Jan Wennekes wilde overnemen. Die kans greep hij 
aan. ‘Het is zonde om zo’n mooi bedrijf verloren te 
laten gaan. We zitten nu in een overnametraject. Ik 
draai helemaal mee in het bedrijf, ook op kantoor 
bij mijn vader en bij Jan. Daarnaast bezorg ik partij-
en met de vrachtwagen, net als Jan. Ik heb ook een 
nieuwe taak toebedeeld gekregen: nieuwe klanten 
werven en bestaande klanten bezoeken.’ Zijn vader 

legt uit: ‘We hebben altijd zo’n tweehonderd vaste 
klanten gehad, maar we beseffen wel dat we ons 
risico moeten spreiden: liever honderd klanten 
van duizend euro dan een van honderdduizend 
euro. Vorig jaar viel handelsbedrijf en cash & carry 
Floralis Boskoop weg als klant door een faillisse-
ment, maar elk jaar vallen er ook exporteurs weg 
die zich gaan richten op grotere en dus  
lucratievere partijen in plaats van bomen. Voor een 
goede toekomst hebben we nieuwe klanten nodig.’

Efficiëntie verhogen zonder specialisme te  
verliezen
Niels wil het bedrijf in de toekomst efficiënter 
laten omgaan met tijd. ‘We zijn door de jaren heen 
bedrijfsblind geworden, zoals dat werd genoemd 
op de cursus ‘Bedrijfskunde voor de tuinbouw’ die 
ik aan de Has heb gevolgd. Er zijn ongetwijfeld 
handelingen die meer tijd in beslag nemen dan 
nodig is. Tegelijkertijd moet maatwerk wel ons 
speerpunt blijven. We staan bekend om uniforme 
bomen die van de lopende band af lijken te zijn 
gerold, maar feitelijk zijn ze allemaal het resultaat 
van intensief handwerk. Dat specialisme mag niet 
verloren gaan.’

Verder is en blijft het bedrijf eenvoudig. ‘We maken 
geen begroting’, zegt Herman. ‘Als het goed gaat, 
houden we het geld in de zak voor slechte tijden. 
Als er slechte tijden dreigen te komen, nemen we 
als voorzorgsmaatregel minder mensen aan. Het 
machinepark houden we up-to-date; daarbuiten 
proberen we de investeringen te beperken tot wat 
noodzakelijk is, zoals de kraan reviseren, de vracht-
wagenbak vernieuwen. Klein onderhoud regelt Jan 
Wennekes zelf, of hij besteedt het uit.’ 

Goede keuze
Herman is blij. Ook al gaat hijzelf het werk  
afbouwen, hij is ervan verzekerd dat de boom-
kwekerij blijft bestaan door zijn zoon en door 
Wennekes. ‘Bomen kweken is gewoon een prachtig 
vak. Als morgen de wereld zou vergaan, zou ik  
vandaag nog een boom planten voor overmorgen.’
‘Ik zie het ook zitten’, zo eindigt Niels. ‘Ik ga altijd 
met zin naar het werk. Het zal nooit in me op-
komen om te zeggen: gelukkig, het is woensdag;  
de week is weer doormidden. Ik denk dat ik dan 
de verkeerde baan had gekozen.’

KWEKER AAN HET 
WOORD

Jan Wennekes en Herman Mauritz laten zien hoe een rek wordt geknoopt van bamboestokken.

‘Bedrijven die gaan  

stunten om werk binnen  

te halen, die redden het  

uiteindelijk niet’
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Door de donkere wolken van 
de stookhoop heen schijnt  
inmiddels volop de zon
Ook in Zundert is de boomkwekerij in beter weer beland 

Veel bedrijven in de boomkwekerijsector hebben de afgelopen jaren slecht gedraaid. Veel kwekers draaiden zelfs rode cijfers en besloten om hun  

plantschop aan de wilgen te hangen. Dat leidde er in Zundert zelfs toe dat in het vroege voorjaar alle overschot van bos- en haagplantsoen op een  

hoop werd geschoven en in vlammen opging. Die tijd hebben we gelukkig achter ons gelaten. 

Auteur: Hein van Iersel
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Het is een goede traditie dat na een interview-
ronde voor een Regio-In-Beeld-special met de  
drie betrokken kwekers wordt nagepraat in een 
plaatselijk restaurant. Dit keer was de keuze voor 
het restaurant aan Jean-Pierre van der Peijl, die 
koos voor Bij de Nonnen in de Molenstraat in 
Zundert. Een absolute aanrader. Zelfs de misser  
dat dame blanche ontbrak op de menukaart 
werd, op unaniem verzoek van de drie kwekers 
én vertegenwoordigers van de Rabobank, direct 
goedgemaakt.

Opvallend aan de vijf diners die Boom-In-Business 
tot nu toe heeft georganiseerd, is dat de stem-
ming iedere keer beter lijkt te worden. Dat kan 
liggen aan de geselecteerde regio’s die wij hebben 
bezocht. Waarschijnlijker is het dat de kwekers in 
Zundert nu als eerste van de vijf regio’s een posi-
tief seizoen hebben afgesloten. Ook in de andere 
regio’s, zoals Opheusden en Boskoop, werd voor-
zichtig gehoopt op een positieve afsluiting van  
dit seizoen, maar daar overheerste de teneur ‘eerst 
zien, dan geloven’.

Zundert is met name afhankelijk van twee sectoren 
in de boomteeltsector: bos- en haagplantsoen 
en containerteelt. Voor beide sectoren geldt 
dat het marktperspectief zich verbeterd heeft. 
Ruud Matthijssen, senior accountmanager bij het 
Food & Agri-team Midden-West-Brabant van de 
Rabobank: ‘Wij zien dat het zowel in het bos- en 
haagplantsoen als in de containerteelt beter gaat. 
Voor bos- en haagplantsoen is onze inschatting 
dat de prijzen niet eens zo veel hoger zijn, maar 
dat kwekers nu veel beter dan in eerdere jaren hun 
voorraad kunnen leegverkopen en daardoor weer 
goede rendementen maken. Een aantal bedrijven 
is gestopt, maar dat zijn vooral kleinere bedrijven. 
De overgebleven bedrijven kunnen weer geld 
verdienen.’ 

Voor de containerteeltbedrijven begon de  
opleving al wat eerder. Daar zijn kwekers inmiddels 
zo ver dat ze betere prijzen kunnen vragen en ook 
krijgen. Zowel Jean-Pierre van der Peijl als Hans 
Jochems bevestigt dat beeld.

De belangrijkste uitdaging die Matthijssen ziet 
voor de boomteeltsector in Zundert, is de factor 
arbeid. Hoe krijg je als boomteeltsector mensen 
geïnteresseerd in een carrière in de boomkwekerij? 
Hetzij als ondernemer, hetzij als medewerker.  
Nu al is ruim meer dan vijftig procent van de 
ondernemers ouder dan vijftig jaar. En veel van  
die bedrijven zullen verdwijnen als de ondernemer 
in kwestie met pensioen gaat. De verwachting is 

daarom dat de daling van het aantal bedrijven  
in de toekomst verder zal gaan. Wel zullen de over-
blijvende bedrijven groter worden en meer gaan 
investeren in mechanisatie om met minder 
 mensen meer productie te kunnen draaien. 
Investeringen zijn ook keihard nodig, omdat de 
mogelijkheden om gewasbescherming toe te 
passen zullen afnemen. Dat kun je ook zien in de 
betrokken bedrijven. Hans Jochems moppert over 
een huurkasje dat hij graag zou willen vervangen 

door een goede kas waarin hij effectiever kan  
werken; Jurgen Denissen laat trots zijn nieuwe 
tractor zien die een nieuwe, nog aan te schaffen 
schoffelmachine moet gaat dragen. 

Ruud Matthijssen: ‘Wat de sector in Zundert op 
dit moment mist, is een aantal toonaangevende 
bedrijven en ondernemers.’ Matthijssen bedoelt 
daarmee ondernemers die in woord en daad laten 
zien dat samenwerken loont. Tijdens het Regio-In-
Beeld-groepsgesprek met de vertegenwoordigers 
van de Rabobank en de drie ondernemers Jurgen 
Denissen, Hans Jochems en Jean-Pierre van der 
Peijl, is dit thema een belangrijk onderwerp, vooral 
in relatie tot Treeport Zundert. Matthijssen opent 
deze discussie met de opmerking dat je als onder-
nemer bijna verplicht bent om dit soort initiatieven 
ruimharig te ondersteunen. De drie ondernemers, 
of in ieder geval twee daarvan, zijn het daar niet 
mee eens. Jurgen Denissen heeft geen goed 
woord over voor Treeport Zundert. Hij ziet hierin 
geen enkele meerwaarde. De kritiek van Hans 
Jochems van About Plants richt zich met name op 

de Tree Run en het ondiplomatieke gedrag van de 
directie van Treeport: ‘Wij zijn een van de eerste 
en grootste aandeelhouders van Treeport Zundert. 
Toen men bezig was met het opzetten van de Tree 
Run heeft men weliswaar aan de ondernemers 
gevraagd welke transporteur hun voorkeur had, 
maar dat advies is vervolgens gewoon terzijde 
geschoven. Dat was voor ons een stap te ver.  
We zijn er toen uitgestapt. Ik snap dat ook niet.  
Het initiatief is toch voor de ondernemers?  
Dat betekent toch dat je luistert naar wat die 
ondernemers vinden.’ Jochems verwijt overigens 
het bestuur niets: ‘De Tree Run werd opgericht 
door een commissie en niet door het bestuur. Ik 
verwijt het bestuur  hierbij niets, alleen de persoon 
die de Tree Run op moest zetten die sloeg de plank 
helemaal mis. Dat is de reden  dat we minder actief 
zijn geworden bij Treeport, maar wij zijn wel lid 
gebleven. ‘

Vertrouwen van kwekers onderling is in ieder 
teeltgebied een ingewikkelde zaak. Iedereen weet 
dat bepaalde zaken alleen te realiseren zijn door 
samen te werken, maar in de dagelijkse praktijk 
heeft dat met meer zaken te maken, zoals onder-
linge concurrentieverhoudingen en de angst om 
bedrijfsgeheimen prijs te geven. Jurgen Denissen 
is daar uitgesproken in. ‘Dan zit ik bij een bijeen-
komst tussen allemaal mensen die niks te melden 
hebben. Dan heb ik het idee dat ik niks terug krijg 
en zeg ik dus ook niets.’ Jean-Pierre van der Peijl is 
opvallend stil als dit onderwerp ter sprake komt. 
Hij geeft juist aan wel goede ervaringen te heb-
ben met een studieclub. Verder is Van der Peijl 
deelnemer aan een masterclass die georganiseerd 
wordt door de Rabobank, met als doel onder-
nemerscompetenties te verbeteren. Ook daarover 
is hij enthousiast.

4 min. leestijd
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nu veel beter dan in eerdere 

jaren hun voorraad kunnen 

leegverkopen en daardoor 

weer goede rendementen 

maken
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Stap voor stap werken aan de 
ontwikkeling van het bedrijf
Jurgen Denissen: ‘De zaken gaan nu goed. Moet ik dan nog veel groter worden?’ 

Jurgen Denissen (31 jaar) nam drie jaar geleden met zijn broer Kevin het bedrijf van vader Jos Denissen over. Voor beide broers een natuurlijk  

moment om met een gedegen plan het bedrijf weer toekomstproof te maken. Jurgen Denissen: ‘Ik hoef niet groot te worden. Veel belangrijker is  

een goede balans.’

Auteur: Hein van Iersel 
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Jurgen Denissen heeft het constant over zijn 
broertje Kevin. Dat blijkt wel mee te vallen. Broer 
Kevin is anderhalf jaar jonger dan Jurgen, maar 
wel een kleine kop groter. Jurgen en broertje Kevin 
lijken verder ook totaal niet op elkaar. Jurgen 
Denissen heeft – in goed Brabants – wat meer gif 
in zich; Kevin lijkt wat rustiger. Dat vertaalt zich ook 
in de rollen van beide broers in het bedrijf. Jurgen 
doet klanten en het kantoor en Kevin is verant-
woordelijk voor de kwekerij, met name ook voor 
gewasbescherming. 

Zoals gezegd zit boomkwekerij Denissen pas heel 
recent op de nieuwe locatie. Daarvoor zat het 
bedrijf onder het bewind van vader Jos aan de 
Kapellekestraat. Jurgen Denissen: ‘Mijn vader heeft 
ons gevraagd of wij het bedrijf wilden overnemen. 
Anders had het natuurlijk geen zin om het bedrijf 
naar een nieuwe locatie te brengen. Dat was voor 
ons geen vraag. Ik wilde dat eigenlijk altijd al.’ 
Boomkwekerij Denissen moest weg van de vorige 
locatie door een uitbreiding van Zundert. Vader 
Jos Denissen wordt trouwens Jos junior genoemd, 
omdat diens vader ook Jos heette en de oprichter 
van het bedrijf is.

Groot 
Boomkwekerij Denissen zou kunnen worden 
omschreven als een klassiek Zundertse boom-
kwekerij en is gespecialiseerd in bos en haagplant-
soen met en zonder pot. Op dit moment werkt 
het bedrijf op ongeveer 30 hectare, inclusief één 
hectare pottenveld. Dat is inclusief een aantal 
hectares contractteelt. Denissen wil niet vertellen 

hoe groot zijn eigen areaal en zijn jaarlijkse omzet 
zijn. Wel wil hij graag delen dat de afgelopen jaren 
weer goed zijn geweest en dat hij op dit moment 
vier mensen in dienst heeft. Dat is exclusief beide 
broers, vader Jos en moeder Marion, die ook nog 
steeds meewerken. 

Belangrijker dan de omzet en de oppervlakte van 
de kwekerij zijn de plannen die de broers hebben 
met het bedrijf. Direct nadat de kwekerij in 2007 
op de nieuwe locatie aan de Stuivezandseweg 
in Zundert werd geopend, begonnen de onder-
nemers met het uitrollen van een plan dat het toen 
vijftig jaar oude bedrijf weer klaar moest maken 

voor de toekomst. Jurgen Denissen heeft in zijn 
hoofd een nauwkeurige stappenlijst voor de  
dingen die hij wil aanpakken. Het personeelsbeleid 
hoorde daarbij, maar ook de eigen kwekerij,  
processen op het kantoor en marketing en sales.

Over het personeelsbeleid zegt Denissen dat hij 
mensen zo veel mogelijk dingen zelf wil laten 
regelen. ‘Natuurlijk moet er sturing zijn in de zin 
van een planning vanuit het kantoor, maar mensen 
moeten zo veel mogelijk hun eigen werk kunnen 
indelen.’ Als ik later met de beide broers over het 
bedrijf loop, zie ik hoe dat mogelijk is. De kweker 
lijkt een ervaren team op de payrol hebben staan. 

4 min. leestijd
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Om diezelfde reden is de ondernemer er ook geen 
voorstander van om veel met losse krachten of 
met buitenlanders te werken. Jurgen Denissen: 
‘We werken natuurlijk wel met buitenlanders, maar 
vooral in de pieken. Sinds vorig jaar hebben we 
een potbedrijf ingehuurd om heel snel het bos-
plantsoen op te potten dat in de planning staat. 
Verder werken we veel samen met een aardbeien-
kwekerij hier vlakbij. In de periodes dat zij mensen 
over hebben, huur ik die in om onze pieken weg  
te werken, bijvoorbeeld als het gaat om het  
sorteren van de beste zetstammen voor onze 
klanten die de zaailingen verder doorkweken als 
spillen.’ Zetstammen sorteren wij zelf omdat dat 
vrij lastig is.’

Jurgen Denissen: ‘Van oudsher hadden wij de 
naam dat we een handelsbedrijf waren. Daar wil 
ik eigenlijk vanaf. Het klopt ook niet. Ik denk dat 
we op dit moment meer dan tachtig procent van 
de planten die we verkopen zelf opgekweekt heb-
ben.’ Denissen merkt dat zijn klanten het liefst bij 
de bron willen kopen en geen planten willen van 
handelaren, omdat die duurder zouden zijn. Voor 
de buitenlandse markt geldt dat natuurlijk minder, 
maar die markt is voor de kwekerij niet belangrijk 
in de zin van directe afzet. Die directe afzet gaat 
naar hoveniers, spillenkwekers, tuincentra en han-
delaren.

Het tweede bedrijfsaspect dat Jurgen en broer 
Kevin onder handen hebben genomen, is de eigen 
kwekerij. Als je rondloopt op het bedrijf, lijkt dat 
dik voor elkaar te zijn. Het bedrijf ziet er strak uit 
– hoewel Jurgen Denissen als we door de sorteer-
ruimte lopen, meteen roept: ‘Als ik had geweten 

dat je hier ook foto’s zou nemen, had ik even  
opgeruimd.’  

Zaken die onder handen zijn genomen, zijn onder 
andere het stratificeren van zaad en andere  
processen op de kwekerij. Volgens Denissen was 
dat succesvol; de rendementen zijn beter en er 
wordt weer geld verdiend. 

Jurgen Denissen: ‘Wij willen wel groeien, maar niet 
per se in de grootte van het bedrijf, maar liever in 
het optimaliseren en finetunen van alle bedrijfs-
processen. Dat betekent niet dat we niet hoeven  
te investeren. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld 
investeren in een nieuwe schoffelmachine.  
De tractor daarvoor is al aangeschaft. Misschien 
kopen we nog weleens wat nieuwe grond, maar 
een goede balans tussen werk en privé is belang-
rijker dan alleen maar groeien. Ik wil ook nog een 
privéleven hebben, en tegelijk een goede boter-
ham verdienen. In principe wil ik veertig uur per 
week werken, maar af en toe kan dat best een keer 
zestig of tachtig uur zijn, als dat nodig is. Maar niet 
structureel.’

Normaal heeft Jurgen Denissen op vrijdag zijn 
klantendag. Hij probeert dan buiten het aflever-
seizoen zo veel mogelijk op pad te zijn om klanten 
te bezoeken. Dat was het afgelopen jaar wat  
minder omdat hij bezig was met zijn nieuwe huis, 
net naast de kwekerij gelegen. Maar hoewel Jurgen 
Denissen zijn klanten het afgelopen jaar wat  
minder heeft bezocht dan gepland, lijkt hij wel een 
goed beeld te hebben van wat zijn klanten vragen. 
Denissen ziet een doorgaande groei richting haag-
plantsoen in pot. Er wordt nog steeds haagplanten 

in kluit gevraagd, maar in pot groeit harder en de 
kweker lijkt daar voor de eigen bedrijfsvoering een 
voorkeur voor te hebben. Planten in pot kun je zo 
pakken in het afleverseizoen; veel makkelijk dan 
het maken van kluiten. Denissen: ‘Als wij morgen 
onze productie sterk zouden verhogen, moeten 
we op zoek naar nieuwe klanten. Grote kans dat 
dit prijskopers zijn. Ik lever liever aan een selecte 
groep vaste klanten die ons kennen en betalen 
voor de kwaliteit die wij leveren.’

De kunst voor zijn soort bedrijf, denkt Denissen, 
is dat je klanten ontzorgt en het product zo levert 
dat de klant er makkelijk mee uit de voeten kan. 
Denissen geeft een voorbeeld: ‘Van zoete kers  
zoeken wij heel precies die zaailingen uit die  
perfect recht zijn. Die zijn ideaal als zetstam. 
Eerst lieten we dat aan de spillenkweker over, nu 
doen wij dat voor hem. Dat kost iets meer, maar 
bespaart de spillenkweker veel werk. Verder bieden 
wij bij veel soorten de keuze om de planten met 
of zonder stok te leveren. Zo kun je extra waarde 
leveren voor de klant, maar ook extra rendement 
voor jezelf.’
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Jean Pierre van der Peijl (Foto met dank aan 
50 jaar Osmocote - ICL Specialty Fe)

Anders doen dan anderen, 
dan kun je geld verdienen
Jean Pierre van der Peijl produceert ieder jaar ongeveer één miljoen planten

Van der Peijl Tuinplanten is een grote op zijn gebied, maar wil zeker geen massabedrijf zijn. Het bedrijf is gespecialiseerd in bloeiende tuinheesters, 

zoals Viburnum en Hortensia voor tuincentra. Dat is een markt die vraagt om grote aantallen. Van der Peijl probeert door selectie van de juiste cultivars 

en slimme marketing toch onderscheidend te blijven.

Auteur: Hein van Iersel

Druk, druk, druk, roept Jean Pierre van der Peijl, als 
ik op een vrijdagmiddag zijn kantoor binnen loop. 
Die vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan een 
grote order voor een grote Duitse retailer, waarvan 
Van der Peijl de naam liever niet in de krant wil 
hebben. De dag erop moeten er zeven opleggers 
gevuld worden met ruim 13.000 Hortensia’s. Het is 
geen order waarmee het bedrijf zich wil profileren, 
maar het is wel business. En tussen de regels door 
hoor je van de kweker dat hij van de retailer een 
goede prijs heeft gekregen. De planten staan voor 
€ 4.99 bij de retailer in de folder. De kweker krijgt 

daarvan iets meer dan de helft. Van der Peijl:  
‘Ik vind het knap dat ze het daarvoor kunnen doen.’ 
Achter in de kas staat een Deense kar als voor-
beeld. ‘De keurmeester is net geweest om deze 
kar te beoordelen en vond het allemaal prima. 
Morgenvroeg moeten we met een club mensen  
vol aan het werk; volgende week staan deze  
planten in de folder en in de winkel.’

Grote deals als deze zijn natuurlijk welkom voor 
de Zundertse tuinplantenkweker, maar het is niet 
waar de oorlog mee gewonnen wordt.  

Eigenlijk te druk; ik heb 

zeker twee mensen 

extra nodig
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Van der Peijl begint te vertellen over zijn eigen 
merk Little Hortensia. Dat is een lijn boeren-hor-
tensia’s (Hydrangea macrophyla) die Van der Peijl 
zelf bij elkaar heeft gezocht en die na vijf jaar geen 
van alle hoger dan 60 centimeter worden.  
En dat zonder de plant te remmen. 

Van der Peijl: ‘Ik ben begonnen door overal op 
kwekers- en liefhebbersdagen Hortensia’s bij  
elkaar te zoeken en daar de goede soorten uit 
te selecteren. Daar ben ik tien jaar mee bezig 
geweest. De nieuwe lijn Hortensia’s begon met een 
witte laagblijvende Hortensia, maar is inmiddels 
al uitgebreid met nieuwe kleuren: blauw, paars en 
roze.’ En de kwekerij selecteert en beproeft op dit 
moment nieuwe soorten, die ook gaan meedraaien 
in de Little Hortensia-lijn. Afgelopen seizoen 
kweekte Van der Peijl al 40.000 van deze planten, 
voor-namelijk in potten van twee liter. Voor dit  
seizoen staan er ongeveer 100.000 Little 
Hortensia’s op de planning. 

Bij deze eigen soort doet Van der Peijl meer dan 
het leveren van goed ontwikkelde planten.  
Hij heeft ook een eigen display ontwikkeld.  
Een aantal steigerplanken is met een transfer 
bespoten met het Little Hortensia-logo, en een 
meetlat die moet aangeven dat de planten echt 
niet groter worden dan zestig centimeter. Een 
simpele en goedkope oplossing, maar het ziet er 
wel goed uit en door de keuze van steigerplanken 
blijft het ook lang goed op het pottenveld van het 
tuincentrum. 

Van der Peijl had duidelijk plezier in het ontwik-
kelen van dit display en heeft er naar eigen zeg-
gen ook succes mee. Van der Peijl: ‘Je moet eens 
naar het Genker Plantencentrum in Genk gaan, in 
België. Behalve dat dit een fantastisch mooi tuin-
centrum is, staan daar meerdere exemplaren van 
dit display. Zij zijn zeer succesvol in het verkopen 
van deze Hortensia. Soms moeten daar wel twee 
keer per week planten naartoe.’  

Miljoen planten 
Jaarlijks verkoopt Van der Peijl ongeveer een 
miljoen planten. C2, twee liter is daarbij de belang-
rijkste potmaat. Een gedeelte hiervan, wordt  
speciaal opgezet voor de doorkweek naar een 
grotere pot, 5 of 7,5 liter. Volgens Van der Peijl is 
ook daar een gezonde markt voor, ook al zijn dat 
planten die in het tuincentrum al gauw meer dan 
twintig euro moeten kosten. 

Anders
Ik loop met Van der Peijl door zijn kas. De kweker 
legt uit wat zijn motto als ondernemer is: ‘Ronald 
Moerings zei altijd: “Anders doen dan de anderen, 
dan kun je geld verdienen.” De kweker probeert dat 
met zijn Little Hortensia-merk ook te doen. Van der 
Peijl is ook zeer succesvol met het kweken van de 
Hortensia Little Lime. Hij heeft de licentiehouder al 
gevraagd of hij deze soort ook onder zijn eigen lijn 
mag brengen, maar dat is niet geaccepteerd. 
Natuurlijk verkoopt de kwekerij niet alleen 
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Hortensia en Viburnum. Andere belangrijke  
soorten zijn Rhododendron, Photinia, Ceanothus 
en Ilex crenata ‘Dark Green’. Een belangrijke soort 
is ook Hydrangea arborescens, waarvan Van der 
Peijl vooral ‘Annabelle’ en de verbeterde ‘Strong 
Annabelle’ kweekt. ‘Annabelle’ is natuurlijk al jaren 
een succesnummer voor de moderne tuin en de 
kweker was aanvankelijk wat sceptisch toen ‘Strong 
Annabelle’ op de markt kwam. Maar deze nieuwe 
soort zou volgens hem echt veel beter zijn dan 
zijn voorgangster. ‘Annabelle’ had de neiging om 
na een zware regenbui te gaan doorhangen; met 
‘Strong Annabelle’ zou dat veel minder zijn. 

We zijn inmiddels weer terug in het kantoortje 
van de ondernemer. Het bellen gaat gewoon 
door en tussen alle bedrijven door worden er ook 
nog orders aangenomen. Logisch. Een interview 
in Boom In Business is leuk, maar er moeten wel 
orders geschreven worden; daar is het uiteindelijk 
om begonnen. In de tussentijd komt er nog een 
chauffeur vragen of hij wat hulp kan krijgen bij  

het laden van zijn vracht. Van der Peijl reageert 
onderkoeld beleefd, maar is tegelijk ook pissig.  
‘Het zijn altijd dezelfden met een kapotte laadklep. 
En als er ongelukken gebeuren omdat zij hun zaak-
jes niet voor elkaar hebben, krijg ik de rekening 
gepresenteerd.’ 

De ondernemer is gelukkig wel zo eerlijk om hier 
de conclusie uit te trekken: ‘Ik ben eigenlijk te druk; 
ik heb zeker twee mensen extra nodig. Ik maak op 
dit moment misschien wel zeventig uur.’  De vrouw 
van Jean Pierre van der Peijl, die in het kantoortje 
zit om de boekhouding te doen, hoort dat aan 
en zegt half spottend: ‘Zeventig uur, ja, ja, en het 
restje.’  

Zeventig uur, ja, ja, 

en het restje

Jean Pierre van der Peijl

Van der Peijl Tuinplanten is zeven hectares groot, waarvan 
ruim twee onder glas.

Voorbeeld Deense kar die klaarstaat voor de keurmeester van 
een Duitse retailer

Boerenhortensia Rembrandt 'Rosso Glory' (Hydrangea macrophylla)

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6701
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‘Ondernemen is leuk, maar 
dan moet het wel leuk gaan’ 
Hans Jochems, About Plants Zunder BV: ‘Onze heesters zijn top’

Samenwerken in de kwekerijsector is maar voor weinig mensen weggelegd. Het bedrijf About Plants, dat eigendom is van de zwagers Ron van Opstal 

en Hans Jochems, is daarop een zeldzame uitzondering. Al bijna tien jaar groeit dit bedrijf in omvang en aantal personeelsleden, en de beide moeder-

bedrijven lijken daarbij te floreren. 

Auteur: Hein van Iersel 
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Het bedrijf van Jochems draait goed. Dat is in 
het recente verleden weleens anders geweest. 
Ondernemer Hans Jochems concludeert tijdens 
het interview een paar keer dat ondernemen dan 
ineens veel minder leuk is. Hans Jochems is naast 
vijftig procent aandeelhouder in About Plants 
ook directeur-eigenaar van Jochems-van Opstal 
BV. Acht jaar geleden begon hij met zijn zwager 
Ron van Opstal van boomkwekerij Ron van Opstal 
BV een nieuw bedrijf: About Plants. Jochems zegt 
over de reden daarachter: ‘We waren allebei te 
groot geworden om alles nog zelf te doen. We 
zijn als kweker gestart. Daar ligt onze passie, maar 
voor de verkoop hebben we een andere oplos-
sing gevonden. Op 1 augustus 2008 kwam Peter 
Vriends in dienst als eerste medewerker.’ Het eerste 
doel van het nieuwe bedrijf is het leegverkopen 
van de twee eigen boomkwekerijen. Daarnaast 
kan het handelsbedrijf ook actief zelf op zoek gaan 
naar nieuwe handel. Inmiddels zitten in de com-
merciële afdeling van het nieuwe bedrijf al vier 
mensen. Naast Peter Vriends zijn dit Leo Duyndam, 
die nu ongeveer vier jaar bij de handelskwekerij 
werkt, Jelle Havermans en Petra Nouws. De aan-
sturing van het bedrijf lijkt bijna vanzelf te gaan: 
‘Ongeveer iedere vier weken is er een verkoopover-
leg, waarin wordt besproken hoe zaken gaan.’ Die 
relaxte manier van samenwerken lijkt ook samen 
te hangen met de specialismen van de betrokken 
verkopers. Peter Vriends doet de export en Leo 
Duyndam doet voornamelijk de veiling. Tussen 
de regels door blijkt dat beide verkopers daarin 
hoofzakelijk vrij worden gelaten. Leo Duyndam: 
‘Als het niet goed is, dan hoor ik het wel. Het blijft 

tenslotte hun bedrijf.’  Waar het specialisme van 
Vriends gericht is op handel naar het buitenland, is 
Duyndam de erkende specialist in verkopen op de 
veiling. Niet het simpele veilen onder de klok, maar 
wel via bemiddeling. Hans Jochems is als directeur 
niet te groot om zijn bewondering voor de kennis 
en kunde van zijn medewerkers uit te spreken: 
‘Vooral dat verkopen via de veiling is iets wat wij 
als Zundertse kwekers nooit zullen leren. Dat is 
echt een vak dat Leo goed verstaat.’ 

Het eerste doel van About Plants is het leegver-
kopen van de eigen kwekerijen. Dat wil niet zeg-
gen dat de beide aandeelhouders zelf niets meer 
verkopen. Verre van dat. Zowel Jochems als Van 
Opstal blijft gewoon direct verkopen aan de eigen 
klanten, hoewel voor beiden inmiddels meer dan 
de helft van de omzet via About Plants loopt. 

Nieuwe handel 
Nieuwe handel is niet zo moeilijk in de tijd waar 
we nu in zitten, is de stellige mening van Hans 
Jochems. ‘De grootste uitdaging is om nieuwe  
klanten tevreden te houden’.

Een belangrijk nieuw verkoopargument is de 
eigen lijn tuinheesters die About Plants begin dit 
jaar samen met Plantipp heeft opgezet. Dit merk, 
Topheesters, bestaat uit visueel aantrekkelijke 
tuinheesters, die zich uitgebreid hebben bewezen 
op het gebied van winterhardheid, sierwaarde en 
onderhoudsgemak. Voorbeelden van de heesters 
zijn Nandina domestica ‘Obsessed’ en Leucothoe 
axillaris ‘Curly Red’. Deze lijn Topheesters wordt 
onder andere via het tv-programma van Rob 
Verlinden in de markt gezet. Plantipp heeft voor de 
lijn heesters een aantal bijzondere kwekersrechte-
lijk beschermde soorten geselecteerd. 
Hans Jochems: ‘Doordat mijn zwager Ron de laat-
ste jaren meerdere nieuwe planten op de markt 
heeft gebracht weten de bedrijven die licentie-
planten op de markt brengen hem ook te vinden. 

3 min. leestijd
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Tevens heeft hij de gave  voor het vinden van 
nieuwe soorten, die aanslaan in de markt. Ik heb 
daar wat minder talent voor. Het is best lastig om 
goede soorten te vinden. Wie zit er nu te wachten 
op de honderdste nieuwe lavendel? Een nieuwe 
soort moet wel iets toevoegen.‘

Overlap 
Beide bedrijven kweken visueel aantrekkelijke tuin-
heesters in pot voor het retailkanaal. Daar houdt 

de overlap wel zo’n beetje op. Alleen Gaultheria, 
oftewel bergthee, wordt door beide bedrijven mas-
saal gekweekt. 
Hans Jochem heeft er duidelijk weer zin in om te 
ondernemen. ‘Een paar jaar geleden was de zin 
een heel eind weg, toen de cijfers wat minder 
waren. Maar nu krijg ik er weer energie van. Zeker 
nu mijn zoon en dochter interesse in het bedrijf 
krijgen. Mijn zoon Ruud is werkzaam als hovenier 
bij hoveniersbedrijf de Seizoenen, en mijn dochter, 
Ilse Jochems, volgt  een studie aan de Has en loopt 
nu stage  bij Plantipp. Dat gaat heel goed. Zij heeft 
veel nieuwe ideeën over het bedrijf.’

About Plants Zundert BV is het samenwer-
kingsverband tussen boomkwekerij Ron van 
Opstal BV en boomkwekerij Jochems-van 
Opstal BV. Op een totaaloppervlakte van 5 
ha kas en folie en 20 ha containerveld wor-
den visueel aantrekkelijke tuinplanten van 
hoogwaardige kwaliteit gekweekt, op basis 
van 20 jaar ervaring. De doelgroep omvat 
de zakelijke markt, bestaande uit veilingen, 
exporteurs, groothandel, tuincentra en bui-
tenlandse afnemers.
De verkoop richt zich op een breed sor-
timent visueel aantrekkelijke tuinplanten 
in container: Abelia, Acer, Buxus, Choisya, 
Gaultheria, Helleborus, Hydrangea, Leucothoe, 
Pieris, Skimmia, Viburnum, Nandina, Calluna, 
siergras in verschillende soorten en dwerg-
coniferen.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6702
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‘Er mag zelfs geen 
zandkorrel meer zichtbaar 
zijn na de spoelbeurt’
Bomen spoelen is een specialisme, zeker door de toegenomen vraag vanuit 
volumemarkt China

Bomen die naar landen buiten de EU worden geëxporteerd, moeten worden ‘gespoeld’: ze krijgen een grondige wasbeurt met water om ze te ontdoen 

van grond en zand, waarin ziektes, schadelijke organismes, eitjes en ongewenste bacteriën kunnen zitten. Spoeler Ruud Warmerdam en exportdienst-

verlener Rinus Biemans vertellen wat erbij komt kijken.

Auteur: Santi Raats

Vanaf de jaren vijftig werden vooral bloembollen 
en vaste planten gespoeld, ontsmet met warm 
water en gedroogd, omdat de vraag daarnaar 
vanuit de VS toenam en de fytosanitaire eisen 
strenger werden. Het afspoelen oftewel wassen 
van de bloembollen en vaste planten is sindsdien 
vereist om ze te ontdoen van zand, dat virussen 
en schadelijke bacteriën en organismen zoals 

aaltjes en luis kan bevatten. Omdat met name 
bloembollen altijd op grote schaal geëxporteerd 
zijn, hebben twee spoelbedrijven in Nederland 
zich gespecialiseerd in het spoelen van bloembol-
len en vaste planten: Warmerdam Spoelbedrijf in 
Noordwijkerhout en A. Helmus in Sassenheim. 
Door de jaren heen werden vanuit Nederland met 
regelmaat partijen laan- en fruitbomen naar over-

zeese gebieden verhandeld, waarvoor ook gold dat 
ze gespoeld moesten worden. Maar pas de afgelo-
pen paar jaar is de vraag naar laan- en fruitbomen 
fors toegenomen, met name vanuit volumemarkt 
China. Voor het spoelen van dergelijke grote 
bomenpartijen zijn professionele bomenspoel-
bedrijven nodig. In Nederland zijn Warmerdam 
Spoelbedrijf in Noordwijkerhout, 
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maar ook Green Inter Trade Export Services in 
Teteringen ingericht op het spoelen van fruit- en 
laanbomen in alle vormen en maten.

Bomenspoelers
Rinus en zijn zus Anneke Biemans hebben een 
boomkwekerij van 7 hectare met een gevarieerd 
sortiment. Hun tweede bedrijf, Green Inter Trade 
Export Services, legt zich toe op exportdienstver-
lening. De ketenservice begint bij het spoelen van 
de producten met als bestemming landen buiten 
de EU, van aardbeienplanten tot en met grote 
laanbomen. Het bedrijf zorgt er daarna voor dat de 
producten in een goede conditie arriveren in het 
land van bestemming. Het bedrijf, met een bin-
nenruimte van 1500 m2 en een koelhal van 3000 
m2, heeft in zijn spoelhal een productiecapaciteit 
van een tot twee containers per dag (er gaan zo’n 
10 duizend fruitbomen in een container of duizend 
laanbomen). Naast het fytosanitaire certificaat, 
waarmee wordt bewezen dat het product geëxpor-
teerd mag worden, verzorgt het bedrijf de export-
papieren en maakt het zowel zee- als luchtvracht 
gereed. Indien gewenst kan een boomkweker of 
exporteur een transportverzekering van Lloyds 
afsluiten, waarmee hij zich kan indekken tegen 
afwijzing van de vracht in het land van bestem-
ming. In het geval van bijzondere eisen of speciale 
naamstellingen helpt Green Inter Trade Export 
Services ook met het rondbreien van de import-
vergunning, wanneer die door de importeur in het 
land van bestemming wordt aangevraagd bij het 
ministerie van Landbouw.

Ruud Warmerdam heeft het bedrijf van zijn vader 
overgenomen. Warmerdam Spoelbedrijf is van 
oorsprong een bollenspoelbedrijf, dat inmiddels 

ook alle soorten en maten planten, heesters en 
bomen spoelt die voor overzeese export de deur 
uitgaan, maar ook lege kratten uit de agrarische 
en foodsector. Het bedrijf beslaat een oppervlakte 
van maar liefst 10 duizend vierkante meter, waarop 
zich acht spoelmachines bevinden. Naast het spoe-
len en ontsmetten van bollen, heesters en bomen, 
verzorgt het bedrijf na keuring van Naktuinbouw 
het fytosanitaire certificaat. 

Warmerdam wil zich blijven profileren als spoelbe-
drijf. ‘Spoelen is een specialisme. Een schoenmaker 
kan beter bij zijn leest blijven om datgene waar hij 
goed in is, goed te blijven doen’, antwoordt hij op 
de vraag of hij zich in de toekomst ook op export 
wil gaan toeleggen.

Spoelproces
Warmerdam en Biemans leggen uit hoe het spoe-
len in zijn werk gaat. ‘Heesters, laanbomen en met 
name fruitbomen zetten we eerst in de voorweek’, 
begint Biemans. ‘Dat voorspoelen gebeurt door de 
producten in kooien onder een meterslange stort-
douche te zetten. De hoeveelheid water en de druk 
worden aangepast aan het product.’
Warmerdam legt uit: ‘Met name harde klei wordt 
door het voorweken verzacht, waardoor het later 
makkelijker af te spoelen is. Droge klei is keihard 
en die zou je bij het spoelen stuk moeten spuiten, 
waarmee je het product zeker zou beschadigen. 
Het is bij voorspoelen van belang dat er wel heel 
veel water wordt gebruikt, maar dat de druk niet 
te hoog is, aangezien je daarmee het product kunt 
beschadigen.’

6 min. leestijd

Schoonspoelen van de wortels. De bomen moeten brandschoon zijn. 

Heesters, fruitbomen, kleine laanbomen en onderstammen passen in de spoelmachines, maar bomen vanaf maat 8-10 worden 

handmatig schoongespoeld in een grote wasstraat.

ACHTERGROND
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Na het voorspoelen worden de producten bij 
zowel Warmerdam als Biemans op een lopende 
band gelegd, die ze door een spoelmachine voert. 
‘In de spoelmachine worden de producten van alle 
kanten besproeid met volle ladingen water; bij ons 
is dat 1,5 miljoen liter per uur. Dat gebeurt soms 
meerdere keren, net zolang totdat de producten 
brandschoon zijn’, aldus Warmerdam.
Heesters, fruitbomen, kleine laanbomen en 
onderstammen passen in de spoelmachines, maar 
bomen vanaf maat 8-10 gaan bij beide bedrijven 
door een grote wasstraat. De bomen worden, 
gestapeld op pallets, met een heftruck de was-
straat ingereden, of ze staan tegen de wand. In de 
wasstraat worden de bomen handmatig gespoeld 
met een slang waaruit een zeer grote hoeveelheid 
water komt. Omdat het spoelen van grote bomen 
handwerk is, is het een arbeidsintensieve klus. 
Biemans heeft voor heel grote bomen XL-pallets 
ontworpen, zodat ze makkelijker te hanteren zijn. 
Ook Warmerdam heeft de inrichting van de was-
straat naar aanleiding van voortschrijdende inzich-
ten aangepast, zodat het spoelen van de grotere 
bomen zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden.

Hergebruik water en zand
Volgens de Nederlandse wetgeving mag het spoel-
water het bedrijf niet verlaten. ‘We maken gebruik 
van een waterreservoir van 15.000 kuub en water-
reinigingsinstallaties’, vertelt Warmerdam.  
‘Ons spoelwater wordt dus constant opnieuw 
gebruikt. Aangezien elk product wat water met 
zich meeneemt, wordt de watervoorraad aan-
gevuld met regenwater of met bronwater.’
Biemans recyclet naast het water ook het zand 
dat wordt uitgespoeld: dat wordt gebruikt in de 
boomkwekerij.

Keuring
Er mag letterlijk geen zandkorrel meer te zien 
zijn op de producten na het spoelproces. 
Keuringsinstituut Naktuinbouw komt inspec-
teren of de producten werkelijk schoon zijn. 
Wanneer bloembollen worden gewassen, komt 
de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) op inspectie 
voor keuring. 

Overigens, sommige vaste planten en bloembol-
len krijgen bij spoelbedrijven ter ontsmetting een 
warmtebehandeling, wat ook wel ‘koken’ wordt 
genoemd, hoewel de watertemperatuur in wer-
kelijkheid nooit het kookpunt bereikt (gemiddeld 
zo’n 43,5 graden Celsius gedurende een uur). Men 
laat de planten of bloembollen in opgestapelde 
kratten in een bad oftewel ‘kookketel’ zakken, bij 
uiteenlopende temperaturen en gedurende ver-
schillende tijdspannes. Na het spoelen en ‘koken’ 
worden de bloembollen gedroogd. Bomen en 
heesters daarentegen krijgen nooit een warm-
waterbehandeling en worden evenmin na het 

spoelen gedroogd; ze zouden daardoor  
beschadigen.

Klaarmaken voor export
Bij een grote partij zijn er na het spoelen minstens 
zo veel medewerkers nodig om de bomen of hees-
ters klaar te maken voor de export. Als een land 
daarom vraagt, moeten er soms knipwerkzaamhe-
den worden verricht, bijvoorbeeld om aaltjes, die 
zichtbaar zijn als knobbeltjes, van de wortel af te 
knippen. Ook moeten uitstekende wortels, mits 
ze niet te dik zijn, worden afgeknipt tijdens het 
sorteren. Pas daarna worden de bomen gebonden, 
behandeld met een gewasbeschermingsmiddel, 
verpakt en ingeladen in de container.

Volumemarkt
Boomkwekers, vooral fruitboomkwekers, willen 
kleine partijen voor overzeese bestemmingen nog 
weleens zelf wassen. Ook komt het voor dat boom-
kwekers het spoelen van bomen uitbesteden en 
deze na het wassen bij het spoelbedrijf oppikken. 
Daarna zetten de boomkwekers de bomen zelf op 
transport. ‘Dat is prima te doen in het geval van 
kleine partijen’, aldus Warmerdam. ‘Maar het  
spoelen van grote partijen vereist een speciaal  
ingerichte ruimte en specialistische kennis.’ 
Biemans is het daarmee eens.

Warmerdam doelt daarmee op de reuzenorders 
die Nederlandse boomkwekers sinds twee à drie 
jaar binnenhalen, met name uit China. Nederland 
exporteerde voorheen al bomen en planten naar 
China, maar niet op een dergelijke grote schaal. 
Warmerdam legt uit: ‘Voor de economische crisis 

Naktuinbouw komt na het spoelen de producten keuren;

in het geval van bloembollen is dat de Bloembollen-

keuringsdienst (BKD).

Ruud Warmerdam in een kookketel, waarin bloembollen ter 

ontsmetting een warmtebehandeling kunnen krijgen.

Rinus Biemans
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leverde de VS vaak grote partijen laan- en fruit-
bomen aan China, dat zijn booming steden met 
groen wil aankleden, ook als zuurstofvoorziener 
tegen de smog. Maar door de crisis kwam de 
VS zonder voorraad te zitten. De Amerikaanse 
economie is weer opgekrabbeld, maar de bomen 
die werden aangeplant toen het weer beter ging, 
groeien minder snel dan de economie. Dit zorgt, al 
is het wellicht maar tijdelijk, voor een explosief toe-

genomen Chinese vraag naar laan- en fruitbomen 
uit Nederland.’

Biemans beaamt deze uitleg. Hij heeft cijfers bij-
gehouden over de toegenomen vraag uit China: 
‘In 2016 hebben wij in vijf maanden tijd 275 
containers fruitbomen en 250 duizend kilo lucht-
vracht naar China verscheept. Mijn schatting is 
dat er tot nu toe vanuit Nederland al 100 duizend 

tot 150 duizend laanbomen en enkele miljoenen 
fruitbomen naar China zijn geëxporteerd, en dat 
in het seizoen 2015/2016 20 tot 25 procent van 
de Nederlandse fruitbomenexport naar China is 
gegaan. Naast de handel op China gaat ook de 
handel naar India en Kazachstan goed.’  
Hij concludeert: ‘Al deze bomen moeten worden 
gespoeld. Boomkwekers hebben niet de faciliteit 
op hun eigen terrein om dit soort volumes aan 
bomen zelf te spoelen.’

Transport
Niet alleen hebben boomkwekers zelf niet de  
capaciteit om grote partijen voor de overzeese 
export te spoelen, ook het op transport zetten 
is niet voor iedereen appeltje-eitje. Biemans: ‘Een 
goede kweker is niet per se een goede exporteur. 
Het is zonde als er onderweg kwaliteitsachter-
uitgang plaatsvindt, waardoor het zorgvuldige 
spoelen van de bomen wordt tenietgedaan en 
de kans bestaat op afkeuring bij aankomst. Het is 
belangrijk dat de bomen tijdens het transport in 
dezelfde conditie verkeren als toen ze de container 
in gingen. Het gevaar is dat de bomen onderweg 
uitdrogen of juist te vochtig worden. Een ander 
voorbeeld is de kwetsbaarheid van producten: een 
rode treurbeuk is op een luchtvracht net zo breek-
baar als glas. Dat weten wij vanuit onze kennis als 
boomkweker. Daarom maken we de verpakkingen 
voor zee- en luchtvrachten zelf. Het verpakkings-
materiaal bestaat uit een soort oud papier dat 
van tevoren vocht kan opnemen en tijdens het 
transport langzaam vocht kan afgeven; of het gaat 
droog om het product heen en kan vervolgens 
vrijkomend vocht opnemen. In de verpakking 
doen we recorders die de luchtvochtigheid en 
temperatuur meten. Gecombineerd met het track 
& trace-systeem in de container kan men voort-
durend nagaan hoe het met de vracht is gesteld en 
waar hij zich bevindt. Er komt heel wat bij kijken, 
maar dankzij deze zorg is er tot nu toe nog nooit 
een partij is afgekeurd die wij op transport hebben 
gezet.’ 

Na het spoelen worden de bomen gereedgemaakt voor de export: ze worden gebonden, behandeld met een gewasbescher-

mingsmiddel, verpakt en ingeladen in de container. Op de afbeelding een vracht door Green Inter Trade Export Services.

Warmerdam Spoelbedrijf verpakt de bomen na het spoelen.

ACHTERGROND
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Taal is cruciale factor bij 
vluchteling in agrarisch bedrijf
Pilot om statushouders op te leiden bij agrarisch ondernemers van start

De agrarische sector heeft het moeilijk: er dreigt een groot tekort aan werknemers in de branche. Boerenbedrijven kampen met vergrijzing en ook 

boomkwekers kennen problemen met de opvolging binnen de onderneming. VluchtelingTalent startte begin april 2016 een initiatief in de regio West-

land dat mogelijk een oplossing kan bieden: leid vluchtelingen met een verblijfsstatus op tot agrarisch medewerker. Volgens Bakir Lashkari, landelijk 

coördinator van VluchtelingTalent, kunnen boomkwekers veel profijt hebben van deze gemotiveerde groep: ‘Het kost wat tijd en energie, maar 

integreren via werk werkt.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Agrarisch ondernemer ben je vandaag de dag niet 
altijd voor je plezier. Vooral de opvolging binnen 
het bedrijf zorgt bij menige landbouwer of boom-
kweker voor grijze haren, nog los van de vergrij-
zing in de sector. Bakir Lashkari probeert samen 
met gemeenten, Land- en Tuinbouworganisatie 
LTO, agrarische scholen en uitzendbureaus in te 
spelen op deze problematiek: ‘Per dag moeten vier 
kleine boeren noodgedwongen stoppen met hun 
bedrijf. Dat is jammer, aangezien veel bloemen- en 
boomkwekerijen lopen als een tierelier. Met dit 
nieuwe project geven we statushouders die in hun 
land van herkomst affiniteit en ervaring hadden 
met werken in de agrarische sector, een kans als 

starter bij een agrarisch bedrijf. Dat kan tot een 
win-winsituatie leiden voor statushouder en  
agrarisch ondernemer.’

Arbeidsmarktperspectief
VluchtelingTalent zet hoog in: de bedoeling is 
om pilots op te zetten om op korte termijn zo’n 
duizend asielzoekers een opleiding of werkerva-
ringsplaats te bieden. Volgens Lashkari staan de 
meeste gemeenten positief ten opzichte van de 
proef om statushouders bij een agrarisch bedrijf 
te plaatsen. ‘De meeste gemeenten zijn hiertoe 
bereid. Daarbij betalen zij de eerste drie maanden, 
zodat een statushouder met behoud van uitkering 

aan de slag kan. Bij goed functioneren neemt zo’n 
bedrijf een vluchteling in dienst en biedt hem of 
haar soms een contract aan van een jaar.’ Vanwege 
de grote vraag naar goede, gekwalificeerde mede-
werkers en de behoefte vanuit het bedrijfsleven 
startte Bakir Lashkari met Ger van Nijkerken enkele 
maanden geleden een nieuw, aanvullend initiatief 
om vluchtelingen met een status te bemiddelen: 
vluchtelingENcarrière. Lashkari: ‘We hebben nu zo’n 
dertig statushouders geselecteerd op grond van 
vragenlijsten en een persoonlijk gesprek.’
Het gaat daarbij om een keur aan nationaliteiten: 
Syriërs, Eritreeërs, Afghanen, Irakezen en Iraniërs, 
vertelt hij. ‘Grosso modo hebben ze allemaal een 
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achtergrond in of affiniteit met agrofood in het 
land van herkomst. Veel vluchtelingen komen uit 
landen met goede agrarische mogelijkheden en 
een grote vraag naar agrarische producten. Als 
ze kennis en ervaring opdoen in de land- en tuin-
bouwsector, geeft dit hen niet alleen een goed 
arbeidsmarktperspectief in Nederland, maar ook 
bij een eventuele terugkeer naar hun thuisland.’

Taal als grootste barrière
Volgens Lashkari is de taal de grootste barrière bij 
statushouders. ‘Kennis van het handwerk en tech-
nische vaardigheden bezitten deze werknemers 
meestal wel. Beheersing van de Nederlandse en 
de Engelse taal is lastiger, maar wel van cruciaal 
belang bij dit werk.’ Lashkari erkent dat Eritreeërs 
weliswaar een moeilijke doelgroep vormen, maar 
dat de beeldvorming rondom hen niet helemaal 
juist is. ‘Ze zijn niet allemaal analfabeet. Er zit bij 
deze groep ook een aantal mensen die een univer-
sitaire opleiding hebben afgerond.’ Sinds het begin 
van dit jaar richt het project zich daarnaast ook op 
statushouders die ervaring hebben opgedaan in 
andere sectoren. ‘Denk daarbij aan ICT’ers, mensen 
uit de transport- en logistieksector, werknemers 
die affiniteit hebben met technische installaties of 
voormalige bouwarbeiders. We steunen hen daar-
bij en geven hen de kans om zich te ontwikkelen. 
Maar ze moeten er wel hard voor werken en die 
kans met beide handen aangrijpen. Ze krijgen het 
niet cadeau.’

Motivatie
De opleiding van de statushouders wordt verzorgd 
door cursus- en consultancybureau Lentiz. 
Het bureau geeft opleidingen bij bedrijven in 
de voedingsbranche en de glastuinbouwsector. 

Volgens directeur Lourens van Herk is het uit-
stroompercentage groter dan negentig procent. 
‘Vaak komen deze werknemers in logistieke  
functies terecht. De statushouders werken de eer-
ste maanden met behoud van uitkering. Ze krijgen 
een aanstelling voor drie dagen per week; de ove-
rige twee dagen leiden wij ze op.’ Volgens Van Herk 
ontbreekt er niets aan de motivatie; ook hij noemt 
het gebrek aan taalbeheersing als heikel punt. ‘Het 
gaat niet alleen om het Nederlands; vaak spreken 
deze vluchtelingen ook slecht Engels. Gelukkig is 
er af en toe een tolk aanwezig die hen kan helpen 
en schiet Vluchtelingenwerk hier te hulp met een 
versnelde taalcursus. Daardoor is het mogelijk om 
kandidaten individuele ondersteuning te bieden.’

Zelfredzaamheid
Lashkari, die zelf 43 jaar geleden als Koerdische 
vluchteling naar Nederland kwam, benadrukt dat 
van statushouders in Nederland een bepaalde 
mate van zelfredzaamheid wordt verwacht. ‘In eer-
ste instantie onderzoeken we welke sector behoef-
te heeft aan deze groep werknemers. We moeten 
voorkomen dat deze statushouders hetzelfde 
overkomt als de eerste generatie gastarbeiders 
die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland 
kwam. Veel Turkse en Marokkaanse gastarbeiders 
van destijds hebben zich de Nederlandse taal niet 
voldoende eigen gemaakt. Die fout moeten deze 
statushouders niet maken. Dat geluid moeten we 
ook kenbaar maken: een echte vluchteling is niet 
zielig, maar we moeten hem kansen bieden. Dat 
moet van twee kanten komen: ze moeten hun best 
doen door de taal te leren, een vak te leren. Anders 
kom je nauwelijks in aanmerking voor een baan 
en wordt het heel moeilijk om überhaupt werk te 
vinden.’

Leren taal lastig door Polen
Dick Meijerink van Lentiz werkt als docent met 
de statushouders. Tijdens de cursus besteedt hij 
veel aandacht aan arbeidsomstandigheden en 
werkhouding, vertelt hij. Meijerink stipt een ander 
probleem aan wat de taal betreft: ‘De Nederlandse 
taal is cruciaal; het succes van dit project staat of 
valt daarmee. De bedoeling van dit traject is dus 
ook dat de vluchtelingen het Nederlands op de 
werkvloer oppikken. Dat blijkt lastig, omdat in de 
branche waar ze de taal moeten oppikken veel 
Polen werken, die zelf ook geen Nederlands praten. 
De voertaal is op die bedrijven vaak Pools, wat 
voor velen een probleem is. En de Nederlandse 
taal hebben ze echt nodig om mbo niveau 1 aan 
te kunnen.’ Lashkari wuift dit probleem weg: ‘Die 
Polen werken hier tijdelijk; statushouders blijven 
in Nederland. Met de slogan “integreren via werk 
werkt” bedoelen we dat ze hier op termijn met 
Nederlanders werken die de taal machtig zijn. Ik 
zie het positief. Ze zullen ook buiten de werkvloer 
moeten integreren. Het is een hot item bij ons.’

Facilitaire rol
Lashkari benadrukt dat er een branchegerela-
teerde behoefte is om op agrarische bedrijven en 
kwekerijen voor fatsoenlijke opvolging te zorgen. 
‘Daarnaast moeten we kijken waar voor deze men-
sen de meeste kansen liggen. Een statushouder 
zal in eerste instantie relevant werk moeten zien 
te vinden op basis van de werkgeversbehoefte. 
Samen met onderwijsinstanties, de gemeente en 
de statushouder zelf onderzoeken we dus eerst 
waaraan behoefte is vanuit de kant van de werk-
gever. Daarbij proberen wij met VluchtelingTalent 
een facilitaire rol te spelen.’ Twee zaken zijn daarbij 
van belang, vertelt Lashkari. ‘De deelnemers aan 
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dit traject moeten in eerste instantie affiniteit 
hebben met de branche waarin ze terechtkomen. 
Daarnaast moeten ze in staat zijn om te leren en 
te werken. Ook daarbij is de taal van groot belang.’ 
Volgens Meijerink valt hier nog wat te winnen: 
‘Nederlands spreken gaat redelijk, maar lezen en 
schrijven vormt voor de meesten een groot pro-
bleem.’ Gelukkig is de motivatie vooralsnog dik in 
orde, vertelt hij: ‘De statushouders met wie ik werk, 
zijn veel gemotiveerder dan ik had verwacht.  
We zijn bijvoorbeeld op excursie geweest naar een 
potplantenkweker en naar Flora Holland. Ze stellen 
dan veel vragen.’ Van Herk stipt een cultuurverschil 
aan dat sommige statushouders parten speelt: ‘De 
arbeidsdynamiek in West-Europa is van een onge-
kend hoog niveau. Daar moeten ze soms aan wen-

nen, maar het vormt vooralsnog geen  
belemmering bij het werk.’

Zonder veiligheidsschoenen 
Het werken met statushouders staat momen-
teel nog in de kinderschoenen; in april is Lentiz 
gestart met een groep van vijftien vluchtelingen 
met een status. Van die groep zijn er drie begon-
nen bij Greenpack, een verpakkingsbedrijf van 
groente en fruit. Hoofd P&O van Greenpack Renate 
Vijftigschild: ‘Van de drie statushouders die bij ons 
zijn gestart, is er één na een week afgehaakt. Die 
was niet echt gemotiveerd, ging aan de slag zon-
der veiligheidsschoenen aan.’ Over de andere twee 
is ze erg tevreden. ‘Het kost wat meer tijd om ze in 
te werken dan gewoonlijk, maar ze begrijpen goed 
wat we van ze verlangen.’ De motivatie van deze 
werknemers komt niet direct vanuit een voorliefde 
voor het verpakken van groente en fruit, vertelt 
ze. ‘Ze wonen hier in het Westland, waar zich veel 
agrarische bedrijven bevinden. Ze doen erg hun 
best en ze zijn heel dankbaar.’ Geenpack doet vaker 
mee aan projecten van MVO Westland met mensen 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ver-
telt Vijftigschild. ‘Met de twee vluchtelingen die nu 
bij ons werken, verloopt het hartstikke goed.’ 

Nuttig onderzoek
En de vluchteling zelf, hoe bevalt het hem? Ehab 
Aboukheir komt uit Syrië, waar hij tot enkele jaren 
geleden werkte als onderzoeker in het Syrische 
landbouwonderzoeksinstituut. Van 2011 tot 2015 
was hij daar in dienst als hoofd van de biotechno-

logie-afdeling. Daarnaast werkte Aboukheir in zijn 
thuisland als docent aan de landbouwuniversiteit. 
Dankzij bemiddeling van VluchtelingTalent vond 
Aboukheir een baan bij Rijk Zwaan Breeding, een 
internationaal groenteveredelingsbedrijf. Hij laat 
schriftelijk weten bij Rijk Zwaan te onderzoeken 
hoe goed planten zich aanpassen bij weer- 
extremen, zoals hoge temperatuur. ‘Ik weet zeker 
dat ik nuttig kan zijn voor het bedrijf en ben blij 
dat ik dit belangrijke onderzoek kan doen. Het had 
me heel wat meer tijd gekost een baan te vinden 
zonder de hulp van VluchtelingTalent. Ik ben nu 
onafhankelijk en heb geen uitkering nodig.’

Toekomst
Volgens Lashkari kan deze proef op den duur  
worden uitgerold naar boomkwekerijen. ‘We zijn 
nu in contact met twee boomkwekers over deel-
name aan deze pilot. Na de zomer hopen we deze 
plannen een vervolg te geven. Ik zie er ook in die 
sector wel toekomst in.’ Volgens Dick Meijerink  
is het geen enkel probleem om de huidige  
opleiding van de vluchtelingen uit te breiden naar 
de bomen- en plantenteelt. ‘Indien nodig kun 
je moeiteloos een groep van tien statushouders 
opleiden tot boomkweker en hen met boom- 
kwekerijgewassen laten werken. Daarvoor is 
slechts een kleine aanpassing nodig van niveau 1 
van hun huidige opleiding naar boomteelt of plan-
tenteelt. Je kunt veel kennis en vaardigheden één 
op één overzetten naar boomkwekerijgewassen.’  
De statushouders bij Greenpack werken nu nog 
met behoud van uitkering, maar ontvangen een 
salaris indien deze pilot slaagt. Vijftigschild:  
‘Als ze zo blijven werken als ze nu doen, zie ik dat 
wel gebeuren.’

Samen met maatschappelijke partners organiseerde de gemeente Den Haag de Week van de Arbeid. Van 15 tot en met 20 mei 
stond Den Haag in het teken van werkgelegenheid. De Matchingdag Statushouders leverde 161 vervolgafspraken op. Ook was 
er een debat over anoniem solliciteren.

‘Bemiddeling van een 

statushouder kan tot een 

win-winsituatie leiden voor 

statushouder en agrarisch 

ondernemer’

ACTUEEL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6704



3 - 201742

Prachtige siersoort voor  
parken, maar ook geschikt 
voor lucifers

Voor de zevende editie van de Boom Innovatie Dag in oktober 2017 brengt collectiebeheerder Huub Olde Loohuis als boomambassadeur zijn  

inspiratieboom onder de aandacht: Populus x generosa ‘Unal’. Deze ultieme snelgroeier, ooit massaal aangeplant voor de luciferindustrie, belandde  

als stek van de moederboom aller ‘Unal’s in 1982 in arboretum Poort Bulten en was na vijftien jaar al dertig meter hoog. 

Auteur: Santi Raats

 ‘Populus x generosa ‘Unal’ heeft de wauw-factor: kaarsrecht en gigantisch
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INSPIRATIEBOOM

In het Twentse arboretum Poort Bulten, met een 
verzameling van 2500 bijzondere bomen en  
struiken verdeeld over zo’n duizend soorten, 
staat Huub Olde Loohuis vakblad Boomzorg op 
te wachten, als een kaarsrechte conservator met 
map in de hand. De collectiebeheerder Natuur en 
landschap werkt al sinds 1980 in het arboretum 
aan de instandhouding en uitbreiding van de vele 
verschillende collecties, waaronder populieren. 
Tegenwoordig doet hij dat voor de huidige  
eigenaar: Stichting Natuurmonumenten. 

Kroonjuweel
Omdat 2017 het ‘Jaar van de Botanische Tuinen’ is, 
presenteren alle botanische tuinen in Nederland 
dit jaar de tien meest bijzondere planten of bomen 
uit hun collectie, de ‘Kroonjuwelen’ genoemd. 
Zij stemmen dat onderling wel af, zodat er geen 
overlap is. Een van de Kroonjuwelen van arbo-
retum Poort Bulten is Populus x generosa ‘Unal’. 
Olde Loohuis glimlacht: ‘Wij hebben hem al tot 
Kroonjuweel benoemd, maar hopelijk brengt het 
publiek van de Boom Innovatie Dag ook zo veel 
mogelijk stemmen op hem uit!’

‘Unal’-klonen
‘Unal’-klonen zijn een groep zeer snel groeiende 
populieren, die geteeld werden om lucifers van 
te maken. De naam ‘Unal’ is afgeleid van Union 
Alumettière, een luciferfabriek in België. De 
selecties waren klonen van zowel Populus nigra 
x Populus deltoïdes, Populus trichocarpa x Populus 
deltoïdes als zuivere Populus trichocarpa (bron: 
Dendroflora nr. 52, ‘sortimentsonderzoek popu-
lieren’). In elk geval waren het allemaal cv’s die 
gekloond waren, echte klonen dus via weefsel-
kweek.

Wauw-factor
Olde Loohuis steekt de beek over naar waar de 
verzameling populieren zich bevindt in de natte 
ondergrond van het beekdal. Hij waadt door de 
brandnetels. Populierenblad verteert makkelijk en 
levert veel extra humus op, waardoor stikstof vrij-
komt, wat weer brandnetelgroei tot gevolg heeft). 
Door het hoge gras loopt de beheerder naar zijn 
inspiratieboom: Populus x generosa ‘Unal’, afkomstig 

van de moederboom van alle ‘Unal’s. De popu-
lier was allang in zijn geheel zichtbaar vanaf de 
andere kant van de beek, op zo’n honderd meter 
afstand. Maar van dichterbij heeft hij ongetwijfeld 
de wauw-factor: kaarsrecht en gigantisch. Als een 
groenkenner aan een volwassen populier denkt, 
dan zou die populier er zo uitzien. ‘Hieruit kan men 
genoeg lucifers halen’, zo refereert Olde Loohuis 
aan het feit dat ‘Unal’ in de productietijd het meest 
geschikt werd geacht voor lucifers.  

Geschenk van bosbouwstation De Dorschkamp
‘In 1982 zijn we begonnen met de aanleg van 
deze populierenverzameling’, vertelt Olde Loohuis. 
‘Harry van Haaren, populierenspecialist bij het 
toenmalige bosbouwproefstation in Wageningen, 
heeft een deel van de populierencollectie die daar 
stond aan arboretum Poort Bulten geschonken, 
toen deze werd opgeheven in 1982. De deskun-
digen van Wageningen beschouwden de onder-
grond hier in Twente als ideaal voor de populieren. 
Het was oude afzetting uit de laatste ijstijd, uit de 
tertiaire periode, met daarin keileem en klei; heel

voedzame grond voor populieren. En Populus x 
generosa ‘Unal’ is redelijk windbestendig, maar de 
windkracht hier in oost-Nederland scheelt toch 
aanzienlijk met het westen. Wanneer het aan de 
kust windkracht 8 stormt, is het hier windkracht 
6. Dat komt door het bos- en heuvelachtige land-
schap.’

In 1992 kwam de Nationale Plantencommissie 
langs voor een keuring en kregen de door 
Wageningen overgedragen populieren een certifi-
caat. Daarop kon het arboretum beginnen met zijn 
populierenverzameling.

Boompje groot, plantertje niét dood
‘Populus x generosa ‘Unal’ is een van de hardst 
groeiende populierensoorten. Populieren vormen 
jaarlijks een schot van 1,5 tot wel 2 meter. ‘Unal’ 
doet dat ook. Hij was dan ook binnen vijftien jaar 
30 meter hoog’, zegt Olde Loohuis trots. 

Deze boom is in 1982 als driejarige stek door  
hemzelf geplant en nu dus 38 jaar oud.  

Stamvoet begroeid met mossenDirect aan de beek: Populus x generosa ‘Unal’

6 min. leestijd

Alle ‘Unal’s waren gekloonde 

cv’s, echte klonen dus,  

via weefselkweek
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De stamdoorsnede is zo’n 80 centimeter. Dat is al 
veel te dik voor de oogst. In de tijd van de massale 
inzet van Populus x generosa ‘Unal’ voor de lucifer-
industrie werden ze waarschijnlijk na twintig jaar 
gekapt. De boom moest immers nog goed oogst-
baar en weg te slepen zijn. Olde Loohuis: ‘Als dit 
exemplaar nu gekapt zou worden, zouden we een 
kraan nodig hebben om de stukken stam hiervan-
daan te lieren. Bovendien moeten boomstammen 
op de zaagmachine in de fabriek passen. Ik denk 
niet dat een stam van meer dan 50 cm doorsnede 
daarop past.’

Gigantische worteldruk
Oorspronkelijk kreeg het arboretum twee exem-
plaren Populus x generosa ‘Unal’ van Wageningen, 
maar eind jaren 90 werd er een gekapt om ruimte 
te scheppen voor de omliggende bomen. Het hout 

ging naar de klompenmaker. Olde Loohuis: ‘Toen 
de populier in maart/april werd gekapt, werd ik 
gebeld door de professionele houtvellers, want zij 
zagen iets wat ze nog nooit hadden gezien: het 
water spoot in fonteintjes van 15 tot 20 centimeter 
door de houtvaten naar boven door de worteldruk. 
Geweldig om te zien.’

Wortelstelsel als een grote platte pannenkoek
Populus x generosa ‘Unal’ is niet geschikt voor ver-
hardingen; hij drukt wortels op. ‘Hij kan het beste 
in een groot park staan, het liefste op laaggele-
gen gronden met in elk geval water in de buurt. 
Een berk drinkt 300 liter water per dag, Populus x 
generosa ‘Unal’ 500 liter’, aldus de collectiebeheer-
der. Rond de boom, op een afstand van zo’n vijf 
tot tien meter, is goed voelbaar dat de populier 
oppervlakkig wortelt: de bodem voelt hobbelig en 
hier en daar harder aan. ‘Ja, dat klopt’, beaamt Olde 
Loohuis. ‘Populus x generosa ‘Unal’ heeft doorgaans 
een oppervlakkig wortelstelsel met dieptewortel-
tjes van een tot twee meter diep. De wortels zitten 
tot wel 20 tot 30 meter van de stam af. Zeker in 
kleigrond, waar hij niet diep kan wortelen, vormt 
het wortelstelsel een enorm plakkaat. Daarom is 
het van belang dat men bij aanplant zorgt dat er 
genoeg ruimte om de boom heen is.’ 
Siersoort

Olde Loohuis wrijft over de stam. ‘De bast is onder-
aan sterk geruwd en naar boven toe mooi glad 
en zachtgrijs van kleur, met hier en daar littekens 
waar takken zaten. Ook krijgt hij meer korstmossen 
naarmate hij ouder wordt.’ Het is goed zichtbaar 
dat het mos van onder bij de stamvoet, waar de 
grond vochtig is, naar boven kruipt. 

‘Nu hebben de bladeren nog een normale door-
snede, maar ze staan op het punt van een groei-
spurt. Ze kunnen in mei/juni wel 15 centimeter 
lang zijn. Het is eigenlijk een heel mooie siersoort 
voor in parken; jammer dat de populier niet zo’n 
goede naam heeft. Boomkwekers kunnen de  
reputatie van de populier verbeteren door er na 
een paar jaar takken uit te halen, zodat de kroon 
breed of meerstammig wordt of bepaalde zij-
takken harder gaan groeien. In de natuur gebeurt 
dat ook: daar zijn populieren vaak krom, hebben 
ze een uitgewaaide kop en zijtakken die harder 
zijn gegroeid dan de rest. De populier wordt vast 
geliefder als ze niet meer allemaal zo kaarsrecht 
zijn.’ 

 Keien uit de ijstijd Huub Olde Loohuis

De bast van Populus x generosa ‘Unal’
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‘Unal’ prima voor klompen
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De bast van Populus x generosa ‘Unal’

Wél geschikt voor klompen
Lang niet alle mythes over populieren kloppen, 
zo blijkt. ‘Grappig is dat in de productie-industrie 
altijd werd geroepen dat hout van de zeer snel 
groeiende Populus x generosa ‘Unal’ niet geschikt 
was om klompen van te maken vanwege zijn 
vezelige structuur en grove poriën, waar veel water 
doorheen loopt. Maar de lokale klompenmaker, die 
het hout van onze Populus x generosa ‘Unal’ heeft 
verwerkt tot klompen, zei dat dit prima ging!’

Beekdal gevormd in de ijstijd
Na het tonen van zijn inspiratieboom loopt Olde 

Loohuis door de weide waarin de andere – hybride 
– balsempopulieren staan. Het geurt er heerlijk.  
Na deze weide te hebben doorkruist, langs reus-
achtige exemplaren van Populus alba, Populus 
tremula en Populus nigra met een paar honderd 
vierkante meter wortelopschot naast het wandel-
pad, doemt een romantische landschapsrivier op 
met grote keien aan de rand. ‘Het oorspronkelijke 
park is vormgegeven door Leonard Springer in 
1910’, vertelt Olde Loohuis. ‘Dat is gebeurd tot aan 
de beek. Het hele gedeelte waar we nu lopen, is 
later aangelegd. Ik heb daar zelf de hand in gehad 
en gezorgd dat het is vormgegeven in de geest 

van Springer, de Engelse Landschapsstijl.’ De lang-
gerekte vijvers zijn een mooi voorbeeld: terug naar 
de oorspronkelijke landschapssituatie, met natuur-
lijk verval, inheemse plantensoorten en hier en 
daar zelfs ijstijdrelicten: planten en bomen die hier 
voorkwamen vóór de laatste ijstijd. Olde Loohuis 
heeft er een Taxodium distichum (moerascypres) 
staan, een Ailanthus altissima (hemelboom) en een 
Corylus colurna (boomhazelaar). In juni springen 
vele orchideeën de grond uit, omdat er een zaad-
voorraad in de grond bleek te zitten. De keien die 
aan de vijverranden liggen, zijn overigens tijdens 
de laatste glaciale periode van 60 miljoen jaar 
geleden door de wallen opstuwende ijstongen in 
Twente terechtgekomen en achtergebleven omdat 
het begon te dooien. ‘Met de langgerekte vijvers 
heb ik in het klein willen laten zien hoe West-
Europa er aan de zuidkant van de gletsjer- 
tongen uitzag na de ijstijd: smeltdalen met  
vlechten rivieren.’ 

Toepassing
Na de rondleiding concludeert Olde Loohuis: 
‘Populus x generosa ‘Unal’ is weinig aangeplant in 
Nederland. De ideale omstandigheden waren  
aanwezig in de Belgische bevloeiingsweilanden, 
waar Populus x generosa ‘Unal’ rij aan rij werd 
aangeplant voor de luciferindustrie. Maar zoals 
ik al zei, zijn er in Nederland ook genoeg parken 
die hij kan sieren! We zorgen altijd voor stekken 
van Populus x generosa ‘Unal’, voor onze eigen 
moerhoek, een reservevoorraad en voor andere 
locaties. Ik zou graag zien dat we hem veel meer 
aanplanten, op geschikte plekken. En natuurlijk: 
hopelijk verkiest het publiek onze ‘Kroonjuweel’ op 
de Boom Innovatie Dag in oktober dit jaar tot de 
meest bijzondere boom voor de openbare ruimte, 
tot dé Inspiratieboom 2017.’

INSPIRATIEBOOM

‘Hopelijk verkiest het publiek onze  

‘Kroonjuweel’ op de Boom Innovatie Dag  

tot dé Inspiratieboom 2017’

Olde Loohuis naast de vijver die hij zelf heeft ontworpen 

Geurende hybrides

‘De populier wordt vast 

geliefder als ze niet meer 

allemaal zo kaarsrecht zijn’
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De groten worden groter, 
kleinere bedrijven hebben  
het nog lastig
Zundert zou zomaar het belangrijkste boomkwekerijgebied van  
de Benelux kunnen worden

Na enkele jaren van teruglopende omzet en resultaten is de Zundertse boomkwekerij de weg naar boven ingeslagen. De omzet in bos- en haag- 

plantsoen is in het najaar toegenomen met ruim 5 procent. Dit voorjaar zien we een groei van tegen de 10 procent. De grotere bedrijven nemen  

hierin het voortouw; bedrijven die afhankelijk zijn van alleen regionale afzet weten de groei nog niet te realiseren. In de containerteelt liggen de  

groeicijfers nog iets hoger. Ook hier zijn het de grotere bedrijven die de negatieve spiraal het snelst hebben weten te doorbreken. 

Door Theunis Mulders (Van Oers Agro)
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De omzetstijging zit voornamelijk in volume- 
stijging. De prijzen zijn over het algemeen  
nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande 
jaar; de schaarste van producten heeft nog geen 
prijsopdrijvend effect gehad. Door het vroeg-
tijdig opruimen van overjarig plantmateriaal 
komen vraag en aanbod beter in evenwicht. 
Containertelers hebben hier al eerder stappen in 
gezet; daardoor laten zij al meerdere jaren een  
lichte groei zien. Kwekers van bos- en haagplant-
soen hebben afgelopen zomer de stap gezet naar 
afzetgericht in plaats van areaalgericht kweken, 
al doe ik met deze uitspraak kwekers tekort die 
al jaren laten zien hun sortiment wel op de vraag 
te kunnen afstemmen. Door de hogere vraag 
ontstond er al vroeg in het voorjaar een tekort 
aan een aantal soorten en is ook het plantgoed in 
enkele gevallen schaars. De verwachting is dat de 
daghandel van nu in bepaalde segmenten toch 
weer zal verschuiven naar het vooraf vastleggen 
van partijen.

Ontwikkeling bedrijven
We zien in Zundert het aantal boomkwekerij-
bedrijven gestaag afnemen. Het boomkwekerij-
gebied is sowieso al versnipperd, waardoor er veel 
relatief kleine bedrijven zijn met een ondernemer 
die al op leeftijd is. Traditioneel werd er veel op 
contract gekweekt voor de handelsbedrijven.  
Nu daar door de handel aanzienlijk minder gebruik 
van wordt gemaakt, staan die bedrijven voor de 
keuze om zelf de markt op te gaan of om het 
bedrijf af te bouwen. Er is een grote groep die 
kiest voor het laatste scenario. De grond wordt 
verkocht of verhuurd en de ondernemer staakt zijn 
activiteiten. Hoewel het aantal bedrijven afneemt, 
blijft het areaal gelijk; er vindt een herschikking 
plaats. Hierdoor is het aandeel boomkwekerijgrond 

in België ook lager: de grond is dichter bij huis 
beschikbaar.

Gemiddelde cijfers
We maken onderscheid tussen kleine, middelgrote 
en grote bedrijven. In de containerteelt zien we 
dat de bedrijven onder de 1,5 ha vooral bezig zijn 
met overleven. Er wordt kostprijsgericht gekweekt, 
waardoor er nauwelijks ruimte is voor groei of  
vervangingsinvesteringen. Bedrijven tot 3,5 ha 
beginnen weer wat weerstandsvermogen op te 
bouwen, zodat tegenvallers opgevangen kunnen 
worden. Bij grotere containerteeltbedrijven ligt 
de omzet inmiddels fors hoger dan de kritische 
opbrengstprijs, waardoor ruimte ontstaat voor 
investeringen. Er wordt vooral geïnvesteerd in  
achterstallig onderhoud, innovatieve mechanisatie 
en gekwalificeerd personeel.

Bos- en haagplantsoenkwekers hebben die ruimte 
nog niet. De markt moet verder in balans raken 
alvorens er weer ruimte ontstaat voor investerin-
gen. Daarnaast zijn veel van deze bedrijven de 
afgelopen jaren extra gefinancierd en de financie-
ringsverhouding zal eerst weer gezonder moeten 
worden. Dat geldt voor de bedrijven tot 10 hectare, 
maar ook de grote boomkwekerijbedrijven kunnen 
niet te diep springen. Uitzonderingen daargelaten, 
natuurlijk; er zijn bedrijven die het ook tijdens de 
crisis prima hebben gedaan.

Voor welke uitdaging staan ondernemers?
De sector kent een aantal onzekerheden. Extern 
zijn dat onder meer het gewasbeschermings-
middelenbeleid, strengere milieu-eisen en  
certificeringen, de plaats van agrarische  
bedrijven in de omgeving, de beschikbaarheid 
van personeel, ruimtelijke ordening en mondiale 

3 min. leestijd ACHTERGROND

SECTORUPDATE | CONTAINERTEELT
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ontwikkelingen. Zo zijn de eventuele gevolgen van 
een instabielere EU en een minder toegankelijk 
Amerika nog lastig in te schatten. Ondernemers 
moeten daar echter al wel op proberen te  
anticiperen en dat is lastig genoeg.

Ook intern zijn er volop uitdagingen voor 
onder-nemers. De zoektocht naar de optimale 
bedrijfsstructuur, het op niveau brengen van het 
management, de beschikbaarheid van grond en 
wat te doen met vrijkomende locaties zijn constant 
onderwerp van gesprek. Bedrijven worden groter, 
investeringen omvangrijker. En daarmee neemt 
ook het risico toe dat een ondernemer het niet 
meer kan overzien. Bedrijfsopvolgers moeten met 
hun bedrijf meegroeien. Daar is geen gerichte 
opleiding voor; dat gebeurt voornamelijk door de 

goede mensen om zich heen te verzamelen, te 
investeren in de opleiding van personeel en die 
werknemers ook nog eens zien te binden.  
Vaak is dat een heel andere tak van sport dan het 
opkweken van planten. Toch gaat er vaak een  
traject van jaren aan vooraf.

De toekomst voor boomkwekerijregio Zundert
De regio professionaliseert. Bedrijven worden  
groter, waardoor het eenvoudiger is om de  
krachten te bundelen. Met een boomkwekerij-
gezinde lokale overheid (niet voor niets is een 
groot deel van de werkgelegenheid in Zundert 
boomkwekerijgerelateerd) en met de kracht van 
innovatie ziet de toekomst voor het boom- 
kwekerijgebied er rooskleurig uit. Het zou zomaar 
het belangrijkste boomkwekerijgebied van de 
Benelux kunnen worden. 

De auteur, Theunis Mulders (T.Mulders@vanoers.nl),  
is relatiebeheerder bij Van Oers Agro in Zundert 
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De omzet in bos- en haagplantsoen 
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Pas geleden hoorde ik iemand de vergelijking maken tussen componeren en 
ondernemen. Een ondernemer zou eigenlijk een soort dirigent en componist 
in één zijn. Met alleen het zwaaien van zijn armen en een min of meer vast 
omlijnd beeld in zijn hoofd van hoe het allemaal moet klinken, weet hij van 
niets iets te maken. En dat niet in zijn eentje, maar met een heel orkest van 
medewerkers, klanten en leveranciers. Misschien vergezocht, maar ik vond het 
wel een leuke vergelijking en ook één die opgaat. Met die vergelijking in het 
achterhoofd snap ik ook dat ondernemen helemaal niet leuk is als er alleen 
maar valse noten uit de orkestbak naar boven komen. Je zwaait harder en 
intenser dan ooit tevoren, maar toch blijft het een kooi vol krassende kraaien. 
In deze uitgave staat een aantal interviews met ondernemers, die heel eerlijk 
vertellen dat het echt niet geweldig leuk is om voor het orkest te staan en 
alleen maar kattengejank als dank te krijgen.  

Andere artikelen in deze uitgave geven aan dat het weliswaar beter gaat in de 
boomkwekerij, maar dat het nu nog vooral de grotere kwekers zijn die daar 
echt van profiteren. Dat zal er de komende jaren ongetwijfeld toe leiden dat 
de grote kwekers weer een paar slagen groter worden en de kleine kwekers 
kleiner, en misschien zelfs afvallen. Dat lijkt oneerlijk en dat is het misschien 
ook, maar je moet je wel realiseren dat de kleinere kwekers aan het begin  
van de crisis iets minder last leken te hebben van de teruglopende vraag.  
De crux van het verhaal blijft altijd weer dat je moet zorgen dat je zo veel 
mogelijk voor de markt kweekt. De kleinere kwekers die zich richten op de 
lokale handel of als contractteler op de markt actief zijn, hebben het al jaren 
lastig. Daar zal voorlopig niets aan veranderen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Serenade versterkt in een geïntegreerd schema de 
bescherming van het gewas tegen diverse ziekten. 
Serenade is zeer flexibel inzetbaar en past optimaal 
in een geïntegreerde teelt. De unieke bacteriestam 
Bacillus subtilis QST 713 heeft een brede werking 
tegen schimmels en bacteriën. Plus, Serenade heeft 
een bio-stimulerend effect op de plant.
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

Biologicals: de juiste aanvulling

OPBRENGST +


	BoominBusiness32017_cover
	BIB1
	BIB2
	BIB3
	BIB4
	99
	back

