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DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

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

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

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

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

Slikkevander rentmeesters

Hoornaar/Ellemeet
T 0111 671735
www.vdslikke.nl

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

"Uw partner voor de beste start"

Geusert 13

6093 NR Heythuysen (NL)

T. +31 (0)475 49 86 00

F. +31 (0)475 49 86 09

E. info@bergs.nl

I.  www.bergs.nl

Boomkwekerij

H. KNOL B.V.
Boomkwekerij

H. KNOL B.V.

www.knolplant.nl
info@knolplant.nl

361zwart

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

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

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

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

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

•  1.5 miljoen plantgoed/uitgangs-
materiaal.

•  1.5 miljoen heesters en rozen 
als leverbaar product.

Grotebaan 6, 5428 NH Venhorst

M: 06-53141408

mbloemenvof@hetnet.nl

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

Geusert 13 

6093 NR Heythuysen

T +31 (0)475 49 86 00 

F +31 (0)475 49 86 09

www.bergs.nl 

info@bergs.nl
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10 'Ik betaal liever 
een euro meer 
voor goede spillen'

Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin we een 

ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn toekomst-

plannen. Deze week Bart van Gerwen, eigenaar van Boomkwekerij Bart van 

Gerwen.
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Tunnel is uit, cabriolet is in

Tunnelkassen zijn jarenlang een goedkope 

en makkelijk in te zetten manier geweest 

om tuinplanten sneller op te kweken en 

te beschermen tegen extreem weer zoals 

vorst. Nadelen zijn er echter ook genoeg. 

Het klimaat in een kleine tunnelkas is moei-

lijk te sturen. Tunnelkassen zijn daarnaast 

ook lastig te mechaniseren. Ze zijn meestal 

te klein om planten gemechaniseerd op te 

pakken en af te zetten. 

De boom die niet aanwezig is 
(maar er wel staat)

Het is een boom met twee gezichten. Die prachtige 

dikke, kale takken in de winter, en in de zomer die 

enorme lappen van bladeren die het zonlicht zo 

prachtig gefilterd op stadsgevels kunnen laten vallen. 

Tuin- en landschapsontwerper Frans van der Steen 

treedt op als ambassadeur van de Gymnocladus 

dioica, oftewel de doodsbeenderenboom. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Abonnementen
68,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

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

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

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

24 40 
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twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

12 Burgerparticipatie slaat gat in de markt; 
 wie springt erin? 

22 Bomen gaan in vlammen op

48 Boomambassadeur Jaap Smit 
 (Cobra boomadviseurs) over de 
 Tetradium daniellii

28 Uiteindelijke draait het allemaal om 
 marktgericht werken

32 Snelle groei op eigen wortel!

34 Een malle overgang tussen de snoei van 
 kwekers en de snoei van boomverzorgers

38 Volop boominspiratie tijdens komende 
 Boom Innovatie Dag

42 Opkomst en ondergang van een nieuwe 
 zaaimethode

50 Hoofdredactioneel

Vormen gaatjespotten de ideale combinatie tussen 
volle grond en container?

Boomkwekerij Ubbo Kruse in Bad Zwischenahn is sinds enkele jaren helemaal 

overtuigd van de voordelen van gaatjespotten. Dit zijn normale zwarte plastic 

potten waarin om de vier centimeter gaatjes geboord zijn met een diameter van 

twee millimeter. De planten gaan na oppotten met pot en al de grond in. De 

Duitse kweker is helemaal overtuigd van de voordelen van dit systeem en heeft 

inmiddels al bijna vijf hectare op deze manier in cultuur.

44

16

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Culticlean als vervanger van steeds 
duurder wordend Basamid

Kwekers van zaaigoed lopen al jaren te hoop tegen de 

steeds geringere mogelijkheden om bodemontsmet-

ting toe te passen. Basamid, maar ook Monam is niet 

meer toegestaan. Lars Bjerre Hanssen van het Deense 

Hebe Danmark neemt nu proeven met een Nederlandse 

machine.
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Boomkwekers kans 
om groei te realiseren
De boomkwekerij zal profiteren van de aantrekken-
de economie, want er zal weer meer geld worden 
uitgegeven aan boomkwekerijproducten. Ook zijn 
er veel kansen voor de sector om te groeien. Dat 
verwacht ABN AMRO. Volgens ABN AMRO heeft 
de boomkwekerijsector te lijden gehad onder de 
crisis. Daar staat tegenover dat er volop kansen zijn 
om te groeien. Belangrijke elementen daarbij zijn 
aandacht voor groen, welzijn en duurzaamheid. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte steeg volgens 
ABN AMRO tussen 2000 en 2014 met ruim dertig 
procent. Het aantal bedrijven daarentegen is sinds 
2007 gedaald. Volgens de bank zijn er grote ver-
schillen in de ontwikkeling van bedrijfssegmenten. 
Cijfers van het CBS laten zien dat de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte in de sector sierconiferen het 
meest gegroeid is, terwijl de sector rozenstruiken 
de grootste krimper is. ABN AMRO noemt nog 
meer uitdagingen en kansen voor kwekers, zoals 
het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en 
aandacht voor online verkoop.

Fedecom ISO 
27001-gecertificeerd
Op 12 mei jl. heeft Fedecom, brancheorganisatie 
voor onder meer COM-keur-bedrijven, het ISO 
27001-certificaat toegekend gekregen van de 
certificerende instantie BSI. Deze certificering 
is een belangrijke stap voor Fedecom en voor 

COM-keur. Met het ISO 27001-certificaat wordt de 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 
van informatie van aangesloten keurbedrijven 
en uitgevoerde keuringen geborgd in het COM-
keur-registratiesysteem. Sinds enkele jaren werkt 
COM-keur met een digitaal keurregistratiesysteem 
om keurprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk 
uit te voeren. Alle gegevens met betrekking tot 
het keurproces staan in dit systeem en vertegen-
woordigen een enorme waarde. Het is van groot 
belang dat de veiligheid en integriteit van deze 
gegevens te allen tijde gewaarborgd is. Met het 
ISO 27001-certificaat zijn Fedecom en zijn leden 
ervan verzekerd dat bedrijfsinformatie en infor-
matie over keuringen goed beveiligd is, op ieder 
moment beschikbaar is en dat er geen mutaties 
van buitenaf plaatsvinden. Jelle Bartlema, bran-
chemanager van Fedecom, over het voordeel van 
ISO 27001 voor COM-keur-bedrijven, keuringen 
en klanten: ‘Door deze certificering laten wij 
COM-keur-bedrijven en hun klanten zien dat wij 
als brancheorganisatie een veilige keurregistratie-
omgeving bieden, waarin betrouwbare en actuele 
informatie optimaal geborgd en beschikbaar is. 
Dat is geen overbodige luxe in dit digitale tijd-
perk. Hiermee zijn we in Nederland ook de eerste 
brancheorganisatie met keuringsactiviteiten die 
een dergelijke certificering behaald heeft. Een feit 
waarop we trots mogen zijn!’ Kader bv, bureau voor 
kwaliteitszorg, begeleidde Fedecom naar de ISO 
27001-certificering van COM-keur en ondersteun-
de Fedecom bij de opzet en implementatie van het 
managementsysteem voor informatiebeveiliging. 
Met het ISO 27001-certificaat toont Fedecom aan 
dat het de (interne) processen en de informatie die 

daarbij verwerkt wordt beheerst en dat gevoelige 
gegevens beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde 
toegang en bewerking. Dit biedt zekerheid voor 
alle aangesloten leden en hun klanten. Nanko van 
Dijk, directeur advies bij Kader: ‘Bij het opzetten 
van een systeem waarmee kan worden voldaan 
aan de eisen van ISO 27001 hanteert Kader altijd 
een procesgerichte aanpak. Wij kijken vooral naar 
de belangrijkste risico's die kunnen ontstaan in 
het primaire bedrijfsproces rondom medewerkers 
en fysieke informatiestromen, en niet zozeer naar 
technische, systeemgerelateerde risico's. Bij de 
beheersing van risico's op het gebied van informa-
tiebeveiliging vormen mensen veelal de zwakste 
schakel. Daarom zijn organisatorische maatregelen 
minstens zo belangrijk als de inrichting van de ICT-
infrastructuur.’

2014 winstge-
vend jaar voor 
FloraHolland
FloraHolland heeft in 2014 weer winst 
gemaakt. Dat meldt de coöperatie in een 
nieuwsbericht op haar site. Volgens het bedrijf 
groeide de 
productieomzet met 1,4% ten opzichte van 
2013. Daarmee kwam de omzet uit op 4,5 mil-
jard euro. Er was sprake van een toename van 
zowel de gemiddelde prijs van de producten 
als van het aangevoerde volume. Op de site 
van FloraHolland stelt algemeen directeur 
Lucas Vos: ‘Het positieve nettobedrijfsresultaat 
van 9,6 miljoen euro stemt mij tevreden na 
het jaar 2013, waarin wij eenmalig een verlies 
moesten nemen. Het resultaat valt zelfs wat 
hoger uit dan de 7 miljoen euro die in de 
begroting was opgenomen. Ook voor 2015 
ligt FloraHolland financieel goed op koers.’  
FloraHolland noemt 2014 een omslagjaar. 
Het bedrijf hoopt met de nieuwe strategie 
uit 2014, FloraHolland 2020, een bloeiperi-
ode tegemoet te gaan. Meer informatie over 
de nieuwe koers is te vinden op de site van 
FloraHolland.
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NIEUWS

Laag volume onkruid-
bestrijding
Agricult heeft de vernieuwde LvS-kar (LvS staat 
voor ‘laagvolumestrooitechniek’) uitgerust met 
‘strooikopbewaking’ voor nog meer bedrijfszeker-
heid. Met de LvS-techniek kan men met alle gang-
bare middelen onkruid bestrijden. Daarmee wordt 
bespaard op arbeid en kosten en tegelijkertijd het 
milieu gespaard. De strooitechniek is driftarm en 
het middelengebruik daalt gemiddeld 50-90%. Het 
watervolume is nog slechts tien tot circa dertig 
liter per hectare. Omdat het onkruid nauwelijks nat 
wordt, is de werking van het product moeilijk aan 
de plantjes af te lezen. Bedrijfszekerheid is daarom 
erg belangrijk. De grote doorlaten, retourpomp-
functie, onderhoudsarme pomp enzovoort vormen 
hiervoor de basis. Als aanvulling hierop heeft 
Agricult een elektronische ‘strooikopbewaking’ 
ontwikkeld. Deze biedt meer gemak en geeft extra 
zekerheid over het naar behoren functioneren van 
het toestel. Als de strooikopmotor niet draait door 
een blokkade, kabel- of contactbreuk, waarschuwt 
de strooikopbewaking de gebruiker door middel 
van een duidelijke pieptoon dat inspectie nodig 
is. Ook wordt de motor beschermd tegen door-
branden en draait hij krachtiger. Een blokkade kan 
veroorzaakt worden door een vervuilde strooikop 
of door een takje. Na het verwijderen van de blok-
kade kan men de LvS-kar weer aanzetten en snel 
verdergaan met de werkzaamheden. Dit geeft de 

gebruiker extra zekerheid. De kans op onbehan-
delde stukken wordt hiermee erg klein. 
Agricult ontwikkelt en produceert al twintig jaar 
techniek voor laagvolume-onkruidbestrijding en 
brengt de LvS-techniek ook op de markt als draag-
bare LvS-lans en LvS-opbouwset.

Modellen met en zonder “rol-greep”
Verhoogde ergonomie

Hoge staal kwaliteit, zeer slijtvast
Leverbaar in 3 handformaten

www.stiermandeleeuw.nl 
info@stiermandeleeuw.nl

0575 59 99 99

Top kwaliTeiT uiT Japan

Introductie EGO-
machines
Stierman de Leeuw introduceert tuin- en 
parkmachines van het merk EGO op de 
Nederlandse markt. De machines werken op 
basis van een 56V lithium-ion-accu. De accu’s 
van de draadloze EGO-machines zijn gemak-
kelijk op te laden en zouden langer meegaan. 
Het omhulsel is ontworpen in boogvorm, 
waardoor de machines minder last ondervin-
den van warmte. Het assortiment bestaat uit 
zes producten: een gazonmaaier, bladblazer, 
grastrimmer, bosmaaier, heggenschaar en ket-
tingzaag.



Nederlandse bloem-
bollen voor Chicago
Namens de Nederlandse bloembollensector 
heeft Anthos op woensdag 3 juni 60.000 
bloembollen aan de stad Chicago geschonken. 
Dit ter gelegenheid van het officiële bezoek 
van koning Willem Alexander en koningin 
Maxima aan de Verenigde Staten. De hande-
ling vond plaats tijdens een seminar over 
tuinbouw en agribusiness, dat de koning en 
koningin op de laatste dag van hun driedaagse 
staats-bezoek bijwoonden. Karen Weigert, 
chief sustainability officer, nam namens Ralph 
Emanuel, burgemeester van de stad Chicago, 
een certificaat in ontvangst dat Antoinette 
Langeveld namens Anthos aan haar uitreikte. 
Het certificaat staat garant voor de levering van 
60.000 bloembollen. Langeveld sprak de hoop 
uit dat de bloeiende bollen elk voorjaar zullen 
herinneren aan de goede samenwerking tussen 
de Verenigde Staten en Nederland.

26 - 29 augustus 2015

Boskoop/Holland

THEMA: FOCUS OP VERKOOP

Boom in Business 190x65 mm.indd   1 20-5-2015   15:16:04

Bekijk onze

actuele voorraad op

www.rotjes.com

Horsterdijk 116, 5973 PR  Lottum, T 077 366 4080, F 077 366 4081, E info@rotjes.com

Gewortelde stek van Hebe - Rosa - Vinca
sier-, en bodembedekkende heesters
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Honden op zoek naar ziekten en 
plagen
In de medische wetenschap wordt onderzocht of detectiehonden kanker bij 
mensen kunnen ruiken, en op Schiphol worden detectiehonden ingezet om 
drugs, geld en tabak te vinden. Bij het Innovatie- en Demonstratiecentrum 
(IDC) Bollen & Vaste planten ontstond het idee om te onderzoeken of detec-
tiehonden ook mogelijkheden bieden voor de tuinbouwsector. Naast de 
visuele keuringen door de keurmeesters van Naktuinbouw kunnen getrainde 
detectiehonden de keurmeesters in de toekomst wellicht ondersteunen bij het 
vinden van ziekten en plagen. Twee studenten, afkomstig van de Hogeschool 
Inholland, hebben dit onderzoek enthousiast opgepakt. Haye van Leeuwen 
focust zich op de inzetbaarheid van de detectiehond voor Naktuinbouw en 
op de economische rendabiliteit. Samantha Dooijenburgh kijkt naar de rand-
voorwaarden voor de detectiehonden en hondenbegeleiders, en ook wordt 
een trainingsprotocol ontwikkeld. Daarnaast wordt onderzocht of de omstan-
digheden van een perceel, koelcel of opslag de nauwkeurigheid van de hond 
kunnen beïnvloeden. Naar verwachting is eind augustus duidelijk of detectie-
honden bij keuringen ingezet kunnen worden.

Eerste keuringen KVBC-Award
Komend najaar zal de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) 
een nieuwe prijs introduceren: de KVBC-Award. Deze bekroning, in brons, zil-
ver en goud, vervangt de ‘medailles’ die werden gegeven na een veldkeuring. 
Zoals altijd bij veldkeuringen, wordt een plant bekroond na bewezen geschikt-
heid in de praktijk. Dit in tegenstelling tot de tentoonstellingskeuringen, die 
veel meer een momentopname zijn. De bedoeling is om uiteindelijk een breed 
sortiment van bewezen goede planten te krijgen, waarvan de producent en 
gebruiker weten dat deze probleemloos toe te passen zijn. Om een goede 
start te maken met de KVBC-Award, zal de keur-ingscommissie de komende 
maanden aan aantal planten keuren. Hiertoe hebben inzenders van nieuwig-
heden naar de Sortimentstuin Harry van de Laar aangegeven een aantal van 
hun planten te willen laten keuren. Deze planten staan al enkele jaren opge-
plant op de Sortimentstuin en zijn dus in een min of meer volgroeid stadium. 
Op vrijdag 8 mei 2015 werden de eerste planten op de Sortimentstuin 
gekeurd. Er werd gekeurd aan de hand van een nieuw ontwikkeld beoor-
delingsformulier. Hierdoor zijn de gegevens steeds statistisch onderbouwd. 
De beoordelingsformulieren zullen later worden gepubliceerd, zodat ook de 
inzender exact kan zien waarop het oordeel is gebaseerd. De uitslagen van 
deze eerste keuring zullen later worden bekendgemaakt.

GrootGroenPlus 2015
Tijdens de jubileumeditie van vakbeurs GrootGroenPlus, die van 30 september 
tot en met 2 oktober in Zundert wordt gehouden, staan ontmoeten, leren 
en inspireren centraal. Het zal een feestelijke editie worden, met als thema 
'Growing Strong, Celebrating 25 Years'.
Kenmerkend voor de 25e editie van vakbeurs GrootGroenPlus is het nog bre-
dere sortiment. Van zaadje tot laanboom, alles is te vinden op de beurs. Het 
aanbod voor bezoekers is niet alleen divers, maar ook kwalitatief hoogwaardig, 
zowel voor de aanleg- en onderhoudbranche als voor tuincentra.
Ook dit jaar is gekozen voor een indeling met drie verschillende routes. In 
totaal zijn deze routes een kilometer lang. Zowel aan de rode als aan de grijze 
route zijn vanzelfsprekend veel park- en laanbomen te zien, met een hoogte 
tot wel elf meter. Daarnaast is aan de grijze route onder andere een groot 
plein van 140 vierkante meter te vinden, met negen kwekers uit de omgeving 
Haaren. Aan de blauwe route treffen bezoekers het collectief van Treeport. Dit 
vertegenwoordigt de belangen van boomkwekerijen in de regio Zundert, die 
bekendstaat om haar 400 plantengeslachten, handel en goede logistiek. 
Net als de techniekdeelnemers zijn de internationale deelnemers verspreid 
over de drie routes. Aan de grijze route zijn de meeste Belgische deelnemers 
te vinden. Andere buitenlandse deelnemers zijn onder meer afkomstig uit 
Frankrijk, Duitsland, Marokko, Italië, Polen en Engeland. 
Ook zaken als draadhekproducten, grondverbeteraars, voeding, (teelt)advies, 
biologische nieuwigheden zoals potten en lijm, oude fruitbomen, dak- en 
gevelgroen, pluggen, spillen en waterplanten worden aan het vakbezoek 
gepresenteerd. Daarnaast zijn de boomkwekerijgebieden Opheusden (bekend 
om laanbomen) en Boskoop (bekend om de totale productie aan tuinplanten) 
goed vertegenwoordigd op GrootGroenPlus 2015.
Bedrijven kunnen zich nog steeds inschrijven, maar een plekje op de beurs is 
niet meer vanzelfsprekend beschikbaar. Half juni ontvangen de deelnemers 
hun relatiekaarten om bezoekers uit te nodigen. Voor bezoekers die geen rela-
tiekaart hebben, is vanaf 1 juni voorintekening mogelijk via de site. Hier is ook 
de digitale deelnemerscatalogus te vinden.
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'Ik betaal liever een euro 
meer voor goede spillen'
'Ondernemen zonder risico's bestaat niet' 

Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin we een ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn toe-

komstplannen. Deze week Bart van Gerwen, eigenaar van Boomkwekerij Bart van Gerwen.

Auteur: Dick van Doorn
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10 VRAGEN AAN

Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
'Ik heb in eerste instantie eigenlijk niet heel bewust 
voor de boomkwekerij gekozen. Op school moes-
ten we een keuze maken uit techniek, zorg, groen 
en theorie (doorstromen naar havo). Ik heb maar 
voor groen gekozen omdat de andere richtingen 
mij niet aanstonden. Ik werkte in die tijd bij een 
boomkweker en dacht toen al: eens ga ik voor 
mezelf beginnen. Nadat ik in 2005 mijn bedrijf had 
opgericht, heb ik nog vier jaar bij een spillenkwe-
ker in loondienst gewerkt. Ik ben klein begonnen 
op 2.000 vierkante meter grond van mijn opa. 
Daarna heb ik steeds verder geïnvesteerd in mijn 
kwekerij. Nu heb ik 20 hectare laan- en sierbomen 
en zo'n 1.000 bomen in containers.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
'Mijn bedrijfsfilosofie is om met zo weinig mogelijk 
mensen – ik heb drie vaste krachten in dienst – zo 
veel mogelijk te produceren. En verder met zo wei-
nig mogelijk kosten een zo hoog mogelijke omzet 
te halen.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
'Mijn belangrijkste assortiment bestaat uit Quercus, 
Tilia, Pyrus, Prunus, Carpinus en Fagus. Daarvan zijn 
mijn specialiteiten Quercus robur, Carpinus betulus 
(speciaal de verse leivormen) en Fagus sylvatica. 
Vooral Oost-Europeanen hebben een voorkeur 
voor inheemse soorten die goed tegen de kou kun-
nen, in verband met het landklimaat daar. Dan gaat 
het vooral om Acer-, Tilia-, Quercus-, Carpinus- en 
Fagussoorten. Ik heb het assortiment de afgelopen 
jaren wel iets verschraald om mijn kostprijs laag te 
kunnen houden. Verder laat ik de keuze voor het 
assortiment afhangen van wat we denken te kun-
nen verkopen. Zo'n tachtig procent van het assor-
timent is ieder jaar hetzelfde, de overige twintig 
procent wisselt. Hierbij houden we vooral rekening 
met trendgevoeligheid, kostprijs en vorst- en wind-
gevoeligheid.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
'De inkoop doe ik volledig zelf. Ik koop bij een tien-
tal spillenkwekers die door heel Nederland zitten. 
Daarbij is de kwaliteit van de spil voor mij belang-
rijker dan de prijs. Een goede spillenkweker legt, 
als het goed is, de basis voor een mooie boom. Ik 
betaal liever een euro meer zodat ik uiteindelijk 

een kwalitatief betere boom krijg. Ik ben de laatste 
jaren wat zwaarder gaan opplanten, zo in de maat 
6/8 en 1,50/2,00 lengte. Die planten in de maat 
6/8 hebben namelijk al iets een kroon en dat vind 
ik makkelijker kweken. Ik vind de kwaliteit van het 
eindproduct beter als je wat zwaarder opplant, en 
ik ben één jaar eerder aan de maat, zodat ik eerder 
kan leveren. Als je de globale kostprijs weet, weet 
je ook wat een boom meer mag kosten als hij een 
jaar eerder verkoopbaar is.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
'De meeste bomen verkopen we af kwekerij. En ik 
heb een redelijk vast klantenbestand (zo'n 80%) 
met daaromheen de dagelijkse losse handel. De 
afnemers bestaan vooral uit cash&carry-bedrijven 
die leveren aan hoveniers en particulieren. Als we 
rechtstreeks zouden leveren, zouden we wellicht 
nog meer marge kunnen maken, maar dat is niet 
mijn insteek. Ik richt me doelbewust op het afzet-
ten van wat grotere partijen. Ik hoop dat mijn 
klanten een mooie marge maken op mijn bomen. 
Het is voor mijn klanten, die merendeels uit 
cash&carry-bedrijven bestaan, een hele klus om op 
tijd alle bomen en planten verzameld te hebben; 
daar heb ik veel respect voor.' 

Wie zijn je klanten?
'Enerzijds lever ik kleine partijen aan cash&carry-
bedrijven, waarbij ik mij vooral richt op het com-
plete bomenassortiment. Ook maken we zeer 
veel verse lei- en dakbomen, die voornamelijk via 
de cash&carry-bedrijven hun weg vinden naar 
de eindgebruiker. Verder lever ik zowel grote als 
kleinere partijen aan de doorsnee-handel, zoals 
collega-kwekers, handelaren en exporteurs. Qua 
omzetverdeling is het zo'n beetje fiftyfifty: de helft 
zet ik af in Nederland en de andere helft in de rest 
van Europa.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
'Ik heb altijd gezegd en gedacht: als ik 15 hectare 
heb met twee man personeel, dan houd ik het 
daarbij. Inmiddels ben ik dat punt gepasseerd. Het 
kan zijn dat ik verder groei, het kan ook zijn dat 
ik niet verder groei; als ik het maar voor mezelf 
weet. Ik wil gewoon op een goedkope manier zo 
veel mogelijk bomen kweken en iedere euro die je 
meer uitgeeft, moet je ook weer terugverdienen. 
Verder vind ik dat ik met mijn bedrijf een modaal 
inkomen moet kunnen verdienen; mijn werk is 
geen hobby.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije toe-
komst?
'We planten jaarlijks zo'n 20.000 bomen op. De 

hoofdmaat bij afleveren is voornamelijk 10/12, 
12/14 en 14/16. We hebben recent een container-
veld aangelegd om de handel naar de zomer door 
te kunnen trekken, omdat klanten daar steeds 
meer naar begonnen te vragen. Om onze vaste 
klanten toch te kunnen bedienen, voelden we ons 
genoodzaakt hierin te investeren. Ook gebruiken 
we de containers om bepaalde soorten te kweken 
die moeilijk kluiten. Denk hierbij aan Amelanchier, 
Nothofagus of Laburnum. Als je ze in een container 
zet, krijgen ze wel een goede kluit.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze sec-
tor de komende jaren?
'De grootste uitdaging voor onze sector wordt de 
komende jaren de kostprijs laag houden. Verder is 
van het allergrootste belang dat je de bomen die 
je geleverd hebt ook betaald krijgt. We zullen meer 
moeten werken met vooruit- of aanbetalingen, 
vooral wat het buitenland betreft. Een ander punt 
is het verkorten van de betalingstermijnen; die zijn 
nu soms wel erg lang. Verder denk ik dat we meer 
met extreme weersomstandigheden rekening 
zullen moeten houden. Ik kies nu al bewust voor 
minder windgevoelige bomen in mijn assortiment. 
En eerder palen en draad bij de jonge opgeplante 
bomen zetten. Verder zullen we, denk ik, meer 
moeten kiezen voor bomen op eigen wortel.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
'Als ik niet aan het werk ben, breng ik veel tijd met 
vrienden door. En 's zomers gaan we met een man 
of vier motorcrossen. Dat is echt mijn ding. Verder 
ga ik af en toe uit; je moet toch ook genieten van 
het leven? Ik werk om te kunnen leven en niet 
andersom.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
'Eerst was alles wat ik verkocht op factuur, maar 
daar ben ik deels van afgestapt. Nu kijk ik per klant 
of het op factuur kan of niet. Ik zwaai dus niet 
zomaar meer een vracht vol bomen uit. Als kweker 
loop je diverse risico's. Je loopt een risico bij aan-
groei gedurende de vierjarige teelt (schade door 
onder meer weersinvloeden zoals wind en door 
wildvraat), een risico bij het uitleveren in de vorm 
van transport en een betalingsrisico. Ondernemen 
zonder risico bestaat echter niet; het is maar net 
hoe je ermee omgaat. Het is belangrijk om de rust 
te bewaren.'

Naam: Bart van Gerwen
Bedrijf: Boomkwekerij Bart van Gerwen
Leeftijd en opleiding: 28 jaar, eerst mavo, daarna 
mbo boomteelt aan het AOC Prinsentuincollege in 
Breda (twee jaar voltijd en twee jaar bbl)
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Zo’n jaar of drie geleden viel het kwartje ineens. 
Erik Stuurbrink, eigenaar van kwekerij De 
Batterijen, had er een strenge winter voor nodig. 
In zijn startjaar, het jaar waarin hij de vruchtboom-
kwekerij van zijn oude werkgever in Ochten over-
nam, ging het vriezen. En niet zo’n beetje ook. In 
de eerste de beste strenge vorstperiode vroor de 
helft van de vruchtbomen op zijn 34 hectare grote 
kwekerij dood. Het dwong Stuurbrink tot naden-
ken. Diep nadenken.  

Moestuinen
‘Waar haal ik ergens anders inkomsten vandaan?’ 
was de centrale vraag. De kwekerij levert een heel 
scala aan fruit, heeft ook een groencentrum (cash 
& carry), maar Stuurbrink kon de oplossing niet 
vinden. Tot hij uitkwam bij de adviserende rol die 
de vruchtboomkwekerij al jaren bijna ongemerkt 
vervulde. 
Als het ging om sterke en zwakke punten van 
rassen, werd links en rechts steevast een beroep 

gedaan op de vakkennis die op De Batterijen aan-
wezig is. Het bracht hem op het idee die adviesrol, 
waarin het bedrijf altijd al veel energie en tijd had 
gestoken, uit te bouwen. Stuurbrink besloot een 
landschapsarchitect in dienst te nemen en zich toe 
te leggen op het creëren van moestuinen in de 
openbare ruimte. Codewoord: participatie. 

Tweeënhalf jaar later is deze landschapsarchitect 
fulltime aan het werk. Stuurbrink is uitgegroeid 

Gezocht: 
participatiekweker (m/v)
Burgerparticipatie slaat gat in de markt; wie springt erin? 

Op steeds meer plekken in het land schakelt de overheid burgers in bij het groenbeheer. Burgerparticipatie, heet dat dan. De redactie van dit blad 

verzon er een mooi woord bij: de participatiekweker. Een woord dat tot vóór dit artikel nog niet eens bestond. Het is namelijk tijd om te gaan participa-

tiekweken, constateren een aantal deskundigen in dit artikel. 

Auteur: Peter Voskuil
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tot wat je met enige fantasie de eerste participa-
tiekweker van Nederland zou kunnen noemen. 
Zijn bedrijf legt zich nu toe op de advisering van 
gemeenten. Bewoners betrekken bij groenplannen 
is een specialisme geworden. 
‘Hoe krijg je participatie in een wijk, hoe krijg je 
de omgeving echt betrokken bij groenplannen?’ 
zo verwoordt Stuurbrink die rol. ‘Daar gaat veel 
tijd en energie inzitten, maar door het enthousi-
asme dat we uitstralen en door de contacten met 
gemeenten en bewoners hebben we uiteindelijk 
kunnen zorgen dat één plus één drie is.’ Synergie, 
dus. Stuurbrink zelf spreekt liever van ‘heel leuke 
betrokkenheid’.

Als het om burgerparticipatie gaat, is Alphen aan 
den Rijn een van de voorlopers in Nederland. 
Burgerparticipatie is een belangrijk instrument 
geworden bij het beheer van de buitenruimte. 
Vaklieden onderhouden de buurt samen met 
bewoners. Er wordt een basisonderhoudsniveau 
aangehouden. Wil een buurt op een bepaald vlak 
meer, dan kan zij dat particulier in beheer nemen 
en de openbare ruimte opplussen. Er is een heel 
programma met ondersteunend budget om bewo-
ners te helpen en te motiveren om samen aan de 
slag te gaan. Het uitgangspunt is wel dat het initia-
tief daarbij van de burgers zelf uitgaat. 

Prairietuin
In Nederland zijn steeds meer van dit soort Alphen 
aan den Rijns. Iljitsj IJsebrands, adviseur groen en 

landschapsinrichting in Berkelland, vertelt dat in 
zijn gemeente al zo’n 150 contracten met burgers 
zijn gesloten over participatie in de wijk. Een 
voorbeeld: de gemeente levert beplanting, ziet 
daarmee af van de aanleg van tegels en sluit een 
contract met de buurt dat dit stuk grond groen 
blijft, zolang de bewoners de beplanting onder-
houden. Komen ze hun afspraak niet na, dan houdt 
de gemeente zich het recht voor om alsnog verhar-
ding aan te leggen. 
 
IJsebrands heeft verschillende projecten begeleid 
waarin schoolkinderen meehelpen bij het planten 
van onder meer heesters. Ook was hij als adviseur 
betrokken bij een burgerparticipatieproject waar-
bij een prairietuin van 500 vierkante meter werd 
aangelegd. 
In zulke gevallen is het traditionele boodschap-
penlijstje, waar veel kwekers op zitten te wachten, 
verdwenen. IJsebrands: ‘Dit soort projecten vraagt 
een andere vorm van kijken. Kwekers zijn gewend 
in stamdikte en prijzen te denken, maar inkopen 
gebeurt steeds meer op beeld.’

IJsebrands denkt dat veel gemeenten bij burger-
participatie behoefte hebben aan extra onder-
steuning. Hij wijst daarbij op de netelige positie 
die gemeenten in dit soort gevallen in beginsel 
hebben. 
De kunst bij burgerparticipatie is om het initiatief 
ook echt bij de bewoners in kwestie te laten. Voor 
je het weet heb je als gemeente het heft toch 

weer in handen en gaat er alsnog tijd en energie 
in het project zitten die de overheid eigenlijk wilde 
uitsparen. IJsebrands daarover: ‘Wij noemen het 
burgerparticipatie, maar eigenlijk zou je de term 
om moeten draaien. Wat wij doen, noem ik eerder 
bestuursparticipatie. De burger doet, en wij par-
ticiperen daarin. Het is niet zo dat wij doen en de 
burger participeert.’

Geert Jan Rozendaal IIjitsj IJssebrands Jan de Ruyter

Als het om 

burgerparticipatie gaat, 

is Alphen aan den Rijn 

een van de voorlopers in 

Nederland

6 min. leestijd
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Driehoek
Geert Jan Rozendaal van de gemeente Zuidplas 
zegt hierover: ‘Het is de kunst om het initiatief niet 
over te nemen. Gemeenten worstelen met deze 
vraag. Als een kweker mij een concept kan aanbie-
den waarmee ik burgers met een participatievraag 
kan verwijzen naar een gespecialiseerde website, 
dan zou ik dat zeker doen. Met zo’n website ont-
zorg je gemeenten en ontstaat er in feite  een heel 
mooie driehoek.’ 

Rozendaal denkt dat kwekers die zich willen speci-
aliseren, een standaardsortiment zouden kunnen 
samenstellen voor verschillende soorten plantvak. 
Smalle border met arrangement A, brede border 
met arrangement B – die gedachte. 
Dat sortiment moet dan wel beheervriendelijk zijn, 
denkt Rozendaal hardop mee. En slimme onderne-
mers gaan ook voor kleur, geur en nectarine, want 
daar zijn bewoners gek op. ‘Het moet natuurlijk 
wel mooier zijn dan dat er wat vervangen moet 
worden’, aldus Rozendaal. Er moet bij voorkeur ook 
wat te kiezen zijn. Mensen vinden het nu eenmaal 
heerlijk om iets te kiezen te hebben. 

Om bewoners (en eventuele besparingen) op 
gang te helpen, lijken gemeenten – althans de 
paar die wij spraken voor dit artikel – ook best 
bereid tot het doen van een eenmalige investe-
ring. Stuurbrink van De Batterijen: ‘Wij maken een 
projectvoorstel en koppelen daar een aantal uren 
aan voor advies, ontwerp, uitvoering, begeleiding 
en nazorg.’

Cruijffiaans
Kwekerij De Batterijen is inmiddels betrokken bij 
participatieprojecten in het hele land. ‘Vooral in 
het noorden van het land leeft dit momenteel 
enorm.’ Volgens Erik Stuurbrink is het wachten tot 
de bouwsector weer op gang komt en er weer veel 
nieuwbouwwijken komen. Hij verwacht dat bur-
gerparticipatie dan een nog veel grotere vlucht zal 
gaan nemen. 

Veel gemeenten schatten de waarde van burger-
participatie nog niet hoog genoeg in, denkt hij. Er 
wordt gedacht in bezuinigingen, maar het bijko-
mende effect dat een mooie, groene omgeving op 
de hele samenleving heeft, is veel groter. Minder 
vandalisme, minder criminaliteit, geen hangplek-
ken, ga zo maar door. ‘Er is veel meer uit burger-
participatie te halen dan erin zit’, zegt Stuurbrink 
met bijna Cruijffiaanse wijsheid. Hij heeft juist een 
onderzoek van sociologe Jolanda Maas op zijn 
bureau gekregen dat die woorden staaft.  
Ook op sociaal gebied werpen de moestuinen waar 

hij her en der bij betrokken is hun vruchten af, ver-
telt hij. Scheidslijnen tussen oud en nieuw, alloch-
toon en autochtoon vervallen. Men werkt zij aan 
zij in de openbare ruimte, waarbij hem opvalt hoe 
groen de vingers van veel allochtone mensen zijn. 
Stuurbrink: ‘De saamhorigheid binnen die parken is 
zo opmerkelijk; het is echt onvoorstelbaar hoe men 
daar met elkaar omgaat.’
 
Doolhof
Stuurbrink zoekt in het hele land bewoners op, 
bezoekt informatieavonden en nodigt ze dan uit 
om naar zijn kwekerij te komen om ideeën en 
inspiratie op te doen. Op die manier zijn stukken 
braakliggend terrein inmiddels ingericht als prach-
tige eetbare parktuinen. Sommige gemeenten stel-
len de grond gratis beschikbaar en soms geven ze 
nog subsidie toe. Andere gemeenten vragen een 
huurprijs.
In Kralingen werd met lijffruit een doolhof aan-
gelegd. In de Torentuin in Zaltbommel kwam een 
prachtige boomgaard met allerlei oude rassen, 
die geadopteerd zijn door sponsoren: politieke 
partijen, verenigingen, buurtbewoners. Appels, 
peren, pruimen, kersen, tamme kastanjes, noten… 
Stuurbrink: ‘Wat is er lekkerder dan snoepen uit je 
eigen fruittuin?’

Als bedrijf moet je echter wel ingericht zijn op dit 
soort projecten, heeft hij al wel geleerd. Er gaan 
nogal wat uren in de begeleiding van bewoners 
zitten. ‘Je hebt niet meer met de handel te maken, 
maar met consumenten. Dat is een heel verschil: 
consumenten zijn veeleisender, willen veel meer 
informatie. Een handelaar weet waarover hij praat; 
een consument weet vaak niets. Advies komt op de 
eerste plaats; het leveren van bomen is secundair 
geworden. Daar moet je wel rekening mee houden.’
 
Superfaciliterend
Uit beleefdheid voert IJsebrands regelmatig wat hij 
noemt ‘verplichte gesprekjes’ met vertegenwoor-
digers. ‘Heb je werk voor mij?’ is dan aan het einde 
vaak plompverloren de vraag. Het is een manier 
van werven die volgens hem steeds minder goed 
werkt. 
Met een proactieve opstelling kom je sowieso ver-
der, niet alleen als het om burgerparticipatie gaat, 
geeft de ambtenaar als tip mee. Een vakman rijdt 
volgens hem door de gemeente, kijkt wat daar te 
doen is en komt met een concreet plan voor die 
twintig eiken waar iets mis mee is. Of hij gaat de 
buurt in om met bewoners te praten en vraagt 
daarna: mag ik je een voorstel doen? ‘Dat is een 
andere manier van denken en doen. Als iemand 
zich zo superfaciliterend zou opstellen bij bijvoor-

beeld burgerparticipatie, dan denk ik dat men het 
bij onze gemeente misschien wel spannend zou 
vinden om dat experiment aan te gaan.’

Kansen
ABN AMRO constateert in haar laatste sectorup-
date ‘Groen doet leven’ van mei 2015, dat succes in 
de boomkwekerijsector vaak blijkt samen te han-
gen met het vinden van de juiste contactpersoon.  
‘Het grote aantal bestuurlijke partijen dat over 
budgetten voor openbaar groen beschikt, maakt 
het lastig om goed met de juiste personen en/
of partijen in contact te komen’, schrijft de bank. 
‘Contacten met – en beïnvloeding van – architec-
ten, planologen en parkbeheerders kunnen beste-
dingen aan openbaar groen verhogen. Door het 
groenbeheer compleet over te nemen, worden 
gemeenten en bedrijven ontzorgd.’ 
Volgens Jan de Ruyter, sectormanager Plantaardige 
Sectoren bij ABN AMRO, zorgen trends als bur-
gerparticipatie in het groenbeheer voor nieuwe 
kansen in de sector. ‘Wij hebben de wijsheid niet 
in pacht, maar proberen de sector alleen te helpen 
trends te signaleren’, zegt hij desgevraagd. ‘Er zijn 
bedrijven die het prima doen, maar er is ook een 
heel deel van de markt waar de rendementen 
onder druk staan. Dan kun je wachten tot de markt 
beter wordt, maar je kunt ook om je heen kijken, 
zien wat er gebeurt en proberen in te spelen op 
sociale en demografische ontwikkelingen. Als het 
slecht gaat, moet je in beweging komen, want voor 
je het weet heb je geen bewegingsruimte meer.’ 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5315
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Vormen gaatjespotten de 
ideale combinatie tussen 
volle grond en container?
Ubbo Kruse: ‘Opletten met Nederlanders. Zij kopiëren nog sneller dan Chinezen’

Boomkwekerij Ubbo Kruse in Bad Zwischenahn is sinds enkele jaren helemaal overtuigd van de voordelen van gaatjespotten. Dit zijn normale zwarte 

plastic potten waarin om de vier centimeter gaatjes geboord zijn met een diameter van twee millimeter. De planten gaan na oppotten met pot en al de 

grond in. De Duitse kweker is helemaal overtuigd van de voordelen van dit systeem en heeft inmiddels al bijna vijf hectare op deze manier in cultuur.

Auteur: Hein van Iersel 

TEELTTECHNIEK

Het basisidee van de nieuwe gaatjespotten is het 
combineren van de voordelen van vollegronds- en 
containerteelt. Een van de belangrijke voorde-
len die Ubbo Kruse ziet, is de afname van het 
gewicht van het kant-en-klare product. Veel van 
de producten die Kruse kweekt, zijn bestemd voor 
de Russische markt en overige Oost-Europese 
markten. Transport is daarbij een belangrijke kos-
tenpost. Met de nieuwe teeltmethode kun je signi-
ficant meer producten in een lading kwijt, omdat je 
in plaats van zware grond nu veel lichter substraat 
aan het vervoeren bent. Ubbo Kruse wijst op een 
perceel Thuja: ‘Als ik dat op de traditionele manier 
kweek, vervoer ik 14.000 euro in één lading. Met 

de gaatjespotten stijgt dat naar 20.000 tot 25.000 
euro; tot 10.000 euro meer dus.’
Een lager gewicht is niet het enige voordeel dat 
Kruse ziet. Het product zou beter groeien dan in de 
volle grond of in een containerveld. In het voorjaar 
heeft een plant er voordeel van om op een contai-
nerveld te staan, omdat hij dan sneller kan opwar-
men dan een plant in de volle grond. Mede om 
die reden worden de potten niet meteen na het 
oppotten ingegraven, maar wordt daar even mee 
gewacht. Voor Kruse is dat ook een voordeel met 
het oog op zijn werkdruk. Zijn de planten eenmaal 
opgepot, dan mag het best nog een paar weken 
of zelfs maanden duren voordat ze echt worden 

ingegraven. Vaak plaatst Kruse de planten eerst op 
een grasveld. Het gras zorgt dan voor een beetje 
schaduw op de potten. Na een of twee maanden 
worden ze dan ingegraven.

Boormachine
Ingraven is natuurlijk niet het juiste woord. Kruse 
beschikt sinds kort over een boormachine die 
afkomstig is van het Nederlandse mechanisatiebe-
drijf Lommers. Deze machine kan ongeveer 11.000 
gaten per dag boren. Als Kruse mij later de boor-
machine in zijn schuur laat zien, weet hij er enigs-
zins zuur bij te melden dat deze ruim 20.000 euro 
heeft gekost. Pal daarnaast staat een oude, bijna 

7 min. leestijd

POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand

De wortel snoert zichzelf als het ware 
af op het scherpe gat in de potwand. Ubbo Kruse
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versleten machine die gebruikt werd om heide te 
planten. Ook deze machine boort gaten. Hij heeft 
echter geen 20.000 euro gekost, maar als tweede-
handsje slecht 500 euro. Kruse gaat deze tweede 
machine opknappen, zodat hij deze ook kan 
inzetten.  Op dit moment werkt Kruse met twee 
verschillende potmaten, van 10 en van 15 liter. Bij 
de Italiaanse leverancier Idel zijn inmiddels ook 
nog wat andere potmaten beschikbaar. Tot spijt 
van Kruse zitten daar nog geen echt grote maten 
bij overigens. De kweker doet op een klein stukje 
grond proeven met grotere potmaten. Deze potten 
moet hij dan zelf voorbewerken door er met een 
boormachine gaatjes in te boren.
Volgens Kruse is het belangrijk dat de gaatjes in 
de pot niet te groot zijn; twee millimeter doorsnee 
zou een goede grootte zijn. De wortels kunnen 
hier probleemloos doorheen, maar snoeren zich-
zelf af als ze verder groeien. Dat is een goede zaak, 
omdat het daardoor makkelijk is de wortels weer 
af te snijden of te steken op de wand van de pot, 
nadat de planten zijn opgerooid. 

Naast een betere groei en een lager gewicht kan 
Ubbo Kruse probleemloos nog een aantal voor-
delen opsommen. Een daarvan is dat planten die 
in de volle grond staan veel beter beschermd zijn 
tegen extreem winterweer dan planten op een 
containerveld. Kruse: ‘Wij hadden een aantal tun-
nelkassen die versleten waren of door de laatste 
storm beschadigd. Door het nieuwe gaatjespot-
tensysteem is het niet nodig deze te herstellen of 
te herbouwen. De tunnels worden nu omgebouwd 
tot containerveld.’

Voor planten als Magnolia, met vorstgevoelige 
vlezige wortels, is volle grond wat dat betreft een 
belangrijk voordeel. Deze planten kunnen zonder 
bescherming niet buiten overwinteren, zeker niet 
in Bad Zwischenahn, maar moeten dat doen in een 
tunnelkas of onder vliesdoek.

Snelheid
Een voordeel dat vader en zoon Gert en Ubbo 
Kruse natuurlijk wel kwijtraken, is de mogelijk-
heid om snel planten uit elkaar te zetten en te 
verplaatsen. Het oprooien van potten uit de volle 
grond kost meer tijd dan op een containerbed. 
Kruse laat mij zien hoe hij een plant oprooit. Met 
een normale spade steekt hij rondom de pot. De 
pot wordt dan compleet met uitstekende wortels 

Op de doorsnede is precies te zien hoe de wortel zich insnoert op de scherpe randen van het geboorde gat.

Effect na een groeiseizoen.

Hier kun je duidelijk zien waar de wortel wordt doorgesneden 
op de potwand.

EASiROOt GAAtjESPOttEN 
De gaatjespotten zijn afkomstig uit de kerstbo-
men teelt. Nordmann is een product dat moeiijk 
kluiten maakt en worden op die reden in deze 
potten geteeld. Als je op youtube zoekt naar 
Idel en Easiroot kun je zien dat in bijvoorbeeld 
Schotland vele honderden hectares op deze 
manier worden ingeplant. De Easiroot gaatjespot 
dwingt de plant om een compacte kluit te maken. 
Tegelijk is de plant wel in staat om een deel van 
zijn water en meststoffen uit de volle grond te 
halen. De Easiroot potten worden in Nederland 
gedistribueerd door Van Krimpen. Volgens 
directeur Ruud van Buggenum zijn de volgende 
potmaten inmiddels beschikbaar: 24x20 7,5 liter, 
26x22 10 liter, 28x24 12 liter en 30x26 15 liter.
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en aanhangende grond naar de loods gebracht 
en daar pas schoongemaakt. Kruse ziet dat als een 
voordeel. Het overpotten of van een gaaslap voor-
zien hoeft niet, zoals in de normale vollegronds-
teelt, voorovergebogen op het veld te gebeuren, 
maar kan nu veel makkelijker op werkhoogte in 
de loods gedaan worden. De gaatjespotten blijven 
in alle gevallen op het bedrijf en de klant krijgt 
naar keuze een schone pot of een gaaslap om de 
wortels van zijn planten. De reden dat de gaat-
jespotten op het bedrijf blijven, is dat ze erg duur 
zijn. De potten worden daarom drie of vier keer 
hergebruikt. 
Over de herkomst van de potten houdt de kweker 
me in het duister, maar een beetje recherche laat 
zien dat het een Italiaans concept is. Helemaal 
nieuw zijn de potten overigens niet: ze zouden al 
gebruikt worden in andere teelten, zoals de teelt 
van kerstbomen. 

Volgens Kruse zijn de potten met prijs van één 
euro per stuk duur. Heel duur zelfs. Dat zou komen 
doordat de gaatjes er na de productie van de pot 
in worden gemaakt. Volgens Ubbo Kruse is het 
belangrijk dat deze erin worden geboord en niet 
gestanst. Bij stansen krijg je afgeronde gaten in de 
potwand; bij boren hou je scherpe gaten. Levering 
van de potten zou overigens niet makkelijk zijn. 
De productiecapaciteit is tot nu toe nog heel klein, 
omdat de potten stuk voor stuk doorboord moe-
ten worden. Daarom is de levertijd nu nog enige 
maanden. Verder is het sortiment zoals gezegd erg 
klein: tien en vijftien liter. Voor een experiment met 
grotere potmaten heeft Kruse zelf de boormachine 
ter hand genomen en gaten in de potwanden 
geboord. 

Water 
Zou elke willekeurige vollegrondskweker deze 
manier van telen kunnen omarmen? Nee, aldus 
de kweker. Belangrijk is dat je goed drainerende 
grond hebt en voldoende water kunt brengen. 
Kruse heeft wat dat betreft het voordeel dat hij een 
perceel uit één stuk heeft en geen versnipperde 
stukjes grond. Zeker in het begin van de teelt heb-
ben planten in gaatjespotten evenveel water nodig 
als op een containerbed. Later, als de wortels door 
de gaatjes gegroeid zijn, wordt dat minder en is de 
plant in staat zichzelf van water en extra voedings-
stoffen te voorzien. 
Kruse toont mij een grote vijver die hij heeft aan-
gelegd. Omdat hij in het begin van het seizoen 
extra water moet kunnen geven, heeft hij de 
capaciteit van zijn wateropslag uitgebreid. De 
tweede vijver heeft hij via een pijpensysteem met 
het hoofdbassin verbonden. Van daaruit wordt 
beregend.

Leergeld
Ik rijd met Kruse door de kwekerij en passeer een 
perceel dat net is opgerooid, goed te herkennen 
aan de half dichtgeregende plantgaten. ‘Leergeld’, 
roept Kruse als hij naar de gaten wijst. Het uit-
spoelen van meststoffen uit de gaatjespotten gaat 
wezenlijk langzamer dan op een containerveld. 
Als je beide teelten qua bemesting exact hetzelfde 
behandelt, kan het gebeuren dat de planten in 
gaatjespotten kapotgaan door een teveel aan 
bemesting. Kruse ziet dit gevaar inmiddels als een 
extra voordeel van zijn methode. Niet alleen kan 
hij met de gaatjespotten eenvoudigere en dus 
goedkopere meststoffen gebruiken dan op het 
containerveld, ook zou hij beduidend minder mest-
stoffen nodig hebben, wat de teelt uit het oogpunt 
van duurzaamheid aantrekkelijker zou maken.

Chinezen 
Kruse is redelijk open over zijn teelt en heeft mij 
met alle traditionele Duitse Höflichkeit, inclusief 
Kaffee und Kuchen, op zijn kwekerij ontvangen. 
Dat wil niet zeggen dat hij alles vertelt. Hij weet 
dat het belangrijk is dat zijn teeltmethode breder 
bekend wordt gemaakt, maar wil wel graag zo 
lang mogelijk profiteren van de voorsprong die hij 
heeft opgebouwd. Over de precieze bemesting en 
de samenstelling van de substraten wil hij daarom 
niets kwijt. Wij hebben leergeld betaald, aldus 
Kruse. Dat mogen andere kwekers nu ook doen. 
Veel navolging heeft Kruse op dit moment overi-
gens nog niet. Hij verklaart dat door de wat conser-
vatieve Duitse mentaliteit: ‘Ik durf dit een Duitser 
allemaal wel te vertellen. Bij een Nederlander moet 
je oppassen. Die zijn nog sneller dan een Chinees 
met het kopiëren van nieuwe methodes.’ 

TEELTTECHNIEK
POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand
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Baumschule Ubbo Kruse werd in 1958 
door Ubbo Kruse senior opgericht in Bad 
Zwischenahn. Het bedrijf is sinds 1972 op een 
nieuwe locatie gevestigd met een totaal areaal 
van 44 hectare. De tweede generatie heeft het 
bedrijf in 1985 van oprichter Ubbo Kruse over-
genomen, maar is inmiddels alweer opgevolgd 
door de derde generatie: Ubbo Kruse jr., sinds 
2014 eigenaar van het bedrijf. Kruse lacht als 
ik hem daarnaar vraag: ‘Ik ben sinds een jaar 
eigenaar van het bedrijf. Dat betekent dat ik 
zowel de beste zomer als de beste winter en 
het beste voorjaar heb gedraaid in heel mijn 
ondernemerscarrière.’ Tussen de regels door 
zegt de directeur-eigenaar daarmee dat hij 
het laatste jaar slecht heeft gedraaid en dat hij 
de komende tijd heel voorzichtig zal zijn met 
nieuwe investeringen en uitbreidingen. Ubbo 
Kruse is getrouwd met de boomkwekersdochter 
Anja Renken. Samen hebben ze twee kinderen. 
Ook zijn vrouw heeft het bedrijf van haar vader 
overgenomen en zwaait nu de scepter over rho-
dodendron-specialist Abaka Rhodo Wiesmoor.     
Vader Gerhard Kruse (65 jaar) is nog wel werk-
zaam binnen het bedrijf. 
Het bedrijf kweekt op een totaal oppervlak van 
6- hectare een breed sortiment struiken, zoals 
Magnolia, sering, maar ook Taxus en Thuja. Op 
kleine schaal wordt daarnaast nog een klein 
sortiment laanbomen gekweekt. De innovatie 
met de gaatjespotten heeft ertoe geleid dat het 
bedrijf zowel in 2013 als in 2014 genomineerd 
werd als kanshebber voor de Taspo-award 
‘Kwekerij van het jaar’. 

DEMODAG EASiROOt
Vakblad Boom In Business organiseert met de 
partners Lommers Tuinbouwmachines, BVB 
Substrates, Onderzoeks- en adviesbedrijf DLV 
Plant en Van Krimpen een compacte studie- 
annex demodag waarin de mogelijkheden van 
deze methode worden gedemonstreerd, bespro-
ken en bediscussieerd. Mogelijk is hierbij ook de 
Duitse kweker Ubbo Kruse aanwezig. 
De Demodag Gaatjespotten zal worden 
gehouden op maandag 13 juli van 14 tot 16.00 
uur bij Gebr. Van Oirschot in Biezenmortel. 
Adres: Boomkwekerij Gebr. van Oirschot BV, 
Gommelsestraat 16, 5074 PC Biezenmortel. 
Deelname is gratis, maar aanmelden is wel aan 
te bevelen.
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DemoDag gaatjespotten

Toeleverancier van kunststof producten voor de professionele tuinbouw

Met weinig actieve stof heel veel resultaat! • Kweker aan 

het woord • Containerteelt en bos- en haagplantsoen 

• Hagelnet om bedrijfskapitaal te beschermen • 
Hortensia-kweker Jonkers vecht terug tegen Greenpeace 

• Inspiratieboom • Eigen wortel eerst • Huidkanker: 

voorkomen is beter dan genezen • Waardplantresistentie

Het andere vakblad voor de boomkwekerij

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

Jaargang 6
nr. 3, 2015

C
O

N
N

E
C

T
IN

G
 G

R
E

E
N

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
S

#inspiratieboom

Uw product 
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/BayerCropNL

YOU LOOK
FABULOUS!
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Gommelsestraat 16
5074 PC Biezenmortel

Op 13 juli organiseert vakblad Boom in Business i.s.m. BVB Substrates, 
DLV Plant, Lommers en van Krimpen een demodag gaatjespotten.
Gratis deelname via www.boom-in-business.nl 13 juli 201514.00 - 16.00 uur
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Bomen gaan in vlammen op
op de valreep vernietigt boomkweker Huverba uit opheusden, op een perceel in dodewaard vrijdag zo’n 600 kuub ‘afgeschreven’ bomen en snoeihout; 

in totaal 250 soorten. Het is wellicht de grootste hoeveelheid bomen die dit jaar bij een nederlandse kweker in vlammen opgaat. Het gaat om de laatste 

onverkoopbare bomen van de in totaal 120 ha. aan percelen van Huverba, evenals om mindere kwaliteit plantmateriaal. Composteren is te duur en 

daarom is voor deze enorme verbranding een speciale ontheffing afgegeven door de gemeente. tot 1 juni konden boomkwekers een vergunning krij-

gen voor het verbranden van bomen, daarna begint officieel het droge zomerseizoen, met mogelijk brandgevaar voor de omgeving. Het was daarom 

een race tegen de klok om het afval op tijd verbrand te krijgen. ook het weer moet namelijk meewerken. bij teveel wind is de overlast voor de omgeving 

te groot. Kwekers in de regio opheusden krijgen slechts eenmaal per jaar een ontheffing voor het verbranden van hout. in veel andere regio’s is het 

verbranden van houtafval verboden.
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‘Ik vind die boom zo veel architectonische kwali-
teiten hebben en tegelijkertijd zo goed kunnen in 
de stad, dat ik niet begrijp dat hij zo weinig wordt 
toegepast’, zegt Frans van der Steen. 

Gereedschapskist
Van der Steen (61) is tuin- en landschapsontwer-
per en docent. Een dag per week geeft hij les aan 
de Hogeschool Van Hall Larenstein. Hij begeleidt 
daar aankomende tuin- en landschapsontwerpers, 
techneuten en beheerders in hun eerste twee 
jaar op hbo-niveau. Ontwerpen en beplanting 
zijn de vakken die hij geeft. ‘Wat dat inhoudt? 

Gereedschapskist vullen. Wat is een buitenruimte, 
hoe vorm je zo’n buitenruimte, wat willen gebrui-
kers, hoe pak je zoiets aan, hoe analyseer je een 
plek, hoe maak je daar een ontwerp van en met 
welke beplanting? Dat soort vragen.’ 

Daarnaast is Van der Steen al meer dan dertig 
jaar actief als tuin- en landschapsarchitect met 
een eigen bureau (BOA, bureau voor onderzoek 
en architectuur). Sinds kort houdt hij kantoor in 
Gouda. Hij doet particuliere tuinen, maar werkt ook 
veel grootschalig stedelijk. Hij heeft juist een peri-
ode van opdrachten voor overheden achter de rug, 

hoewel het momenteel moeilijk is in die hoek werk 
te krijgen. ‘De overheid heeft zich toch een beetje 
teruggetrokken’, vertelt Van der Steen daarover. 
‘Terwijl er wel degelijk behoefte is aan zinvolle 
buitenruimtes. Als je het hebt over kleinschalige 
bottom up-verblijfsplekken voor bewoners, duur-
zaamheid, stress- en hittetolerantie in de stad, kun 
je niet om investeringen in groen heen.’ 
Het is een stokpaardje van Van der Steen, waar 
hij later in het gesprek nog een keer op zal terug-
komen: wie zorgvuldig met openbare ruimte wil 
omgaan, moet daarvoor de bestuurlijke en financi-
ele middelen beschikbaar stellen.

Het is een boom met twee gezichten. die prachtige dikke, kale takken in de winter, en in de zomer die enorme lappen van bladeren die het zonlicht zo 

prachtig gefilterd op stadsgevels kunnen laten vallen. tuin- en landschapsontwerper Frans van der steen treedt op als ambassadeur van de Gymno-

cladus dioica, oftewel de doodsbeenderenboom. 

Auteur: Peter Voskuil

De boom die niet aanwezig 
is (maar er wel staat)
Frans van der steen is boomambassadeur voor de Gymnocladus dioica
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INSPIRATIEBOOM

dom
‘Voor alle duidelijkheid: ik heb geen favoriete 
boom’, zegt Frans van der Steen aan het begin van 
het interview. ‘Alle beplantingen in de wereld zijn 
voor mij per definitie mooi. Het gaat erom dat je ze 
niet fout gebruikt: de juiste boom op de juiste plek. 
Mijn insteek is in beginsel puur architectonisch, 
maar iets neerzetten wat niet kan groeien of dood-
gaat, is natuurlijk gewoon dom. Wat dat betreft 
ben ik echt een ambachtsman.’

Dat neemt niet weg dat Van der Steen de 
Gymnocladus ‘een heel mooie boom’ vindt. 
Ondergewaardeerd ook. ‘En dat heeft niet alleen 
met mijn persoonlijke smaak te maken’, legt hij uit. 
‘Het is een heel losse en open boom, die prima in 
een straatprofiel past en heel goed in een stedelijk 
milieu functioneert. Zijn winter- en zomerbeeld 
verschillen enorm. Daar kijk je naar als architect. 
Vooral in de winter geeft hij een geheel eigen sfeer, 
met die skeletachtige structuur. Hij heeft superwei-
nig takken, en die takken zijn redelijk dik. Prachtig!’ 
Verder heeft Gymnocladus volgens de tuin- en 
landschapsontwerper een prachtige herfstkleur. 
In de zomer dragen die skeletachtige takken juist 
weer enorm brede bladeren. ‘Zeventig bij negentig 
centimeter is geen uitzondering’, aldus Van der 
Steen. 
Gymnocladus betekent letterlijk ‘naakte tak’. In 
Duitsland draagt de boom een heel andere naam: 
de hertengeweiboom.   

lijnenspel
Eén ding is opvallend: de doodsbeenderenboom 
is niet zo aanwezig in de openbare ruimte. Van der 

Steen: ‘Hij staat niet als een huis, als een blok tus-
sen de dingen in. Nee, je kunt erdoorheen kijken. 
Hij fungeert als een soort scherm, dat filtert wat 
erachter gebeurt. In zulke situaties plant je hem 
dus. Je kunt ook zeggen: ik wil het hier afsluiten, 
bàm. Dan zet je er paardenkastanjes voor.’ De 
Gymnocladus kan iets suggereren in de overgang 
tussen ruimtes. Zo staat hij volgens Van der Steen 
bijvoorbeeld magnifiek voor oude gevels in de 
stad. Maar nog mooier, nog specifieker komt hij tot 
uiting bij moderne gebouwen, vindt de tuin- en 
landschapsarchitect. 
Goedbeschouwd is het een boom met maar een 
paar zwakke punten: ‘Je moet hem niet in verhar-
ding zetten, maar in middenbermen of beplan-
tingsstroken doet hij het perfect. Ook is hij enigs-
zins windgevoelig.’ Is het voor het onderhoud geen 
nadeel dat hij in een berm moet staan? Van der 
Steen: ‘Dat vind ik geen argument om hem niet te 
plaatsen. Je kunt de hele natuur wel willen terug-
brengen tot een setje perfecte eigenschappen, 
maar dan houd je één boom over. Dat wil niemand.’ 

Peuteraar
Elk ontwerp begint bij Van der Steen met een lite-
ratuurstudie naar de juiste soort. ‘Ik sla dan heel 
veel boeken open, ga regelmatig op excursie. Als 
ik eenmaal op de kwekerij rondloop, heb ik al een 
duidelijk idee in mijn hoofd. Maar dat betekent niet 
dat ik daar niet vanaf kan stappen’, vertelt hij. ‘Waar 
ik voor beducht ben, is dat ik in de val trap van 
mijn eigen beperktheid. Ik kan wel een idee heb-
ben, maar ik wil dat eerst uitgetest zien. Waarom 
wil ik die boom daar? Kan dat wel, is hij daar wel 
geschikt voor?’ 

Zelf is Van der Steen ‘een enorme peuteraar’ als 
het op zijn vak aankomt. ‘Als ik beplanting toepas, 
heb ik twee dingen in mijn hoofd. Ten eerste heb 
ik een abstract architectonisch beeld, een sfeer in 
gedachten. Waterachtig, vloeiend en zicht, of juist 
een harde ruimte. Dat zijn zoektochten. Ik ben dan 
zo’n peuteraar – zo noem ik dat zelf – die lijsten uit-
schrijft met namen van beplanting die bij die sfeer 
past, wat betreft grondslag en geschiktheid.’ 

Kroon
Van der Steen juicht het boomambassadeurs-
initiatief van dit blad toe: ‘Als dat tot gevolg heeft 
dat we minder gaan denken in termen van mode-
bomen, en met zijn allen gaan kijken wat er nog 
meer mogelijk is op bomengebied, dan moedig ik 
dit initiatief van harte aan.’

Er is een praktisch probleem op dit vlak, con-
stateert hij: werken met beplanting kost tijd. 
Inhoudelijk kun je over beplanting praten wat je 
wilt, maar als de budgetten er niet zijn, houdt het 
volgens Van der Steen op. ‘Waar het om draait, is 
dat je de ruimte krijgt om een zorgvuldig plan te 
maken. Ik zou mijn boomambassadeurschap dan 
ook willen aangrijpen voor een pleidooi om speci-
fieker met beplanting om te gaan.’

Wie snel een ontwerp wil of moet maken, denkt 
minder na over beplanting. ‘Vaak gaat het ten 
koste daarvan. Terwijl beplanting het kroonjuweel 
van de tuin- en landschapsarchitectuur is, letterlijk 
en figuurlijk de kroon op je werk. Dat is niet alleen 
iets van ontwerpers zelf, maar ook van opdracht-
gevers, bewoners en gebruikers. Voor een leefbare 
en duurzame openbare ruimte in onze steden is 
bijzondere aandacht voor bomen essentieel.’

4 min. leestijd

be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5318
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Jaap Smit is vicevoorzitter van de dendrologische 
vereniging en bij zijn werkgever Cobra is hij team-
leider boomadviseurs. Als overheden de stabiliteit 
van bomen willen onderzoeken, een rapport vra-
gen over de veiligheid van een boom of boomef-
fectanalyses verlangen, is de kans groot dat ze bij 
Jaap Smit en zijn team uitkomen. Nog afgezien van 
alle andere adviezen die ze geven.   

weelderig
Hij zou wel ambassadeur voor tien bomen willen 
zijn, bekent Smit aan het begin van het interview. 
Hij komt net bij de gemeente Noordwijk vandaan, 
die op basis van zijn advies en enthousiasme juist 
een eerste Tetradium daniellii (voorheen Euodia 
hupehensis) heeft besteld. 
‘Ik hou van weelderig’, zegt Smit over zijn eigen 
bomensmaak. ‘Dat zie je ook in mijn eigen tuin 

terug. Daar mag het van mij best een beetje 
natuurlijk zijn. Ik ben niet van de structuur. Ik hou 
niet van gekunsteld. Ik hou van natuurlijk ogende 
bomen.’

vlucht
Smit denkt dat de bijenboom de komende jaren 
een vlucht zal nemen. ‘Het is echt een boom voor 
in de wijk’, vertelt hij. ‘Hij wordt niet al te groot, 

een nicheboom, maar wel een boom van de toekomst. vraag dendroloog en vakspecialist bomen Jaap smit naar de tetradium daniellii (bijenboom) en 

hij wordt vanzelf enthousiast. smit breekt in deze nieuwe rubriek (zie kader) een lans voor zijn lievelingsboom. ‘tetradium daniellii is een probleemop-

losser die niets extra’s kost en nog bijzonder is óók.’

Auteur: Peter Voskuil

‘eigenlijk klopt alles aan 
deze boom’
Boomambassadeur jaap smit (Cobra boomadviseurs) over de Tetradium daniellii
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groeit goed, is voldoende winterhard, bloeit laat. 
Hij valt daarmee op. Magnolia’s zie je al op genoeg 
straathoeken staan.’ 
Je kunt de bijenboom als geleide boom gebruiken, 
maar ook als meerstammige struik. Hij biedt dus 
volop mogelijkheden voor toepassing in de open-
bare ruimte. 

Smit omschrijft de bijenboom als een snelle groei-
er, zeker als hij het eenmaal naar zijn zin heeft. Hij 
is goed verplantbaar en redelijk bodemvaag; je 
moet hem alleen niet op heel zware en heel natte 
grond neerzetten. ‘En het is een betaalbare boom. 
Tetradium is nu misschien nog iets duurder omdat 
hij nog niet in grote aantallen wordt gekweekt, 
maar dat zal snel veranderen naarmate er meer 
besteld worden.’  De bijenboom wordt de laatste 
tijd steeds meer opgezet door kwekers. Hij doet 
het vooral goed in de export. 

bijen
Zijn passie voor de bijenboom kreeg Jaap Smit 
eigenlijk van huis uit mee: zijn vader was imker. 
De bijenboom voorziet bijen van voedsel op 
momenten dat er voor hen weinig te halen is, 
omdat bijna alles is uitgebloeid. Bijenbomen blij-
ven na de langste dag in juni tot en met februari 
bloeien. Die nectar hebben bijen hard nodig. Het 
geeft ze soms net dat beetje extra energie om de 
winter te overleven. 
Smit zelf bestiert allang geen eigen bijenvolkje 
meer, maar heeft de discussies van de laatste jaren 
over de massale bijensterfte uiteraard gevolgd: 
‘Wat doe je als je, zonder dat het iets extra’s kost, 
die bijen kunt helpen door deze boom te planten? 
En dan zie ik de bij als ambassadeur van alle ande-
re beesten die ook nog profiteren van deze boom.’

Passé 
Lange lanen van één boomsoort zijn volgens Smit 
sowieso passé: ‘Dat is enorm 2005.’ 
In plaats daarvan pleit hij voor diversiteit. ‘Het 
wordt steeds belangrijker om gevarieerd te kiezen’, 
vertelt hij. ‘Ik denk dat veel bedrijven en gemeen-
ten uit een te beperkt sortiment kiezen. Het ont-
breekt vaak aan vakkennis, terwijl diversiteit de 
enige oplossing voor ziekten is. We kunnen niks 
bestrijden in de openbare ruimte; bovendien wil je 
dat ook niet. Eikenprocessierups, noem het maar 
op; misschien komt er nu iets in linden, terwijl de 
essentaksterfte en de essenkever aan de poort 
staan te rammelen.’

vakkennis
Het leuke van risico’s spreiden is volgens Jaap Smit, 
dat groen er ook nog eens aantrekkelijker door 
wordt. In veel gevallen is het goedkoper en biedt 
het mogelijkheden om beter in te spelen op de 
klimaatverandering van veel neerslag ineens en 
langere perioden van droogte. En een bijkomend 
voordeel is: er wordt een groter beroep op vakken-
nis gedaan. Smit: ‘Als boombeheerder doen we er 
echt weer toe.’

De belangrijkste klant voor al dat groen is en blijft 
de bewoner. Smit: ‘Als groen wegblijft van het 
“groenebolsyndroom” en echt mooi en bijzonder is, 
merk je dat eromheen een positieve vicieuze cirkel 
ontstaat. Ik spreek de laatste tijd steeds meer wet-
houders die daarvan doordrongen zijn. Die besef-
fen dat een huis bijvoorbeeld vijf tot tien procent 
meerwaarde krijgt door een mooie groene omge-
ving in plaats van een kale omgeving. Dat betekent 
dat de WOZ-waarde hoger wordt, wat meer inkom-
sten oplevert voor de gemeente. Groen levert dus 
bijna direct meerwaarde op.’

slim planten
In Heerhugowaard is Cobra boomadviseurs 
momenteel betrokken bij de herplanting van een 
lindenlaan van 42 bomen. Oorspronkelijk was het 
de bedoeling om één boomsoort neer te zetten. 
‘Maar daar komen nu veertien verschillende selec-
ties van linden, waardoor de bloeitijd van twee 
naar acht weken wordt verlengd. Kost niks extra, 
maar de bijenvolken, die wel wat ondersteuning 
kunnen gebruiken momenteel, hebben daar op de 
lange termijn profijt van’, aldus Smit. Daarnaast is 
zoiets ook nog een prachtig voorbeeldproject voor 
een gemeente, heeft hij gemerkt. 

Gemeenten die veel zelf doen, maken volgens Smit 
soms fouten waar men zich niet altijd bewust van 
is. Door het sortiment net even slimmer te kiezen, 
kun je een hoop geld besparen: ‘Een gewone 
plataan heeft last van bladvlekkenziekte in juni. 
Dan vallen er veel jonge bladeren van die boom. 
Dat betekent dat je moet vegen. Maar je hebt ook 
selecties die daar geen last van hebben. Dan hoef 
je niet op te ruimen, terwijl de boomkosten min of 
meer hetzelfde zijn.’ 

nadelen
Is er dan helemaal niets slechts over deze boom 
te vertellen? ‘Hij heeft geen mooie herfstkleur; hij 
loopt gewoon groen uit’, zegt de boomambassa-
deur na enig nadenken.  
Daarnaast heeft hij de indruk dat bijenbomen 
in Nederland niet heel oud worden: een jaar of 
veertig, dan heb je het wel gehad. ‘Maar dat vind 
ik helemaal niet erg. Je hebt een gemêleerde leef-
tijdsopbouw nodig. Duurzame bomen heb je ook 
nodig, maar op sommige plekken een boom die 
minder oud wordt, dat kan geen kwaad.’ 

Chateau 
In Wageningen staan al bijenbomen; in Hilversum 
en Alkmaar ook. In Heiloo staat er sinds kort op 
advies van Jaap Smit ook eentje. Maar de mooiste 
bijenboom van Nederland staat naar verluidt in 
Limburg, bij het Valkenburgse kasteel Chateau 
St. Gerlach. Stamomtrek: zeker anderhalve meter. 
Het is een boom die kan praten: hij zoemt (van de 
insecten). 

4 min. leestijd

be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5319
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Iedere kweker heeft een accountant en sommigen van deze accountants zien soms wel tientallen kwekers. Je mag hopen dat ze daarmee een algemene 

visie hebben ontwikkeld op de ontwikkelingen in de markt en de ondernemerskwaliteiten van kwekers. Vakblad Boom In Business nodigde een aantal 

adviseurs uit de verschillende kweekgebieden uit. Eldert van der Spek van Flynth uit Boskoop fungeerde als gastheer. 

Auteur: Hein van Iersel 

Uiteindelijk draait het allemaal 
om marktgericht werken
Hoe denken accountants nu eigenlijk over de ondernemerskwaliteiten van 
boomkwekers? 
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De kopregel van een artikel in de op een na laatste 
uitgave van dit vakblad: ‘Containerteelt lijkt uit het 
dal omhoog te kruipen, bos- en haagplantsoen 
is nog weerbarstig’. Dat brengt ons meteen bij de 
belangrijkste vraag: hoe gaat het in de business? 
Veel kwekers zitten op dit moment in de miserie, 
maar hebben we het eind van de tunnel bereikt, 
in de visie van de vier bedrijfsadviseurs die in 
Boskoop verzameld waren, of zal de crisis ook het 
komende seizoen een fact of life blijven? Frans van 
Wanrooij van Abab Accountants en Adviseurs, die 
tijdens de bijeenkomst een dubbele pet op heeft 
vanwege zijn bestuursfunctie bij Grootgroenplus, 
bijt het spits af: ‘In mijn visie – en dat is natuurlijk 
een generalisatie – is de crisis het heftigst geweest 
voor bedrijven die dicht bij de grond kweken. Bos- 
en haagplantsoen is daar een voorbeeld van, maar 
het geldt ook voor rozen, grootschalige coniferen-
teelt en kluitenteelt. Dit zijn de sectoren die het 
zwaarst getroffen lijken te worden en waarvoor de 
crisis ook het langst zal doorzetten.’

De observatie van Van Wanrooij lijkt correct, of 
wordt in ieder geval bevestigd door de andere 
adviseurs, hoewel iedereen meteen de uitzonderin-
gen begint op te noemen. Marco Kuijvenhoven: ‘Er 
zijn nog steeds kwekers die nog gewoon een fan-
tastisch rendement halen en dat al jarenlang, crisis 
of geen crisis.’ Ook Arno Zagers van Van Oers Agro 
kent dat soort voorbeelden, maar de teneur lijkt te 
kloppen. Hoewel Zagers het anders wil uitleggen: 
‘Als je in staat bent om echte kwaliteit te leveren, 
dan kun je je prijspeil redelijk overeind houden, 
ook in een tijd dat het wat minder gaat.’

Kwaliteit is natuurlijk een containerbegrip, waar-
aan iedereen zijn eigen uitleg en definitie geeft. 
Zagers noemt naast kwaliteit dan ook marktgericht 
ondernemen als kenmerk voor ondernemers die 
het goed doen. Van Wanrooij: ‘Dat bedoel ik eigen-
lijk met dicht bij de grond kweken. Kwekers die 
op dezelfde manier als varkens- of melkveeboeren 
hun goederen produceren en vermarkten, krijgen 
nooit de echte feeling met de markt die nodig is 
om als boomkweker succesvol te zijn.’

Te makkelijk 
Ik stel de vraag: hoe zal de markt zich in de nabije 
toekomst ontwikkelen? Volgt er een shake-out en 
zullen veel kwekers ermee stoppen? Arno Zagers 
durft het hard te stellen. Volgens hem is het 
voor veel kwekers in het verleden te eenvoudig 
geweest. Het was te makkelijk om een kwekerij te 
beginnen zonder dat je een goede eigen visie had 
op de markt waarvoor je produceerde. Dat soort 
kwekers zal wellicht gaan stoppen. Overigens valt 
op dat iedereen ook hier met positieve voorbeel-
den op tafel komt. Frans van Wanrooij is betrokken 
bij een laanbomenstudieclub in Midden-Brabant. 
Gemiddelde leeftijd: 35 jaar. Een aantal van de 
leden is op eigen kracht en zelfs zonder eigen 
grond gestart, maar allemaal zijn ze zeer betrokken 
bij de markt en nieuwe ontwikkelingen. Ook Eldert 
van der Spek noemt en roemt dat soort voorbeel-
den in de markt, hoewel hij tussen de regels door 
ook wel lijkt te erkennen dat er actie nodig is om 
de positie van Boskoop als het leidende boom-
kwekerijcentrum niet verder achteruit te laten 
gaan. De algehele teneur is in ieder geval dat het 

op dit moment weliswaar matig loopt in grote 
delen van de sector, maar dat de beloftes voor de 
toekomst rooskleurig zijn. Van Wanrooij gaat ieder 
jaar met zijn studieclub naar het buitenland en ziet 
nergens anders in Europa zo veel toekomst als in 
Nederland. Het belangrijkste voordeel daarbij lijkt 
de concentratie van relatief veel bedrijven in een 
klein gebied te zijn. En eigenlijk is Nederland in zijn 
geheel één klein gebied, wat het mogelijk maakt 
om producten uit de verschillende kweekgebieden 

6 min. leestijd

Frans van WanrooijMarco Kuijvenhoven.
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met elkaar te combineren. Van Wanrooij: ‘Je ziet in 
Engeland dat grote inkopers hun logistiek makke-
lijker via Nederland geregeld krijgen dan in eigen 
land. Alle producten worden daar ook gekweekt, 
maar omdat de bedrijven zo ver van elkaar zitten, 
blijft de logistiek lastig. Dat geldt voor Engeland, 
maar in Frankrijk of Duitsland is het niet anders. 
Dat heeft ook consequenties op het gebied van 
opleidingen. Ook dat is alleen mogelijk bij concen-
tratie van bedrijven.’

Gehecht 
De jonge ondernemers over wie met name Van 
Wanrooij het heeft, zijn overigens heel andere 
ondernemers dan de oudere garde. Ze zijn veel 
minder gehecht aan zaken als eigendom. Van 
Wanrooij: ‘Vroeger zou een ondernemer altijd 
een kas kopen als hij dat kon. Nu zie je onderne-
mers gewoon iets huren. Daar zit ook een voor-
behoud in wat betreft de toekomstige carrière. 
Boomkweker ben je niet per se voor de rest van 
je leven; misschien kies je over een aantal jaar wel 
voor een ander vak.’  
Arno Zagers, Eldert Spek en Marco van 
Kuijvenhoven herkennen dit verhaal. ‘De jeugd is 
individualistischer dan vroeger. Dat kan een voor-
deel zijn, zeker in de boomkwekerijsector waar je 
als ondernemer je eigen visie moet volgen. Dat 
individualisme kan ook een nadeel zijn, als er geen 
samenwerking meer is tussen verschillende kwe-
kers.’ Kuijvenhoven illustreert zijn verhaal met het 
voorbeeld van de ontwikkeling van software. Ook 
daarvoor heb je een bepaalde schaalgrootte nodig.

Klanten bezoeken
Het belangrijkste kenmerk van een succesvolle 
kweker komt iedere keer tijdens het gesprek op 
hetzelfde terug: marktgerichtheid. Arno Zagers 
stelt: ‘Eigenlijk zou iedere kweker verplicht moeten 
worden om al zijn klanten jaarlijks te bezoeken.’ 
Van Wanrooij sluit zich daarbij aan: ‘Dat klopt, een 

hele hoop kwekers weten niet wat er gaande is. 
En het mooie is: het kost niks. Je klanten bezoeken 
is helemaal gratis en levert een enorme schat aan 
informatie op.’

Lekker werken
Van Wanrooij vertelt over een bijeenkomst van een 
aantal rozenkwekers van een aantal jaar geleden. 
Een van de kwekers vertelde dat het doel van zijn 
onderneming was om prettig te kunnen werken. 
Onzin, volgens Van Wanrooij. ‘Dat is onverantwoord 
en werkt niet meer, tegenwoordig.’ Van Wanrooij 
lijkt daarmee te zeggen dat je je onderneming 
niet moet zien als een hobby, maar als een vorm 
van topsport. Doe je dat niet, dan zul je ook nooit 
in staat zijn om met een goed plan uit het bedrijf 
te kunnen stappen. Voor veel ondernemers is dat 
sowieso een probleem. Een substantieel deel van 
het pensioen van een kweker is de opstand van 
zijn bedrijf op het moment dat hij ermee stopt. Als 
dat niet goed geregeld is, krijg je daar nooit het 
geld voor wat je nodig hebt. Van Wanrooij advi-
seert om in die periode met partners op te trekken, 
collega-kwekers die een afnamegarantie kunnen 
geven. Je krijgt dan weliswaar een lagere prijs 
voor je product, maar je kunt de winkel wel leeg 
verkopen. Doe je dat niet, dan heb je de kans dat 
aasgieren de parels uit jouw kwekerij komen roven 
en jijzelf met de winkeldochters achterblijft.

Laanbomen
Gaat het dan in de laanbomenteelt helemaal fan-
tastisch? Dat lijken de verzamelde adviseurs ook 
weer niet te zien. Op veel kwekerijen is sprake 
van achterstallige snoei en een totaal verouderd 
sortiment. Je kunt de kwekerij wel vol met Fraxinus 
hebben staan, maar is daar wel vraag naar? Verder 
waren de prijzen voor veel producten de afgelopen 
periode ronduit dramatisch. 
Van Wanrooij en Zagers, die met name actief zijn 
in een laanbomengebied, geven aan dat kwekers 

die nu de rug recht houden en hun kwaliteit en 
sortiment op peil houden, over een aantal jaren 
spekkoper zijn. Voor veel kwekers is dat echter 
makkelijker gezegd dan gedaan; bezuinigen op 
korte termijn is in sommige gevallen bittere nood-
zaak. 
Marco van Kuijvenhoven heeft daar een duidelijke 
mening over. Veel kwekers zijn te lijdzaam wat 
betreft de ontwikkelingen in de markt. Boeren in 
het algemeen – en kwekers zijn geen uitzondering 
– zijn geneigd om de kop in het zand te steken 
en te denken: het komt wel weer goed; de prijzen 
voor de producten die ik altijd al kweek herstellen 
zich wel weer. Terwijl de vraag zou moeten zijn: 
hoe houd ik mijn eigen vermogen op peil? Van 
Wanrooij sluit zich daarbij aan. ‘De concurrent die 
er beter voorstaat dan jij zal meer profiteren op 
het moment dat de prijzen weer verbeteren.’ Ook 
Zagers herkent dat. Hij voegt eraan toe dat kwe-
kers soms ook wat kritischer naar zichzelf moeten 
kijken. Je moet weten waar je sterke, maar ook 
waar je zwakke punten liggen. En vervolgens doen 
waar je goed in bent.’

Conclusie
De conclusie van het forum met vier accountants 
uit evenzoveel kwekerijgebieden leest bijna als 
een gigantische open deur, maar is daardoor niet 
minder relevant. Er is veel toekomst voor kweke-
rijen in Nederland, maar zorg dat je als kweker een 
duidelijke focus hebt, dat je de kwaliteit op orde 
hebt, en vooral dat je marktgericht bezig bent. 
Marktgerichtheid is een basisvoorwaarde.

Arno Zagers Elder van der Spek
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Snelle groei op eigen wortel!
De broers Gijsbert en Geurt van Setten zijn donderdag op geheimzinnige wijze aan het werk in hun zogenaamde Roll-Air-kas met ledlampen. Het is de 

boomkwekers gelukt om op grote schaal bomen te telen op eigen wortel, een unicum in Europa. Oftewel: van stekjes worden bomen opgekweekt. In de 

laanboomteelt is dat ongebruikelijk. Kwekers gebruiken nu nog onderstammen van andere bomen om mee te enten. Het voordeel is de snelle groei; het 

nadeel is gevoeligheid voor ziekten en vergroeiingen bij de entplek. Stekken was tot nog toe enorm bewerkelijk en op professionele basis praktisch niet 

uitvoerbaar. De Opheusdense broers is dat nu wel gelukt. Inmiddels hebben ze 20.000 kaarsrechte bomen (110 soorten) opgekweekt. Wat hun geheim 

is, vertellen ze niet. Ze presenteren hun vinding komende week op Expo TCO in Opheusden, een vakbeurs voor bomen en techniek. Inmiddels is er 

internationaal veel belangstelling voor de Nederlandse vinding, omdat bomen zo uiteindelijk minder verzorging nodig hebben en minder gevoelig zijn 

voor ziekten.
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Zomaar een gesprek met de enige bomenconsulent van Nederland: Hans Kaljee. Hij heeft het over de malle overgang tussen de snoei van boomkwekers 

naar die van boomverzorgers. Terwijl kwekers zich vooral richten op een mooi doorgaande spil, gooien boomverzorgers het over een andere boeg. 

Allereerst knippen ze de bestaande kroon er in een aantal snoeibeurten volledig af. Verder richten ze zich op het voorkomen van probleemtakken in de 

kroon. 

Auteur: Hein van Iersel 

MASTERCLASS

Een boom verlaat doorgaans de kwekerij waan-
neer deze vier tot zes meter lang is en wordt dan 
meestal langs de openbare weg geplant. Bij zo’n 
jongwas boompje is de kroon op dat moment 
geen probleem, maar de boomverzorger die de 
zorg van de boom na herplant heeft overgenomen, 
zal de boom in een aantal snoeibeurten gaan 
opkronen, zodat die kan voldoen aan de eisen 
en wensen van de wegbeheerder. In de praktijk 
betekent dit dat het zorgvuldig gevormde kroontje 
van de boomkweker in een of twee knipbeurten 
volledig wordt verwijderd. Veel boomverzorgers 
hebben daarbij in de praktijk meer last dan gemak 
van de kroon die door de kweker is opgebouwd. 
In de praktijk gebeurt het nogal eens dat van de 
takken in de kroon die de kweker heeft geleverd, 

er een aantal doorgroeit tot een dikte die bijna 
niet fatsoenlijk weg te snoeien is. Tenminste, als de 
boomverzorger in kwestie zich wil houden aan de 
RAW-richtlijnen, die voorschrijven dat niet meer 
dan twintig procent van een kroon uitgesnoeid 
mag worden. In een masterclass die dit vakblad 
organiseerde onder voorzitterschap van Herman 
Wevers van ‘Alles over Groenbeheer’, blijkt dat aan 
die twintigprocentregel eigenlijk nooit hard de 
hand wordt gehouden. Veel beheerders redeneren: 
snoeien doet groeien, en durven vaak veel verder te 
gaan dan twintig procent. 

Internationaal
De belangrijkste reden voor de wat bijzondere 
overgang van kwekerij naar openbaar groen is 
echter dat kwekers in Nederland voor een interna-
tionale markt produceren en een algemeen aan-
vaarde norm ontbreekt. Nederland moet het doen 
met het in de RAW-normen aangehaalde boekje 
‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen voor boom-
kwekerijproducten’. Dit boekje, waarvan voorzit-
ter Wevers met een zwaar ironische ondertoon 
vaststelt dat het in ieder geval het boekje is met 
de meeste taalfouten, is in de praktijk volgens het 
forum niet bruikbaar en zou vol met niet-meetbare 
omschrijvingen staan. Wevers citeert: ‘Een goed 
gedoseerde bemesting kan bijdragen tot een 
goede beworteling.’ Natuurlijk klopt dat als alge-

mene stelregel, maar in de praktijk heb je er niets 
aan. Duitsland als belangrijkste markt hanteert 
weer andere normen; daar zijn de FLL-richtlijnen 
maatgevend. 

DE mASTERCLASS WERD BIJGEWOOND DOOR:

• Thijmen Kraaijeveld - De Nationale Bomenbank
• Ruud van den Brink  - Pius Floris Amsterdam
• Henk Meijers - Kwekerij Noordplant 
• Joost van de Ven - Boomkwekerij Ebben
• Toon Ebben - Boomkwekerij Ebben
    

Zorg voor de juiste balans 

tussen de wortelpruik, die 

een flinke optater heeft 

gehad door het verplanten, 

en de takken, of eigenlijk 

de bladmassa, boven de 

grond

Een malle overgang tussen 
de snoei van kwekers en de 
snoei van boomverzorgers 
Internationale boomkwekersmarkt zorgt voor slechte uniformiteit snoeien van 
laanbomen

5 min. leestijd
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Kluitbomen zijn de standaard 
In de tijd dat bomen met kluit minder de norm 
waren dan nu, had men daar een eenvoudige 
remedie voor. Net voor aanplant in de straat wer-
den alle te planten bomen zorgvuldig van al hun 
zijtakken ontdaan. De ‘Amsterdamse methode’ 
wordt dit wel genoemd. Waarschijnlijk is die naam 
ontstaan doordat medewerkers van de stads-
kwekerij van Amsterdam niet alleen bomen in de 
kwekerij snoeiden, maar ook in de Amsterdamse 
straten. 

Het idee achter die methode gaat waarschijnlijk 
nog steeds op: zorg voor de juiste balans tussen 
de wortelpruik, die een flinke optater heeft gehad 
door het verplanten, en de takken, of eigenlijk 
de bladmassa, boven de grond. Voor de boom-
verzorgers en -beheerders heeft deze aanpak het 
voordeel dat de eerste jaren na aanplant alleen 
dun hout in de kroon te vinden is en dat opkronen 
daardoor makkelijker en sneller gaat. Veel kwekers 
zijn diep in hun hart van mening dat die aanpak 
nog steeds de voorkeur geniet, zeker bij snelle 
groeiers. Bij een wat trager groeiende eik zal het 
wat langer duren om een enigszins fatsoenlijk 
kroontje op de halfwas boom te krijgen, maar 
bij een snel groeiende iep moet dat geen pro-
bleem zijn. Thijmen Kraaijeveld van de Nationale 
Bomenbank: ‘Een beheerder weet dat hij, als hij 
een 12-14 cm koopt, te maken heeft met een tijde-
lijke kroon. De esthetische waarde van deze kroon 
is niet relevant. Het gaat om de kwaliteit van de 
doorgaande spil.’    

Optimisme
De vakbladen Boom In Business en Boomzorg 
brachten medio mei een aantal boomkwekers en 
boomverzorgers bij elkaar onder voorzitterschap 
van Herman van Wevers, om over deze onderwer-
pen te discussiëren. Een van de zaken die daar naar 
voren kwamen, is dat het rigoureus uitdunnen van 
de kroon technisch misschien wel een goed idee 
zou zijn, maar dat dit niet altijd haalbaar is, omdat 
de beheerder graag meteen massa in de straat wil 
zien. Daarnaast is het ook niet meer per se noodza-
kelijk, omdat een goed gekweekte boom die vaak 
genoeg herplant is en voorzien is van een com-
pacte wortelpruik, ook zonder rigoureuze snoei 
goed aan de groei moet kunnen gaan na aanplant 
in de straat. Toon Ebben, gastheer van de master-
class, waarschuwt echter voor te veel optimisme 
met betrekking tot herplanten. Herplanten op de 
kwekerij kost veel tijd en is dus duur. Bezuinigen 
op het herplanten is daarom relatief makkelijk voor 
de kweker, die toch al te maken heeft met slechte 
prijzen en een weerspannige markt. Daarbij geldt 
dat slechts weinig opdrachtgevers controleren of 
een boom werkelijk zo vaak is verplant als is aan-
gegeven. In de praktijk is dat lastig vast te stellen. 
Thijmen Kraaijeveld: ‘Wij gaan uit van de stelling 
dat 90% van de bomen af kwekerij niet de juiste 
kluit-kroonverhouding heeft en dat dat de kroon 
te veel hout bevat. Snoeien is dus noodzaak en het 
is een kwestie van vakmanschap om te bepalen 
hoeveel je moet snoeien. Dat hangt af van de soort 
boom en de kwaliteit van de kluit.’

Kweker
Blijft het feit dat je doorgaans een boom in de 
straat wilt zonder (zware) gesteltakken. Daarom 
snoeien veel boomkwekers hun bomen op de 
kwekerij vaak een aantal keren per jaar terug. Dat 
is voor een deel bittere noodzaak, omdat bomen 
op de kwekerij relatief dicht op elkaar staan en de 
kweker daarom een voorkeur heeft voor compacte 
kronen. Voor een boomkweker is dat makkelijk te 
realiseren. Thijmen Kraaijeveld en Ruud van den 

Dicht op elkaar met korte, 

steeds ingesnoeide zijtakken, 

die dus relatief weinig 

bladmassa per tak hebben 

en niet zo snel dikken

Joost van de Ven

Gespreksvoorzitter Herman Wevers en Henk Meijers.
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Brink van respectievelijk de Nationale Bomenbank 
en Pius Floris Amsterdam geven aan dat dit in 
de praktijk van de boomverzorging veel lastiger 
is. Daar duurt het vaak drie, vier jaar voordat een 
boom de eerste jeugdsnoei krijgt. Ook al geeft 
Herman Wevers, die de materie logischerwijs wat 
theoretischer bekijkt, aan dat dit eigenlijk niet de 
bedoeling is. 
Thijmen Kraaijeveld legt het verschil nog eens 
op andere manier uit. ‘Een boomkweker snoeit 

op groei en heeft dus belang bij zo veel mogelijk 
volume in de kroon. Een boomverzorger wil voor 
het aanslaan de juiste kluit-kroonverhouding. De 
boomverzorger wil de boom vervolgens door een 
aantal snoeibeurten op de juiste opkroonhoogte 
krijgen. Snelle groei op de kwekerij versus het aan-
slaan en de opkroonhoogte van de boom langs de 
straat; daar zit het grote verschil.’ 

Snoeien op de kwekerij
Toon Ebben stelt de boomverzorgers de retorische 
vraag: ‘Willen jullie, als afnemers van onze bomen, 
vijf of tien euro meer betalen als wij onze bomen 
voor aflevering nog een keer goed uitsnoeien?’  
Henk Meijers van kwekerij Noordplant claimt dat 
hij een nieuwe snoeimethode heeft ontwikkeld. 
Het idee daarachter is het besef dat je als kweker 
geen eindproduct levert, maar een halffabrikaat. 
Alleen de doorgaande spil is daarbij echt van 
belang. Het kroontje moet zo weinig mogelijk 
gesteltakken hebben. Dat lijkt natuurlijk verdacht 
veel op de oude snoeimethode van boomkwekers. 
Dicht op elkaar met korte, steeds ingesnoeide 
zijtakken, die dus relatief weinig bladmassa per tak 
hebben en niet zo snel dikken.

De discussie zal wel altijd doorgaan. De openbaar-
groenbeheerder die veel geld betaalt voor een 
boom, zal eisen dat er een kant-en-klaar product 
wordt geleverd, dat meteen massa geeft in de 
straat en er leuk uitziet. Dat wringt met de wer-
kelijkheid, en groenbeheerders met kennis van 
bomen weten dat haarfijn. Uiteindelijk is een boom 
die wordt aangeplant een halffabrikaat en het kost 
het nog jaren van snoei voordat het eindbeeld 
wordt gehaald. 

Thijmen Kraaijeveld

Ruud van den BrinkHenk Meijers
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Donderdag 17 september organiseren de vakbladen Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor de vijfde keer de Boom Innovatie Dag. Tijdens 

deze dag wordt een mengelmoes van allerlei onderwerpen behandeld: ontwikkelingen op het gebied van bomen, planten en heesters, techniek, infor-

matietechnologie en beheer en onderhoud. 

De dag wordt dit jaar gevuld met maar liefst elf 
sprekers. Acht van hen zijn ambassadeurs voor de 
inspiratiebomen die de afgelopen periode in vak-
blad Boomzorg de revue passeerden; drie van hen 
zijn sprekers die gezamenlijk twee lezingen geven 
over andere inspirerende onderwerpen. Iben 
Margrete Thomsen vertelt over essentaksterfte, Lex 
Kipperman en JanAlbert van Buuren over diversi-
teit in een ontwerpproces.

Essentaksterfte
Iben Margrete Thomsen bijt 17 september het 
spits af met een lezing die zowel een wetenschap-
pelijke als een praktische insteek heeft. Thomsen 
is werkzaam bij het Deense instituut voor geo-
wetenschappen en natuurbeheer, dat een onder-
deel vormt van de universiteit van Kopenhagen. 
Thomsen heeft een duidelijke tweeledige visie 
op essentaksterfte: ‘Don’t panic, begin niet te snel 

met kappen’, maar anderzijds ook: ‘You ain’t seen 
nothing yet’. Met dat laatste wordt verwezen naar 
de Nederlandse situatie, die volgens Thomsen zo 
erg nog niet is. Nederland staat volgens haar pas 
aan het begin van een uitbraak van essentaksterf-
te, en ze verwacht dat de ziekte, zeker in bossen, 
de komende tijd alleen maar zal toenemen. De 
juiste aanpak? Volgens Thomsen is deze afhankelijk 
van de locatie van de betreffende bomen. Vooral 

Volop boominspiratie tijdens 
komende Boom Innovatie Dag
Thema van Boom Innovatie Dag 2015: ‘Bomen Inspireren’
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voor essentaksterfte in het bos geldt: zo snel 
mogelijk kappen. 

Diversiteit 
Groendeskundige Lex Kipperman en ontwerper 
voor de openbare ruimte Jan Albert van Buuren 
(Gemeente Apeldoorn) vertellen tijdens de Boom 
Innovatie Dag iets over de diversiteit bij projecten  
in Apeldoorn. Kipperman en Van Buuren waren 
samen met Linda Hooijer verantwoordelijk voor 
een aantal groenontwerpplannen  voor de open-
bare ruimte in de wijk Zuidbroek. De stad kende de 
afgelopen decennia een weinig divers aanbod van 
boomsoorten, mede door toedoen van het mini-
malisme uit de jaren tachtig. Specifieke bomen-
ziektes en plagen maakten dat het bomenbestand 
in het geding kwam. Tijdens de Boom Innovatie 
Dag vertellen Kipperman en Van Buuren over ver-
schillende  ontwerpplannen en boomstructuren, 
waarbij zij grote aandacht besteden aan diversiteit 
en de verschillende mogelijkheden om een afwis-
selend en gezond toekomstig bomenbestand te 
realiseren.

Inspiratiebomen
Verschillende experts besteedden de afgelopen 
tijd aandacht aan bijzondere bomen, oftewel 
hun ‘inspiratieboom’. Het doel hiervan was een 
bijzonder sortiment onder de aandacht van een 
breder vakpubliek te brengen, om zo diversiteit 
te stimuleren. Geheel in lijn met het thema van 
de dag wordt tijdens de Boom Innovatie Dag ook 
aandacht besteed aan de acht inspiratiebomen die 
de afgelopen tijd in vakblad Boomzorg aan bod 
kwamen: Pterocarya stenoptera, Nyssa sylvatica, 
Tetradium daniellii, Gymnocladus dioica, Ulmus 
‘Frontier’, Gleditsia triacanthos, Zelkova serrata en 
Prunus sargenti. Tijdens deze korte maar krachtige 
presentaties vertellen de boomambassadeurs 
waarom juist de betreffende boom alle aandacht 
verdient. Aan het einde van de middag wordt 
tevens de prijs voor de Inspiratieboom 2015 uit-
gereikt.

Green Innovation Awards 
De dag wordt verder gevuld met verschillende 
demonstraties en proeven, een kleine lunch en een 

afsluitende borrel. Net als vorig jaar worden ook dit 
jaar de Green Innovation Awards uitgereikt voor de 
meest in het oog springende of onderscheidende 
groeninnovatie. Vorig jaar gingen Husqvarna en 
Zinco er met de prijs vandoor. De afgelopen maan-
den besteedde de redactie in haar bladen volop 
aandacht aan verschillende groene innovaties. 
Net als vorig jaar kunnen lezers ook dit jaar stem-
men op hun favoriete innovatie. Binnenkort wordt 
bekendgemaakt wie er dit jaar kans maken op een 
Green Innovation Award.

Iben Margrete Thomsen JanAlbert van Buuren Lex Kipperman

De Boom Innovatie Dag vindt dit jaar plaats 
bij het Ebben Inspyrium, het evenementen-
centrum van Boomkwekerij Ebben te Cuijk. 
Deelname aan de dag is gratis. Kijk voor 
meer informatie op 
www.boominnovatiedag.nl.
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Baumschule Diderk Heinje is daarom al vele 
tientallen jaren bezig met het ombouwen van de 
bestaande tunnelkassen naar cabrioletkassen. De 
laatste drie keer is daarbij de keuze gevallen op de 
Rovero Roll-Air. Volgens de opgave van het bedrijf 
is dit door een gepatenteerd werkingsprincipe de 
enige kas die in luttele minuten helemaal open-
gezet kan worden, op een zodanige manier dat er 
geen gevaar bestaat dat opengeklapte luiken of 
ramen door wind beschadigd worden. Het hart van 
het systeem bestaat uit een aantal motoren die het 
plastic dak oprollen, ongeveer zoals een rolgordijn 
bij u en bij mij thuis wordt opgerold. Heinje heeft 
sinds 1999 drie keer geïnvesteerd in deze Roll-Air-
cabrioletkassen, de laatste keer in 2014. Het totale 
oppervlak kassen zit daarmee ruim boven de drie 
hectare.

Flexibel
Als je in het voorjaar rondloopt op het bedrijf 
van Diderk Heinje, is makkelijk te zien waarom 

het bedrijf kiest voor steeds grotere kassen. 
Medewerkers met kleine Iseki-tractoren rijden af 
en aan om zojuist opgepotte planten naar het con-
tainerveld te brengen. Dit alles is optimaal geme-
chaniseerd. De planten moeten nog door mensen 

worden getransporteerd, maar het plaatsen op de 
karren en op het containerveld is vergaand geme-
chaniseerd door de toepassing van pottenvorken. 
Een andere trend is natuurlijk dat de klant steeds 
vroeger een visueel aantrekkelijk product verlangt. 

Tunnel is uit, cabriolet is in
Diderk Heinje: ‘Wij gaan vanwege de flexibiliteit verder investeren in 
cabrioletkassen’

Tunnelkassen zijn jarenlang een goedkope en makkelijk in te zetten manier geweest om tuinplanten sneller op te kweken en te beschermen tegen 

extreem weer zoals vorst. Nadelen zijn er echter ook genoeg. Het klimaat in een kleine tunnelkas is moeilijk te sturen. Tunnelkassen zijn daarnaast ook 

lastig te mechaniseren. Ze zijn meestal te klein om planten gemechaniseerd op te pakken en af te zetten. 

Auteur: Hein van Iersel 

De kassen kunnen worden verwarmd. Onder de plaatselijke om-
standigheden zou het nooit kouder dan minus vijf kunnen worden.

Deze motoren drijven lange aluminium rolbuizen aan, die 
over de complete lengte van de kas het foliedoek oprollen
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Ook hier is de toepassing van kassen essentieel. Ik 
ben op het bedrijf van Diderk Heinje, twee dagen 
voor Moederdag. De producten die hiervoor zijn 
opgekweekt, zijn volgens de kweker allang weg 
en vervangen door een tweede, soms wel derde 
generatie, die dit voorjaar in de kassen wordt 
opgekweekt. 

Modulair
De kas, die in 2014 is opgeleverd, is modulair opge-
bouwd uit dertien tralies met ieder een breedte 
van 9,69 meter en een lengte van 76,50 meter. 
Ieder compartiment wordt aangestuurd door vier 
motoren, die gezamenlijk de folie van dat ene 
compartiment oprollen, en dat op een zodanige 
manier dat er geen enkele schaduwwerking is.  Ik 
word bij Heinje niet alleen rondgeleid door Diderk 
Heinje, maar ook door de directeur-eigenaar van 
Rovero, Robert Poljet. Hij legt uit waarom dit zo 

belangrijk is. Zijn kassen worden bijvoorbeeld ook 
in het zuiden van Frankrijk gebruikt bij de teelt van 
hortensia’s en groentegewassen zoals sla. Deze kas-
sen staan de hele dag open en de planten benut-
ten het aanwezige zonlicht optimaal, maar ‘s nachts 
en natuurlijk bij extreem weer worden de kassen 
dichtgezet. De planten profiteren daarmee van het 
volledige uv-gamma.

Bij Heinje kan niet alleen het dak volledig geopend 
worden; dat geldt ook voor de zijwanden. De kop-
gevels zijn wel permanent. Aan de straatzijde zijn 
deze uitgevoerd in lichtdoorlatende polycarbonaat 
platen om vandalisme te ontmoedigen. 

Baumschulen Diderk Heinje, Jeddeloh.

Robert Poljet van Rovero in overleg met de installateur van de kassen, Hoffmann Gewächshaus-
montage.

Op de voorgrond nog een aantal 'ouderwetse' tunnels voor winterbescherming; op de achter-
grond de nieuwe kas uit 2014 met gotische gevels.

Bedrijfsleider Jörg Wittje

Baumschule Diderk Heinje bestaat sinds 1972 en is 
met 120 medewerkers, 46 hectare containers en 34 
hectare volle grond een van de grotere partijen in 
de regio Bad Zwischenahn. Directeur Diderk Heinje 
richt zich met name op tuincentra en kweekt voor 
dit afzetkanaal een zeer breed pakket sierheesters.
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Opkomst en ondergang van 
een nieuwe zaaimethode 
Zaaimethode nog steeds veelbelovend, maar dan moet je wel alles zelf in de 
hand hebben

Begin vorig jaar bracht dit vakblad samen met Telermaat een nieuwe zaaimethode naar Nederland. Het idee leek even simpel als geniaal. Gestratifi-

ceerde boomzaden worden tussen twee vellen papier gelijmd en op het zaaibed uitgerold. Na presentaties in Zundert gingen een aantal kwekers met 

de methode aan de slag.  Al meteen na de eerste evaluaties werd voorzichtig geconcludeerd dat het resultaten matig waren. 

Auteur: Kelly Kuenen
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ACHTERGROND

Frank Roelands van Roelands Boomkwekerijen, 
waar vorig jaar proefmatig gewerkt werd met 
Terraseed, geeft aan dit jaar niet meer met het 
product te werken. ‘De ervaringen met het product 
waren niet zodanig positief dat we ermee verder-
gaan’, vertelt hij. Volgens Roelands lag het zwakke 
punt vooral in de totstandkoming van het product, 
waarbij de zaden voor de Terraseed-mat een lang 
productie- en distributieproces doorlopen. Het 
duurde volgens Roelands te lang voordat de zaden 
daadwerkelijk de grond in gingen. ‘We moesten de 

zaden zelf aanleveren bij Terraseed in Denemarken. 
Vervolgens werden deze door het bedrijf verwerkt 
in het product. Maar als gevolg daarvan waren de 
zaden lang onderweg en dat kwam de kwaliteit 
niet ten goede. Je moet ter plekke kunnen zaaien, 
anders is het geen succes; het proces luistert heel 
nauw. In de toekomst gaan we wellicht wel weer 
eens met het product werken, maar daarvoor moet 
eerst verder ontwikkeld worden.’

Omslachtig
Arno Domen van Boomkwekerij De Rutven geeft 
een vergelijkbare reactie. ‘Het probleem was vooral 
dat de zaden naar Denemarken moesten worden 
gestuurd. Dat is omslachtig en komt de kwaliteit 
niet ten goede. We merkten dat de planten laat uit-
kwamen en een matige groei vertoonden. Het pro-
bleem met opsturen is dat je geen controle meer 
hebt over de zaden. Natuurlijk hebben wij ook 
invloed op het eindresultaat; het kan bijvoorbeeld 
best zijn dat er bij het beregenen iets anders had 
moeten gaan, maar dat is juist het punt: het hele 
proces is gevoelig.’ Domen had wel het idee dat het 
product zelf het aanwezige onkruid verminderde. 
Volgens hem wordt er op dit moment door de par-
tijen gekeken of het proces zodanig kan worden 
aangepast dat de zaden de lange reis niet hoeven 
af te leggen, maar direct gezaaid kunnen worden.

Klaar 
Ook Peter van Dongen van Telermaat is eigenlijk 
klaar met het Deense bedrijf achter Terraseed. Van 
Dongen meldt dat hij nog steeds gelooft in de 
methode an sich, maar tegen een muur aanloopt 
bij Yding Grønt, de Deense agent van Terraseed. 
Van Dongen: ‘Wij hebben gevraagd of zij de 
machine naar Nederland willen overbrengen of ons 
de beschikking geven over alleen het papier. Maar 
dat zien zij niet zitten. Zij willen geld verdienen aan 
het complete product, dus zowel het leveren van 
het papier als het lijmen van de zaden. Als we dat 
allemaal via Denemarken moeten regelen, werkt 
dat gewoon niet. Zij hebben geen verstand van 
het stratificeren van boomzaden. Verder hebben 
wij gemerkt dat bij de behandeling van vorig jaar 
nogal wat fouten gemaakt zijn.’ Maar Van Dongen 
heeft zijn geloof in de methode niet verloren. Hij 
is op zoek gegaan naar vergelijkbaar papier en is 
hiermee aan het testen. Het zaad wordt hierbij niet 
gelijmd tussen twee banen papier, maar op dit 
papier gezaaid. Deze winter is daarmee in een kas 
getest. Er is graszaad op een zaaibed uitgezaaid; 
daarna is dit afgedekt met achtereenvolgens het 
papier, afrikaantjeszaad en scherp zand. Dat werkte 
goed en het gras kwam volgens Van Dongen niet 
door het papier heen. Inmiddels is deze methode 
op een aantal plaatsen in Zundert buiten toege-
past. Het gaat om ongeveer 600 strekkende meter. 
Er zijn nog geen resultaten bekend.

Inzetten proef terraseed zaaimetode.

Frank Roelands Arno Domen
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Culticlean als vervanger van 
steeds duurder wordend 
Basamid
Deense Hebe Danmark neemt proeven met Nederlandse vinding

Kwekers van zaaigoed lopen al jaren te hoop tegen de steeds geringere mogelijkheden om bodemontsmetting toe te passen. Basamid, maar ook 

Monam is niet meer toegestaan. Lars Bjerre Hanssen van het Deense Hebe Danmark neemt nu proeven met een Nederlandse machine.

Auteur Hein van Iersel 
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ACTUEEL

Hebe Danmark is de grootste groene aannemer 
van Denemarken en zelfs heel Scandinavië. Het 
bedrijf levert een compleet pakket diensten op het 
gebied van groen, van het aanleggen van parken 
tot het maaien van bermen. Onderdeel van het 
dienstenpakket is ook het zaaien en kweken van 
planten voor zowel openbaar groen als bosbouw. 
Jaarlijks wordt ongeveer vijf hectare boomkweke-
rijproducten ingezaaid. Tot nu toe gebruikte pro-
duction manager Lars Bjerre Hanssen van de boom-
kwekerij van Hebe Danmark met name Basamid 
om onkruid de baas te blijven op zijn zaadbedden. 
Maar inmiddels is hij druk op zoek naar alternatie-
ven, vooral vanwege de steeds hogere prijs van 
Basamid in Denemarken. Anders dan in Nederland 
krijgen Deense kwekers nog steeds ieder jaar dis-
pensatie om het middel telkens één jaar langer te 
mogen gebruiken. Het grootste acute probleem 
voor kwekers als Hanssen is op dit moment de 
prijs van Basamid. Voor een hectare oppervlak 
met een effectieve zaaibedlengte van 5800 meter 
kost het gebruik hiervan ongeveer 13.000 euro. 
Dat is inclusief werk, materialen zoals afdekfolie en 
energie in de vorm van diesel. Effectief kost dit dus 

ongeveer twee euro per meter bed. Afschrijving 
van de gebruikte machines is daar nog niet bij 
inbegrepen. De kweker is daarom op zoek naar 
nieuwe manieren om de bodem te ontsmetten en 
keek daarvoor onder andere naar de Mobildampf. 
Volgens Hanssen is dat op dit moment vanwege de 
kosten en de snelheid van werken zeker nog geen 
haalbare optie. Waar de kweker wel in gelooft, is de 
Culticlean van de Nederlandse fabrikanten Hoaf en 
Struik. De Culticlean is een frees in combinatie met 
een brander, die de toplaag omzet en verhit.
Met de Culticlean wordt het zaaibed oppervlak-
kig bewerkt met twee rotorfrezen. De eerste frees 
zorgt voor een losse aangesloten ondergrond ten 
behoeve van de diepere wortelgroei tot een diepte 
van 5 cm. De tweede frees heeft een werkdiepte 
van 4 cm. Deze bovenlaag wordt door middel 
van warmte gepasteuriseerd, waardoor kiemend 
onkruid en schimmels in deze laag worden gedood 
en zaaigoed dat in deze laag ontkiemt, een ster-
kere concurrentiepositie krijgt.

De Culticlean kan op verschillende grondsoorten 
worden ingezet. Onkruidzaad dat zich in een 
kluitje bevindt, zal echter niet worden gedood. 
Hoe fijner dus de structuur van de grond, des 
te beter het resultaat. Kleigrond geeft daardoor, 
volgens Menno Looman van Hoaf, een minder 
goed resultaat dan zandgrond. Uit onderzoek 
van Wageningen Universiteit en het Institut für 
Pflanzenbauwissenschaften IPB uit Zwitserland lig-
gen de resultaten tussen 60% en 93% bestrijding 
bij een rijsnelheid van ca. 600 meter per uur.
De grond wordt hierbij tot circa 85 graden Celsius 
verwarmd. Licht vochtige grond absorbeert de 
warmte beter en zou een beter resultaat geven. 
Indien mogelijk worden droge gronden daarom 
vooraf geïrrigeerd. Een hogere rijsnelheid geeft 
een significant slechter resultaat. Uit een onder-
zoek van zaadveredelingsbedrijf Bejo Zaden blijkt 
dat het organischestofgehalte niet nadelig wordt 
beïnvloed.

Duur
Hanssen beseft dat deze Nederlandse machine niet 
goedkoop is. De kweker heeft er nog geen echte 
ervaring mee, maar zo voor de vuist weg komt 
hij op de volgende rekensom. De kosten van de 
machine bedragen rond de 50.000 euro. Schrijf je 
dat af in vijf jaar over vijf hectare, dan zijn de kos-
ten in vergelijking met Basamid zeer acceptabel: in 
de buurt van de 2000 euro per hectare per jaar. Dat 
is exclusief energie, ongeveer 100 gram diesel per 
meter, en exclusief arbeidskosten. 
Hanssens eerste zorg op dit moment betreft niet 
de kosten, maar de effectiviteit van de machine, 

vooral vergeleken met Basamid.
Hebe Danmark heeft de machine tot nu toe niet 
gekocht, maar er wel uitgebreide proeven mee 
opgezet. Het uitgebreide testprogramma omvat 
verschillende bewerkingssnelheden en verschil-
lende gewassen. 
Hanssen: ‘We kunnen altijd nog kiezen voor 
Basamid. In de toekomst willen we meer afwis-
seling, dus intensieve grondontsmetting met 
Basamid waar dat voor het te zaaien product nodig 
is, en hopelijk de Culticlean als een lagere ontsmet-
tingsgraad volstaat.’ De kweker is overigens niet 
de eerste in Denemarken die de machine gebruikt. 
Hanssen weet van de positieve ervaringen van 
twee andere Deense kwekers: Erik Andersen van 
Hoejgaardplant en Peter Jensen van Johansens 
Planteskole, die respectievelijk drie seizoenen en 
één seizoen een Culticlean-unit in gebruik hebben.

De test van de Deense kweker omvat een aantal 
onderdelen:
• Behandeling met Culticlean met een snelheid van  
  480 m/uur
• Behandeling met Culticlean met een snelheid van 
  580 m/uur
• Behandeling met Culticlean met een snelheid van 
  720 m/uur 
• Behandeling met Culticlean, maar dan zonder   
  verhitting (alleen frezen) 

De Culticlean bestaat uit twee rotorassen. De 
eerste frontrotoras draait met de rijrichting mee. 
Aan deze as zijn gebogen beitels gemonteerd. 
Deze frezen de te bewerken grond vijf à zes cm 
diep en werpen de grond naar achter. De achterste 
rotoras draait tegengesteld aan de rijrichting en is 
voorzien van stalen nokken. De achterste as heeft 
een diepteverschil ten opzichte van de eerste as. 
Doordat de tweede as tegengesteld draait, neemt 
deze de grond mee die de eerste as naar achter 
werpt, zodat nogmaals gefreesd wordt.

Deze fijnere grond wordt langs de Hoaf-branders 
getransporteerd. Hierdoor wordt de grond gepas-
teuriseerd en wordt een ideaal zaaibed verkregen 
van grovere grond onder en fijnere grond boven in 
het zaaibed. De gewenste werkdiepte is instelbaar 
door middel van dieptewielen en de topstang.
De Culticlean is uitgerust met vier branders, elk 
voorzien van een eigen ontsteking en veiligheids-
voorziening. 
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U kent de zegswijze ‘de beste stuurluit staan aan wal’ – voor de sector op dit 
moment een heel belangrijke. In deze uitgave van Boom In Business laat ik een 
aantal van die stuurlui aan het woord: accountants en bedrijfsadviseurs die 
vanuit de belangrijkste kwekerijcentra advies en coaching geven aan veel van 
onze lezers. Stuurlui dus en zeer zeker ook aan de wal, want als u kopje-onder 
gaat vanwege een stuurfout, zal dat hen persoonlijk niet deren. Ze zullen het 
vervelend vinden, maar dat is iets anders dan zelf kopje-onder gaan. 
De uitkomst van deze sessie is uiteindelijk redelijk eenvoudig. U moet meer 
en beter marktgericht gaan opereren. Alleen dan zijn kwekers in staat om die 
dingen te doen waarmee ze geld kunnen verdienen. Want oh ja, het gaat niet 
om plezier hebben. U mag best plezier hebben in uw werk, het is zelfs handig 
en verstandig om plezier te hebben, maar het gaat om geld verdienen en om 
de continuïteit van uw bedrijf. 

Natuurlijk zijn veel kwekers onvoldoende gericht op de markt. Dat is een 
steeds terugkerend verhaal. Twee of drie jaar geleden stond in dit vakblad een 
aantal artikelen over het feit dat veel kwekers slechte verkopers zijn. Eigenlijk is 
dat natuurlijk hetzelfde. Roepen dat kwekers meer marktgericht moeten ope-
reren is nog iets anders dan echt doen. Want wat betekent dat in de huidige 
marktcondities? Juist: dat je marktconform moet produceren. En daar word je 
als kweker niet echt vrolijk van. Je zult maar een paar hectare Thuja op het veld 
hebben staan. Die doen het voor nu een cent of negentig. Tel je daar kosten 
van uitgangsmateriaal en een gaaslapje vanaf, dan blijft er - precies - niks meer 
over. Dergelijke voorbeelden zijn er legio. Laanbomen voor een prijs waar je 
amper een kluit voor kunt maken. 

Probleem is dat we op veel gebieden te maken hebben met een stevige over-
productie, maar dat er eigenlijk geen beweging plaatsvindt om die productie 
uit de markt te halen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Doen nu een cent of negentig. 

Tel je daar kosten van uitgangsmateriaal 

en een gaaslapje vanaf 

en er blijft er precies niks meer over

De uitkomst van deze sessie is uiteindelijk 

redelijk eenvoudig. U moet meer en beter 

marktgericht gaan opereren

Stuurlui 
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