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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

Inspiratieboom
Een natuurlijke boom

Warmteneveltechniek
Wereldwijd uniek

Onder één BV
Boot & Dart 
boomkwekerijen bv

Growing improvement

EEN KLANT VAN JOU 
VERDIENT DE BESTE BOMEN

Een goed begin is het halve werk, zeker als het om 

bomen gaat. Daarom ben je bij Volentis aan het goede 

adres als kweker, hovenier of handelaar. Of je nu bomen 

in container of uit de volle grond bestelt, één tot vier 

keer verplant, je krijgt het beste van het beste. Een 

uitstekende basis om zelf mee verder te kweken of voor 

je groenproject. Je klanten verdienen het.

Wil je weten wat ons actuele assortiment 

is of wil je direct bestellen? 

We helpen je graag verder. 

Bel of mail gerust: info@volentis.com

90 hectare bomen 
en struiken van 
hoge kwaliteit

Flexibele en klantgerichte 
dienstverlening

Altijd op zoek naar 
’Growing improvement’

Ruim dertig jaar 
ervaring als kwekerij

Kesteren  Hoofdstraat 74-76    |    T +31 488 745 170    |    www.volentis.com 

Vraag onze brochure aan!

160615FC210x297_NL.indd   1 20-06-16   10:18

Waterschade
drijft boomkwekers tot wanhoop



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

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

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

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

Stekbedrijf 
G van der Loo BV

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

recycling boomband/bindbuis

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70



De online bomenencyclopedie TreeEbb is nu ook als app beschikbaar voor iPhone en Android. Een unieke app van 
Boomkwekerij Ebben voor de groenvakwereld. Eenvoudig bomen zoeken op toepassing, formaat, kleur, vorm, standplaats en 
vele andere plantkenmerken? In de TreeEbb vindt u een enorme collectie karakteristieke beplantingssoorten met uitgebreide 
soortbeschrijvingen en inspirerende foto’s. Download ‘m vandaag nog gratis in de Apple App Store en Google Play Store.

TreeEbb, dé online bomentool voor en door groenprofessionals

Download de gratis app!

Vind de juiste boom 
voor uw project!

Boomkwekerij Ebben B.V.  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk NL
T  +31 (0)485 31 20 21  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl
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20 'Wij gaan niet voor 
een lage kostprijs'

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

vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomstplannen. 

Deze keer Mart van Dijk Boomkwekerijen. 

De online bomenencyclopedie TreeEbb is nu ook als app beschikbaar voor iPhone en Android. Een unieke app van 
Boomkwekerij Ebben voor de groenvakwereld. Eenvoudig bomen zoeken op toepassing, formaat, kleur, vorm, standplaats en 
vele andere plantkenmerken? In de TreeEbb vindt u een enorme collectie karakteristieke beplantingssoorten met uitgebreide 
soortbeschrijvingen en inspirerende foto’s. Download ‘m vandaag nog gratis in de Apple App Store en Google Play Store.

TreeEbb, dé online bomentool voor en door groenprofessionals

Download de gratis app!

Vind de juiste boom 
voor uw project!

Boomkwekerij Ebben B.V.  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk NL
T  +31 (0)485 31 20 21  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl
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Waterschade drijft deel  
boomkwekers tot wanhoop

6 Juni melden de waterschappen dat de 

waterstand in Noord-Brabant en Limburg 

dalende is naar normaal peil. Maar in de 

weken daarop zitten veel boeren met de 

handen in het haar, stel ZLTO, want de vele 

regenbuien in juni hebben gezorgd voor 

grootschalige schade. Volgens de  

organisatie hebben delen van Brabant en 

Limburg last van het vele regenwater dat 

bovendien vaak moeilijk de percelen verlaat. 

Marktleiders in de sierheesters onder 
één bv: Boot & Dart 
Boomkwekerijen bv

Het mag volgens directeur Jan de Vries van Boot & Co 

beslist geen fusie heten; het is een krachtenbunde-

ling. De twee marktleiders op de Nederlandse markt 

voor sierheesters gaan samen op in één nieuwe 

bv. Jan de Vries van Boot & Co wordt de directeur. 

Hoofdkantoor en commercie worden na 1 septem-

ber gecentraliseerd in Boskoop en de logistiek zal 

geschieden vanuit Zundert en Boskoop. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

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

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

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

14 30
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Een mooie natuurlijke boom en niet zo’n stijve hark, 
waar boomkwekerijen vol mee staan 

‘Ik heb geen echte favoriete boom,’ meldt Johan Canoot, ontwerper in dienst 

van de gemeente Maastricht. ‘Hoogstens een voorkeur voor natuurlijk groeiende 

bomen en niet voor die stijve harken die je steeds meer ziet staan bij kwekers. 

Maar als ik moet kiezen, kies ik die Ulmus laevis vanwege het bijzondere verhaal 

dat aan deze boom vastzit.’

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

18 Hollandse cabriolet in Denemarken

32 Robuuste specialisten op moeilijk terrein

42 Wereldwijd een begrip als het gaat om   
 warmteneveltechniek

46 Hoofdredactioneel

36

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Help, ik word geïnterviewd!

Journalisten, redacties, ‘de media’ – je wordt er af en 

toe doodmoe van. Maar ze kunnen soms ook verrekte 

handig zijn om een bepaalde boodschap te verspreiden. 

Samenwerken is daarom vaak een noodzakelijk kwaad. 

Maar hoe pak je de zaken het beste aan als je ineens een 

journalist aan de lijn hebt? NWST geeft tips en een kijkje 

achter de schermen. 

24
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Boom Innovatie Dag 
13 oktober 2016
Op donderdag 13 oktober organiseren de vak-
bladen Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business 
voor de zesde keer de Boom Innovatie Dag. 
Deelname is gratis. De Boom Innovatie Dag vindt 
plaats bij Boomkwekerij Udenhout in Udenhout. 
Het thema van deze praktijkdag is ‘diversiteit’.  
De vakbladen Boomzorg, Stad + Groen en Boom 
in Business willen via de Boom Innovatie Dag alle 
ontwikkelingen op gebied van bomen, planten 
en heesters, techniek, informatietechnologie en 
beheer & onderhoud bij elkaar brengen. Ook wordt 
voor de tweede keer de Inspiratieboom 2016 
uitgereikt en zijn er eventueel ETW-punten te be-
halen. Houd de website www.boominnovatiedag.
nl in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Consument wordt 
gewezen op risico’s 
Xylella
Tot nu toe bleef de alertheid op Xylella fastidiosa 
(Xf ) vooral beperkt tot de professionele sector. 
Maar in diverse media word nu ook de consument 
aangesproken. Begin dit jaar riep LTO Nederland 

tuincentra en consumenten op tot extra waak-
zaamheid. ‘Neem niet zomaar planten mee uit de 
Zuid-Europese regio’s waar de ziekte heerst,’ viel  
te lezen in een officieel persbericht van de  
organisatie. ‘Het gaat erom zo veel mogelijk  
mensen bewust te maken van de situatie,’ vertelde 
Anneke van Dijk, beleidsadviseur op fytosanitair 
terrein bij LTO Nederland onlangs tegen Boom in 
Business. ‘Daarbij wordt de aandacht vooral gericht 
op partijen die een schakel vormen tussen  
producent en consument, zoals tuincentra,  
bloemenveilingen en inkopers.’  Ten tijde van het 
schrijven van het artikel over Xylella in Boom in 
Business werd nog niet actief ingezet op bewust-
wording bij de consument, al verwachtte Van Dijk 
dat er in de loop van het 2016 wel op zou worden 
ingespeeld door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), in samenwerking met 
andere partijen. 
Die tijd lijkt aangebroken, want in diverse media, 
zoals de NOS, roept LTO Nederland Nederlanders 
op vooral geen olijfboomtakjes mee naar huis 
te nemen. Toeristen moeten zich ervan bewust 
zijn dat ons land weliswaar niet veel olijfbomen 
heeft, maar dat de ziekte ook andere planten kan 
aantasten, stelt Jan Veltmans, portefeuillehouder 
Internationaal en Water bij LTO namens de  
organisatie. Op haar site presenteert ook de NVWA 
speciale informatie voor consumenten, waarbij 
zij onder meer worden gewezen op de gevaren 
van het meenemen van plantmateriaal. Xylella 
heeft een uitwerking op de sapstroom van de 
gastheer. Hoe dit zich uit, is volgens de European 
Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO) afhankelijk van de soort drager. Over het 
algemeen zal besmetting van het xyleem, verant-
woordelijk voor de vochthuishouding van de plant, 
ervoor zorgen dat de plant uitdroogt en afsterft. 
De bacterie maakt een voorzichtige opmars in 
Europa. Vooralsnog beperken besmettingen zich 
tot de zuidelijke regionen, zoals Italië en Frankrijk. 
Ook in Nederland wordt echter gevraagd om extra 
alertheid. Meer informatie over de bacterie en 
voorzorgmaatregelen is te vinden op de site van 
de NVWA, EPPO of de Wageningen Universiteit.

Inschrijving ‘Het Beste 
Idee Plantarium 2016’
In het kader van het thema ‘Show It’ daagt 
Plantarium bedrijfsleven en studenten (zowel mbo 
als hbo) uit om mee te doen aan de prijsvraag  
‘Het Beste Idee van Plantarium 2016’. De sleutel-
woorden waar het bij nieuwe ideeën om draait, 
zijn ‘omdenken’ en ‘out of the box denken’. ‘Het doel 
van deze prijsvraag is met een vernieuwend idee 
het bedrijfsleven aan het denken te zetten,’ aldus 
Jos van Lint, beursmanager Plantarium. Het idee 
moet enig verband hebben met de hele keten in 
de sierteeltsector, voor nu of voor in de toekomst. 
Inzenden kan in vier categorieën: Indoor (retail/
presentaties/communicatie/shoppen), Outdoor 
(landscaping/hovenier), Techniek (automatisering/
computerisering/logistiek) en Product (nieuwig-
heden/teelttechnieken/vermeerdering). 
Op een speciaal ingericht innovatieplein wordt het 
idee met een pitch aan het publiek en de vakjury 

Sortiment on Stage 
tijdens Plantarium
Op vrijdag 26 augustus organiseren Plantarium 
en KVBC een seminar geheel in teken van sor-
timent. Op elk uur van de beursdag wordt een 
korte presentatie gehouden door een van de zes 
genodigde sprekers uit binnen- en buitenland. 
Vier sprekers spreken vanaf het hoofdpodium 
op Plantarium (PL) en twee sprekers spreken 
op de Sortimentstuin Harry van de Laar (S) 
die is gelegen op de Proeftuin van Holland. 
De pendelbus naar de Proeftuin van Holland 
vertrekt om 10.30 uur en 13.00 uur vanaf het 
Plantariumgebouw. Voor deelname aan deze 
presentaties dient u zich van tevoren aan te 
melden. Aanmelden kan tot 20 augustus a.s. 
Plaatsen worden vastgehouden tot tien minuten 
voor aanvang van de lezing en/of het vertrek 
naar de Proeftuin. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op de website van Plantarium.
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getoond. De ideeën worden op diverse criteria 
beoordeeld door een vakjury. Publiek en vakjury 
bepalen tezamen welke inzending de titel ‘Beste 
Idee Plantarium 2016’ krijgt. Voor Het Beste Idee 
dat door studenten wordt ingezonden, is een 
geldprijs van 1000 euro beschikbaar. Vakgenoten 
ontvangen een pr-pakket ter waarde van dit 
bedrag.  Meer informatie over het initiatief en het 
aanmeldingsformulier is te vinden op de site van 
Plantarium. De sluitingsdatum voor inschrijven is 
1 augustus 2016.

Ebben introduceert 
TreeEbb voor mobiel
Boomkwekerij Ebben lanceerde vorig jaar een 
nieuwe website inclusief ‘bomentool’ TreeEbb.  
Nu is daar ook een app voor op de mobiel bij 
gekomen. Net als op de site vindt de gebruiker in 
deze app uitgebreide informatie over bomen en 
hun toepassingsmogelijkheden. De gebruiker kan 
zoeken naar een specifieke soort, maar ook selec-
teren op karakteristieken, zoals standplaats, vorm-
kenmerken, een bepaalde seizoenskleur of een 
gewenste geografische ligging. Heeft de gebruiker 
de bomen die aan zijn wensen voldoen eenmaal 
voor zich, dan kan hij hiervan achtergrondinfor-
matie zoals soortkenmerken, toepassing en foto’s 
inzien en downloaden. De app werd gelanceerd 
op de Dag van de Openbare Ruimte op 2 juni in 
Maastricht. Volgens Ebben zijn de eerste reacties 
positief; de dag na de lancering ontving het bedrijf 
al nieuwe feedback op de bomeninfo. ‘En dat is 

precies de bedoeling,’ reageert Toon Ebben. ‘De 
TreeEbb moet een platform zijn vóór en dóór 
groenprofessionals, waarin praktijkkennis over 
bomen wordt verzameld en gedeeld. Zo kunnen 
we van elkaar leren en daarmee zorgen voor een 
duurzame, groene toekomst.’ De app is gratis te 
downloaden voor zowel iPhone als Android.

180 lindes voor 
‘Romeins bouwwerk’ 
tuinbouw-
tentoonstelling
180 lindes met een stamomvang van 50 tot 60 
cm vonden de afgelopen weken hun weg van 
Boomkwekerij Ebben naar Lahr voor de tuinbouw-
tentoonstelling van 2018. De bomen hebben een 
plaats gekregen in de Vicus City Garden, een van 
oorsprong Romeinse stad. In een speciale  
constructie en met behulp van vormsnoei  
visualiseren ze Romeinse bebouwing. Ook werden 
meerstammige bomen in vele soorten en vormen 
aangeplant, waarna ze ter plekke speciale aan-
dacht kregen van ‘Ebbenaar’ Thomas Franken.  
De Vicus City Garden maakt onderdeel uit van de 
Landesgartenschau, die van 12 april tot en met 14 
oktober 2018 plaatsvindt. Tijdens dit evenement, 
dat wat weg heeft van de Floriade, worden diverse 
exposities en tentoonstellingen georganiseerd.

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

Alterra snijdt in 
arbeidsplaatsen
Bij onderzoeksinstituut Alterra zullen de 
komende jaren tientallen arbeidsplaatsen 
verdwijnen. Dat valt te lezen in een artikel in 
Resource, geschreven naar aanleiding van  
de strategiepresentatie van de 
Environmental Sciences Group waarvan 
Alterra deel uitmaakt. In het stuk valt te 
lezen dat de directie hoopt bezuinigingen  
te realiseren zonder dat er gedwongen  
ontslagen vallen. De krimp moet onder meer 
gerealiseerd worden door (vervroegde) pen-
sioenen en het niet-verlengen van  
tijdelijke contracten. Het besluit volgt op 
een verlies van vier miljoen in een jaar tijd. 
Dit zou onder meer te wijten zijn aan minder 
onderzoeksopdrachten en verlies- of weinig 
winstgevende projecten. In de toekomst zal 
strenger bekeken worden of projecten  
kostendekkend zijn.
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Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 88 46. 
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Bert Scholte 
nieuw hoofd 
Rassenonderzoek 
Naktuinbouw
Per 1 november komt Bert Scholte in dienst 
van Naktuinbouw. Hij volgt Kees van Ettekoven 
op, die in de loop van 2017 met pensioen gaat. 
Scholte is na zijn studie Plantenveredeling aan de 
Wageningse Universiteit begonnen als manager 
Rassenregistratie bij Cebeco Seeds BV. Hij was  
daar onder meer verantwoordelijk voor rassen-
registratie, intellectueel eigendom/kwekersrecht 
en de productontwikkeling van verschillende  
landbouwgewassen, in en buiten Europa.
In 2002 werd Scholte areamanager Granen en 
peulvruchten bij Cebeco Seeds BV in Oostenrijk, 
Hongarije, Italië, Spanje en Oekraïne. In 2004  
stapte hij over naar ESA (European Seed 
Association) en werd daar technisch directeur. 
Scholte was daar verantwoordelijk voor alle land- 
en tuinbouwsecties en vertegenwoordigde ESA  
op technisch gebied, zowel Europees als mondiaal.
Vanaf 1 november gaat Kees van Ettekoven zijn 
huidige rol verder uitbouwen als voorzitter van 
de werkgroep Biochemie, Moleculaire Technieken 
en DNA en vicevoorzitter van de Technische 
Commissie van de ‘Internationale Unie voor de 
bescherming van nieuwe plantenrassen’ (UPOV). 
Hij blijft na zijn pensionering in 2017 in deze  
functies actief namens Nederland.

Vasteplantenkwekerij 
Lucassen wint Award 
Voor de vijfde keer werd op 21 juni bij Has 
Hogeschool het jaarlijkse Has Year Event  
gehouden, inclusief uitreiking van de Has Awards 

in drie categorieën: Jong talent, Duurzame samen-
werking en Beroepsopdracht. De winnaars zijn 
respectievelijk student Joshua van Wersch en de 
bedrijven Texplor en Lucassen. De uitreiking werd 
aangevuld met een presentatie door prof. dr. Emile 
Aarts en prof. dr. ir. Arthur Mol over het thema  
‘big data’. Ook was er een kennisexpositie van het  
afstudeerwerk van studenten. Ruim driehonderd 
 studenten, medewerkers en externe relaties 
van Has Hogeschool bezochten het evenement. 
Joshua van Wersch studeert Dier- en veehouderij 
en studeert af in de richting Topklas Ondernemen. 
Vasteplantenkwekerij Lucassen is een partner-
bedrijf van Has Hogeschool, locatie Venlo. Het 
is een kwekerij van 40 hectare waar op grof 
maasduinenzand 350 soorten planten gekweekt 
worden. Het bedrijf richt zich op wortelstokken 
en kweekt in totaal 6 miljoen planten die via 
150 businesspartners aan klanten over de hele 
wereld verkocht worden. In 2013 won Lucassen 
met de Astilbe ‘Look at me’ de gouden medaille 
voor Beste Nieuwigheid op vakbeurs Plantarium. 
Studenten deden binnen een project onderzoek 
naar de markt om te kijken waar we de plant het 
beste konden afzetten. Ook dachten ze na over de 
naam en een uitbreiding van de lijn. Kijk op www.
hasyearevent.nl voor meer informatie. Hier zijn ook 
de promotiefilmpjes van alle genomineerden te 
bekijken.

Expo TCO 2016 gaat 
niet door
De vakbeurs voor de laanboomteelt EXPO TCO 
2016, die in oktober zou plaatsvinden, gaat niet 
door. Na een inventarisatie bij potentiële deel-
nemers en een uitgebreide evaluatie heeft de 
werkgroep die de vakbeurs organiseert dit besluit 
genomen. De werkgroep heeft zeer tot haar spijt 
moeten concluderen dat er in de regio Opheusden 
te weinig draagvlak bestaat om op dit moment een 
succesvolle vakbeurs te kunnen garanderen.  
Zij beraadt zich uiteraard over een toekomst-
gerichte presentatie van ‘het merk Opheusden’; 
de potentie van dit gebied is immers enorm. 
De branding van dit ‘merk’ in Europa heeft de 
prioriteit. Na goed overleg met collega-vakbeurs 
Grootgroenplus is besloten om in ieder geval op 
deze beurs met een goede presentatie van de  
laanboomteeltregio Opheusden te komen. 

Infogroen 
organiseert 
kennismaking-
sessies software 
Groenvision
Infogroen organiseert de komende periode 
verschillende kennismakingssessies voor soft-
ware Groenvision. Tijdens deze bijeenkomsten 
kunnen geïnteresseerden kennismaken met 
Groenvision en de software na een uitleg en 
introductie ook zelf uitproberen. ‘Iemand zien 
werken met de software is één, maar het zelf 
uitproberen zegt natuurlijk veel meer,’ licht 
Charlène Wolters van Infogroen toe. ‘Tijdens de 
kennismakingsessies kunnen geïnteresseerden 
daarom aan de hand van praktijk-oefeningen 
ervaren hoe het is om daadwerkelijk met de 
software te werken. Zo kan iemand bijvoor-
beeld uitproberen hoe het is om een offerte 
te maken.’ Meer informatie over de kennis-
makingssessies is te vinden via www.helixcad.
nl. Ook is het mogelijk om contact op te nemen 
met Infogroen om een afspraak te maken voor 
een alternatieve datum.
Groenvision is een softwareprogramma met 
diverse functionaliteiten rond bedrijfsvoering. 
Het is modulair opgebouwd, waardoor de 
gebruiker per fase kan bepalen wanneer hij 
welke functionaliteit wil gebruiken. De soft-
ware is te verkrijgen voor zowel hoveniers 
als kwekers en kan los of in combinatie met 
tekensoftware Helixcad worden gebruikt.
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Uitbreidingen 
gewasbeschermings-
middelen Ctgb
Het college voor de toelating van gewasbescher-
mingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft naar 
aanleiding van de collegevergadering van 25 
mei drie uitbreidingen vastgesteld die betrek-
king hebben op de teelt van bloemen en bomen. 
Merpan Spuitkorrel (kleine toepassing) van Adama 
Registrations B.V. wordt uitgebreid. Dit schimmel-
bestrijdingsmiddel is voor zowel niet-professioneel 
als professioneel gebruik. Het professionele 
gebruik wordt uitgebreid met de toepassing in de 
teelt van vruchtbomen en struiken (boomkweke-
rijgewas, onbedekte teelt), moerbedden, eerste-, 
tweede- en derdejaarsteelt van vruchtbomen en 
buxus (onbedekte teelt).
Captosan SC (kleine toepassing), een schimmel-
bestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik 
van toelatingshouder Adama Registrations B.V., 
wordt uitgebreid met de toepassing in de teelt van 
vruchtbomen en struiken (boomkwekerijgewas, 
onbedekte teelt), moerbedden, eerste-, tweede- en 
derdejaarsteelt van vruchtbomen en buxus. Het 
middel Montego (kleine toepassing) van Bayer 
CropScience SA-N.V., schimmelbestrijdingsmiddel 
voor professioneel gebruik, wordt uitgebreid in de 
bedekte teelt van chrysant.
Scelta van toelatingshouder Certis is opnieuw 
geregistreerd. Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik wordt toegelaten in zowel 

de onbedekte als in de bedekte teelt van onder 
meer bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewas-
sen en vaste planten, in kruidachtige en houtige 
beplanting. Ook voor Danisaraba 20SC van OAT 
Agrio Co., Ltd., mijtenbestrijdingsmiddel voor 
professioneel gebruik, geldt een herregistratie. Het 
middel wordt toegelaten in zowel de onbedekte 
als in de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, 
boomkwekerijgewassen en vaste planten en in 
kruidachtige en houtige beplanting.

Afspraken cao Open 
Teelten
LTO Nederland, NFO, Anthos, KAVB, FNV en CNV 
zijn het eens geworden over arbeidsafspraken 
binnen de cao Open Teelten. In de looptijd van de 
cao, van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2017, is 
een loonsverhoging vastgesteld van in totaal 2,75 
procent, doorgevoerd op twee momenten, in 2016 
en 2017. Partijen zijn overeengekomen dat voor de 
Wet werk en zekerheid voor seizoensarbeiders een 
uitzondering wordt gemaakt op de ketenbepaling. 
Volgens deze ketenbepaling moet een werknemer 
na drie tijdelijke contracten of een looptijd van 
twee jaar een vast contract aangeboden krijgen. 
Wil de werkgever de werknemer hierna opnieuw 
een tijdelijk contract aanbieden, dan moet er 
sprake zijn van een tussenperiode van zes maan-
den. De zogenaamde flexwet werd in het leven 
geroepen om vaste contracten te stimuleren, maar 
kon rekenen op veel kritiek. Deze kritiek luidde 
onder meer dat de wet averechts zou werken. Door 
de ‘regeling voor de seizoensarbeider’ nu aan te 
passen, gelden voor deze seizoenarbeiders flexibe-
lere regels voor de ketenbepaling. De cao kent een 
nieuwe startschaal voor B-functies. Daarnaast is 
onder meer een scholingsbudget voor werknemers 
en een regeling voor het doorbetalen van een 
derde jaar WW geïntroduceerd. 
Meer informatie over de nieuwe cao is onder meer 
te vinden op de site van FNV en LTO Bomen en 
Vaste Planten.

Thema 
Grootgroenplus 2016: 
‘My Favourite Plant!’
Van 5 tot en met 7 oktober 2016 wordt in Zundert 
de 26e editie van vakbeurs Grootgroenplus gehou-
den. Ook is het thema van deze editie bekend: My 
Favourite Plant! Dit thema sluit goed aan op de 
behoefte aan een thema dat draait om planten en 

Infogroen organiseert 
kennismakingsessies 
software Groenvision
Infogroen organiseert de komende periode ver-
schillende kennismakingssessies voor software 
Groenvision. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
geïnteresseerden kennismaken met Groenvision 
en de software na een uitleg en introductie ook 
zelf uitproberen. ‘Iemand zien werken met de 
software is één, maar het zelf uitproberen zegt 
natuurlijk veel meer,’ licht Charlène Wolters van 
Infogroen toe. ‘Tijdens de kennismakingsessies 
kunnen geïnteresseerden daarom aan de hand 
van praktijkoefeningen ervaren hoe het is om 
daadwerkelijk met de software te werken. Zo 
kan iemand bijvoorbeeld uitproberen hoe het is 
om een offerte te maken.’ Meer informatie over 
de kennismakingssessies is te vinden via www.
helixcad.nl. Ook is het mogelijk om contact op te 
nemen met Infogroen om een afspraak te maken 
voor een alternatieve datum.
Groenvision is een softwareprogramma met 
diverse functionaliteiten rond bedrijfsvoering. 
Het is modulair opgebouwd, waardoor de 
gebruiker per fase kan bepalen wanneer hij 
welke functionaliteit wil gebruiken. De software 
is te verkrijgen voor zowel hoveniers als kwekers 
en kan los of in combinatie met tekensoftware 
Helixcad worden gebruikt.
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kennisdeling. ‘My Favourite Plant!’ biedt veel moge-
lijkheden, maar ook de ruimte om de kennis over 
planten te verdiepen door onder andere te laten 
zien welke planten favoriet zijn. Daarnaast zijn er 
al diverse andere onderdelen van het programma 
bekend.
Ook dit jaar worden er weer verschillende the-
magerichte activiteiten georganiseerd. Zo krijgt 
elke deelnemer de mogelijkheid om aan te geven 
wat de eigen favoriete plant is en dit toe te lich-
ten. Andere manieren waarop aandacht gegeven 
wordt aan het beursthema, is de jurering voor de 
beste stands, die voor een groot deel gebaseerd 
is op de toepassing van het thema in de stand 
zelf. Een belangrijk doel van het thema is het 
samenbrengen van bezoekers en deelnemers, in 
het bijzonder van de kennis en ervaring die zij 
hebben. Deelnemers krijgen in de aanloop naar de 
beurs handvatten om het thema vooraf en tijdens 
de beurs vorm te geven. Dit gebeurt onder meer 
via de in het themalogo verwerkte pinpoint en de 
opname van de eigen favoriete plant in de digitale 
deelnemerscatalogus. Bezoekers mogen daarnaast 
ook pinpoints op hun favorieten plaatsen. 
Alle favoriete planten worden verzameld in een 
boek waarin standhouders het verhaal vertellen. 
Bovendien zal de favoriet ook doorgetrokken wor-
den naar de vakliteratuur. Vakgenoten en schrijvers 
mogen vertellen over een boek waar zij in hun 
carrière veel aan hebben gehad. Daarnaast worden 
op de beursvloer boeken uitgelicht in een speciale 
bibliotheekhoek. Op 2 juni is de jaarlijkse deelne-
mersbijeenkomst met uitgebreide voorinformatie 
en ook daar zullen praktische handvatten worden 
aangereikt.

Extreem weer, 
extreem veel onkruid
In de maand juni hebben we te maken gehad met 
weersextremen. Dat zorgt voor veel plantengroei, 
maar dus ook voor veel onkruid. ‘Onlangs werd in 
de vakliteratuur voor de landbouw gewaarschuwd 
voor veel mais en onkruid,’ zegt Robert Smid van 
Du Pre Groenprojecten. Er moet vaker worden 
geschoffeld en gemaaid. ‘Als de regen stopt, duurt 
het soms dagen voordat de gazons voldoende zijn 
opgedroogd zodat ze weer begaanbaar zijn voor 
machines. De hoge temperatuur zorgt in combina-
tie met al het water voor broei en extreme groei. 
Onlangs kwamen wij op een plek waar het gras in 
één dag tweeënhalve centimeter was gegroeid. 
Die groeipiek duurt nog zeker tot de langste dag: 
25 juni.’

Alterra snijdt in 
arbeidsplaatsen
Bij onderzoeksinstituut Alterra zullen de komende 
jaren tientallen arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat 
valt te lezen in een artikel in Resource, geschreven 
naar aanleiding van de strategiepresentatie van 
de Environmental Sciences Group waarvan Alterra 
deel uitmaakt. In het stuk valt te lezen dat de direc-
tie hoopt bezuinigingen te realiseren zonder dat 
er gedwongen ontslagen vallen. De krimp moet 
onder meer gerealiseerd worden door (vervroeg-
de) pensioenen en het niet-verlengen van tijdelijke 
contracten. Het besluit volgt op een verlies van 
vier miljoen in een jaar tijd. Dit zou onder meer te 
wijten zijn aan minder onderzoeksopdrachten en 
verlies- of weinig winstgevende projecten. In de 
toekomst zal strenger bekeken worden of projec-
ten kostendekkend zijn.

Import Argo Tractors 
naar Argi Didam
Argo Tractors heeft overeenstemming bereikt 
met Argi te Didam om de distributie van 
de trekkermerken Mc Cormick, Landini en 
Valpadana voor de gehele Benelux te verzor-
gen. Argi is nu een distributiebedrijf van voor-
namelijk landbouwwerktuigen. Het bedrijf 
is tweeënhalf jaar geleden opgericht door 
Gerard Zweers. De genoemde merken, die 
allemaal geproduceerd worden onder de para-
plu van Argo Tractors, werden eerder geïm-
porteerd door Louis Nagel. Begin dit jaar werd 
de samenwerking eenzijdig verbroken door 
Argo. Argo Tractors maakt een range trekkers 
van 25 tot 300 pk. Argo Tractors beschikt nu 
over drie productiefabrieken in Noord-Italië. 
Er wordt gebruikgemaakt van een honderd-
tal zeer moderne en geavanceerde CNC-
productieplatformen en bewerkingsmachines 
om de componenten voor versnellingsbakken, 
achterbruggen en voorassen te maken. Voor 
de grootste series wordt gebruikgemaakt 
van powershift en variotransmissies van ZF. 
De toegepaste motoren komen voornamelijk 
van FPT/NEF. Voor de distributie van de Argo-
merken zal het team van Argi op korte termijn 
uitgebreid worden met een aantal personen 
die verantwoordelijk worden voor service en 
voor de verkoop van onderdelen en trekkers.

Verheij zamelt 
taxussnoeisel in
Van juni tot en met begin september verza-
melt Verheij Integrale groenzorg weer taxus-
snoeisel op zijn locatie aan de Kweldamweg in 
Sliedrecht. Het is de tiende keer dat het bedrijf 
meedoet aan de actie. Stichting Vergroot de 
Hoop steunt de strijd tegen kanker door zo 
veel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. De 
taxushaag bevat baccatine, een belangrijke 
grondstof voor de aanmaak van kankerbestrij-
dende geneesmiddelen. Bij 50 procent van de 
chemotherapieën kiest men voor geneesmid-
delen op basis van Taxus. Elke kubieke meter 
taxussnoeisel is goed voor één chemothera-
pie. Het woord ‘toxisch’ is afgeleid van ‘taxus’. 
Alles aan de taxusboom is namelijk giftig, 
behalve het rode omhulsel van de pitjes. De 
boom wordt daarom ook wel venijnboom 
genoemd. Mensen die hun taxushaag willen 
snoeien moeten voorzichtig te werk gaan, 
zeker met kinderen en dieren in de buurt. De 
actie Vergroot de Hoop is al van start gegaan. 
Op werkdagen kan bij Verheij in Sliedrecht 
snoeisel worden ingeleverd van acht uur ’s 
morgens tot vijf uur ’s middags. Het is enkel de 
Taxus baccata die bruikbaar is. 
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Het mag volgens directeur Jan de Vries van Boot & Co beslist geen fusie heten; het is een krachtenbundeling. De twee marktleiders op de Nederlandse 

markt voor sierheesters gaan samen op in één nieuwe bv. Jan de Vries van Boot & Co wordt de directeur. Hoofdkantoor en commercie worden na 1 sep-

tember gecentraliseerd in Boskoop en de logistiek zal geschieden vanuit Zundert en Boskoop. 

Auteur: Hein van Iersel 

Marktleiders in de 
sierheesters onder één bv: Boot 
& Dart Boomkwekerijen bv
De samenbundeling die geen fusie mag heten!
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In de markt gonsden al langer geruchten dat 
beide bedrijven meer deden dan voetjevrijen, 
maar het echte besluit tot een fusie, pardon: 
krachtenbundeling, zou volgens De Vries pas kort 
geleden zijn genomen. Dat een combinatie van 
beide bedrijven door veel mensen in de sector als 
moeilijk te geloven wordt gezien, komt wellicht 
door het handjevol keren dat Darthuizer en Boot & 
Co de afgelopen vijf jaar tegenover elkaar voor het 
hekje stonden. Dat de bedrijven elkaar vaker bij de 
rechter zagen dan waar dan ook, is waarschijnlijk 
exact de reden dat ze in hetzelfde huwelijksbed 

terecht zijn gekomen. De Vries: ’De markt is aan 
het opschalen. En ook al zijn wij op het gebied 
van sierheesters voor openbaar groen de nummer 
een en twee van de markt, wij zullen daarin mee 
moeten. Gemeentes schalen op, enerzijds door 
samenvoegingen, anderzijds door inkoopcom-
binaties. Dat betekent dat ook de risico’s groter 
worden.’ Volgens De Vries is er niet alleen sprake 
van schaalvergroting; ook stellen opdrachtgevers 
steeds hogere eisen op het gebied van duurzaam-
heid en social return en willen ze steeds intensiever 
ontzorgd worden. 

De krachtenbundeling die per 1 september wordt 
bekrachtigd met een nieuwe bv, is geen huwelijk 
van gelijken. Dat blijkt al uit de keuze voor het 
hoofdkantoor en de volgorde van de namen in de 
nieuwe bv. Volgens De Vries is dat logisch, gezien 
het verschil in formaat tussen beide partners. Boot 
& Co is getotaliseerd ongeveer drie keer zo groot 
als Darthuizer. Op het gebied van heesters zijn 
beide partijen in Nederland grosso modo ongeveer 
even groot, maar Boot & Co richt zich naast hees-
ters ook op laanbomen en heeft een aantal sterke 
exportlanden. Hoe de krachtenverdeling binnen de 
nieuwe bv precies zal zijn, wil De Vries niet vertel-
len. Op mijn opmerking dat ingevoerde bronnen 
ons hebben gemeld dat het een verhouding 70/30 
Boot/Darthuizer wordt, wil De Vries niet ingaan: 
‘Dat kan en wil ik niet bevestigen. Guido Ilsink is 
aandeelhouder in de holding die boven Boot & 
Dart Boomkwekerijen bv staat. In deze holding 
hebben wij een duidelijk visie ontwikkeld op de 
toekomst van het nieuwe bedrijf.’

Samenwerken 
Hoewel Darthuizer en Boot veelvuldig samen voor 
het hekje hebben gestaan, werd er de laatste jaren 
ook steeds intensiever samengewerkt. De Vries: 
‘Wij zijn twee bedrijven die veel op elkaar lijken 
en kennen dezelfde problematiek. Bijvoorbeeld 
ten aanzien van de logistiek, die steeds complexer 
wordt, maar ook wat betreft de ontwikkeling van 
nieuwe soorten.’ Darthuizer heeft van oudsher een 
naam hoog te houden op het gebied van eigen 
soorten; Boot heeft daar de laatste jaren sterk op 

ACTUEEL3 min. leestijd

Jan de Vries

De krachtenbundeling 

die per 1 september wordt 

bekrachtigd met een 

nieuwe bv, 

is geen huwelijk van 

gelijken
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ingestoken en maakt inmiddels zelfs voorzichtige 
zijstapjes naar het veredelen van laanbomen. Naar 
zeggen van De Vries is het veredelingsprogramma 
van Boot inmiddels fors groter dan dat van de 
fusiepartner.

De aanwezigheid van sterke eigen merken maakt 
dat de bedrijven de afgelopen jaren veel bij elkaar 
gekocht hebben, ook omdat ze veel opdrachtge-
vers samen beleveren. Wel is het duidelijk dat de 
samenwerking naar meer smaakt. Economisch 
gezien is de keuze voor een fusie waarschijnlijk 
verstandig. De markt voor sierheesters is de laatste 
jaren uitgegroeid tot een centenmarkt en volumes 
moeten groot zijn om een beetje rendement te 
behalen. Door te profiteren van elkaars klanten-
portefeuille en vooral ook door de logistiek te 

bundelen, valt er een stevig economisch voordeel 
te behalen. De Vries erkent daarbij dat er sprake is 
van wat hij noemt ruime voorraadposities, maar 
ontkent driftig dat er sprake zou zijn van tegenval-
lende resultaten.

Productie
Het nieuwe bedrijf gaat op verschillende locaties 
produceren. Zowel Boot als Darthuizer heeft de 
laatste jaren samenwerking gezocht met een sw-
bedrijf om een deel van de productie bij onder 
te brengen. Voor Darthuizer is dat Presikhaaf in 
Arnhem, voor Boot de Diamant-groep in Tilburg. 
Naast deze moderne productielocaties heeft Boot 
& Co in Zundert nog een hypermoderne productie-
locatie met volledig gerecirculeerde containervel-
den. Ook de oorspronkelijke locatie in Leersum zal 
ingezet blijven worden, hoewel De Vries erkent dat 
er inderdaad plannen zijn om deze grond op een 
andere manier te ontwikkelen. 

Guido Ilsink
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Hollandse cabriolet 
in Denemarken
De Deense tuincentrumketen Plantorama, heeft 1 maart jl. haar 9de tuincentrum geopend, in Vallensbaek, vlakbij Kopenhagen. In krap 5 maanden 

tijd is het gehele tuincentrum gebouwd, om de openingsdatum van 1 maart te kunnen realiseren. De Nederlandse foliekassenbouwer ROVERO is door 

Plantorama gevraagd voor het bouwen van de cabriolet kas. 

Morten Kappel, Indkøbs- & Salgschef, Havencenter Purchasing Manager van Plantorama verteld: ROVERO heeft met de Roll-Air cabriolet foliekas de 

perfecte kas voor de koude afdeling van tuincentra. Met slecht weer blijft het dek dicht, met zonnig weer gaat het dek geheel open, zodat klanten  

het “outdoor feeling” gevoel behouden. Bij het gebruik van een glazen kas wordt het bij zonnig weer snel te warm, daar houden tuinplanten niet van.

In Engeland, hét tuincentra land van de wereld, hebben we diverse projecten van ROVERO bezocht en bekeken. Dat heeft ons doen besluiten om voor 

de Roll-Air cabriolet kas te kiezen. Inmiddels draait de nieuwe locatie in Vallensbaek zo’n 2 maanden, en we zijn zeer tevreden met de kas.   

De afwerking is subliem, en zeer netjes. Maar, het belangrijkste is, enkele weken geleden hadden we een weekend met ongunstig weer, regen en koud.

Op onze andere locaties lag de verkoop van buitenplanten nagenoeg stil, in Vallensbaek liep deze goed door.  We zien dus direct resultaat van deze 

investering.  Sales Manager Johan van Tuyl van ROVERO: We zijn zeer vereerd dat een gerenommeerd bedrijf als Plantorama voor de Roll-Air kas kiest, 

met als doel de verkoop op de buitenafdelingen te verhogen. Dat is precies het doel wat met de Roll-Air kas kan worden bereikt.
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In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering  

en zijn toekomstplannen. Deze keer Mart van Dijk Boomkwekerijen. 

Auteur: Dick van Doorn

'Wij gaan niet voor 
een lage kostprijs'
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
'In 1974 richtten twee zonen van Mart van Dijk, 
Wiel en Chris van Dijk, samen met zwager Hay 
Hendriks Mart van Dijk Boomkwekerijen op. 
Voorheen was dit een eenmansbedrijfje van Mart 
van Dijk zelf. Hij had slechts enkele perceeltjes 
met bomen en sierheesters. Een leuke anekdote 
overigens is dat Mart zijn klanten nog ontving in 
de woonkamer, waar de was dan gewoon hing te 
drogen. Als de klanten dan hun producten wilden 
zien, reed hij ze rond langs de diverse percelen 
in een oude Simca. Ik ben in 1988 hier begonnen 
als vaste werknemer. Omdat Hay en Chris het 
bedrijf af wilden stoten, werd in 2002 het moderne 
containergedeelte aan de overkant van de weg 
verkocht. Het oudere vollegrondsgedeelte raakten 
ze echter niet kwijt. Kort daarna nodigden Hay 
en Chris mij op een avond uit en vroegen ze of ik 
het vollegrondsgedeelte niet wilde overnemen. 
Ik dacht: als het financieel haalbaar is, dan waag 
ik het. Na de overname liep het direct vanaf het 
begin allemaal redelijk soepel door. Ik kwam 
eigenlijk alleen kleine problemen tegen, die goed 
op te lossen waren. Momenteel hebben we twaalf 
hectare containerveld en drieëntwintig hectare 
vollegrondsteelt.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
'De sociale kant is voor ons bedrijf in ieder geval 
een hele belangrijke, wellicht ook omdat ikzelf 
natuurlijk heel lang werknemer geweest ben. Dus 
als personeel 's ochtends afbelt omdat ze thuis een 
kind ziek hebben of als ze een keer een dag vrij 
willen, dan ben ik vrij soepel. We hebben trouwens 
ook één werknemer in dienst met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. En ik houd ook het welzijn van 

mijn personeel in het oog. Soms vraag ik dus  
bijvoorbeeld, als het zo uitkomt, hoe het thuis 
gaat. Een ander punt van onze bedrijfsfilosofie is 
duurzaamheid. Wij zijn bezig om nog meer inzicht 
in de grond te krijgen, zodat we in de toekomst 
nog steeds kwalitatief goede producten kunnen  
kweken. Zo hebben we grasbanen tussen de  
solitairen. En verder werken we met Groenkeur.  
Wij zijn typisch zo'n kwekerij die níet voor een  
lage kostprijs gaat.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
'Ons assortiment is heel breed. Dat is onze  
specialiteit, en dan vooral 12- en 20- litercontainer-
teelt. Inclusief de vollegrondsoorten hebben we in 
totaal zo'n 350 soorten. Sommige soorten hebben 
we zowel in de container- als de vollegrondsversie, 
bijvoorbeeld Carpinus-, Fagus- en Rosaceae-soorten 
en haagplanten, en vollegronds ook veel rozen. 
Ook een belangrijke soort voor ons bedrijf zijn alle 
meerstammige heesters.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
'Zo'n tachtig procent van het plantgoed kopen we 
aan. De resterende twintig procent halen we van 
onze eigen moederplanten. We houden wel heel 
erg de vinger aan de pols bij onze leveranciers; we 
gaan zelf uitbinden en merken bij hen. Hierdoor 
hebben we gegarandeerd kwaliteit én de juiste 
plant in de juiste pot. Potgrond kost een hoop 
geld, dus iedere plant die erin gaat, moet ook een 
goed verkoopbaar eindproduct worden.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
'Twee personeelsleden en ikzelf focussen ons  
volledig op de verkoop, en ook op de inkoop  
trouwens. Het grote voordeel van vaste mede- 

10 VRAGEN AAN5 min. leestijd

Naam: Hans de Swart
Bedrijf: Mart van Dijk Boomkwekerijen
Plaats: Swolgen
Leeftijd en opleiding: 47 jaar, eerst de havo 
in Venray, daarna de MAS in Horst, studie-
richting varkenshouderij, middelbaar kader 
varkenshouderij en het middenstandsdiploma 
AGF. Vervolgens nog cursussen plantenkennis, 
bemestingscursussen en een driejarige privé-
opleiding via de Plantenziektenkundige Dienst.
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werkers voor de in- en verkoop is dat ze precies 
weten wat de klant wil. Ze kennen de afspraken, 
kennen de verlading en gaan ook regelmatig op 
bezoek bij leveranciers en klanten. Ik hoor wel eens 
dat er een scherpe aanbieding wordt gedaan door 
een verkoper van een collega-bedrijf, maar dat ze 
vervolgens een probleem hebben met de inkoop, 
omdat het product voor de verkochte prijs  
eigenlijk niet eens ingekocht kan worden. Of er 
wordt bijvoorbeeld vergeten om de transport-
kosten door te berekenen.'

Wie zijn je klanten?
'Wij willen als bedrijf niet per se meer klanten, 
maar eerder wat we doen, goed doen. We hoeven 
ook niet heel veel acquisitie te doen. Veel klanten 
kennen ons inmiddels en sturen ons zelf offerte-
aanvragen. Onze klanten zitten geografisch gezien 
van Rusland tot Engeland en van Scandinavië tot 
Zwitserland. In Zuid-Europa hebben we niet veel 
klanten. Zo'n 90 procent van onze producten gaat 
naar de groothandel in binnen- en buitenland en 
zo'n 10 procent naar onder andere hoveniers en 
groenvoorzieners, gemeentes en tuincentra in 
Europa.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
'We zijn eigenlijk veertien jaar continu door-
gegroeid en hebben nu een punt bereikt waarop 
ik zeg: even pas op de plaats. Voorlopig planten we 
geen extra bomen en sierheesters meer aan.  
In de rozen is nu enigszins sprake van over- 
productie; de containerteelt loopt wel aardig door. 
Voor ons blijven, ook in de toekomst, kwaliteit, 
service en betrouwbaarheid kernpunten van onze 
bedrijfsvisie.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije 
toekomst?
'We gaan met veel zaken aan de slag, de komende 
jaren. Daarbij gaan we focussen op duurzaamheid 
en optimalisatie. We willen toekomstproof worden, 
zeg maar. Zo gaan we pleksgewijs bemesten en 
gaan we proberen zo veel mogelijk te werken 
met verbeterde water- en bemestingsmethodes 
in de containerteelt. Daarbij nemen we de tuin-
bouw als voorbeeld. Verder doen we mee aan 
een heel aantal proefprojecten, bijvoorbeeld het 
in kaart brengen van de bodem door middel van 
gps, de EM38-mk2-bodemscanner en de Veris 
MSP3-bodemscanner, aan een proef met het ver-
minderen van gewasbeschermingsmiddelen in 
samenwerking met Cultus Agro Advies, een proef 
met het optimaliseren van de waterhuishouding 
in samenwerking met Evides Waterbedrijf en 
PPO Boomkwekerij, en een proef met steenmeel 
als bodemverbeteraar bij bomen en planten in 
samenwerking met Delphi. Eveneens samen met 
Delphi kijken we naar een milieuvriendelijke 
bestrijdingsmethode van ziektes en plagen. Verder 
doen we nog mee aan een proef met champost in 
samenwerking met Cultus Agro Advies en Fidus 
Advies, een proef om tot een betere registratie van 
gewasbeschermingsmiddelen te komen in samen-
werking met VAA ICT Consultancy, en aan diverse 
scholingsprojecten. Het overlapt elkaar, maar je 
kunt niet één facet aanpassen en de rest niet;  
vandaar dat we aan zo veel proeven op zo veel 
terreinen meedoen.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze 
sector de komende jaren?
'Ik denk dat het voor de sector een gezamenlijk 

belang is om ervoor te zorgen dat onze planten en 
bomen niet meer in de stress schieten, maar dat ze 
zich gezond voelen. Net zoals wij mensen ons  
lekker voelen na een wellness-behandeling, zo 
moeten wij ook onze bomen goed verzorgen, 
zodat we met zo min mogelijk chemische  
middelen hoeven te werken. De afgelopen  
decennia waren we toch eigenlijk bezig met een 
soort symptoombestrijding. Specifiek denk ik dat 
het voorkomen c.q. beheersen van Xylella fastidiosa 
een grote uitdaging zal worden. Voor degenen  
die niet weten wat dat is: vergelijk het met  
bacterievuur, maar dan tien keer zo erg. In dit 
kader hebben we momenteel aan al onze rozen 
een plantenpaspoort hangen, en overigens ook 
aan alle andere Xylella fastidiosa-waardplanten.  
In Italië is deze ziekte al uitgebroken in olijfgaarden 
en ook in Zuid-Frankrijk is een besmetting  
gevonden. Dit kan het einde betekenen van  
een bedrijf.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
'Mijn zoons en ik vinden het leuk om samen te  
lassen en te sleutelen. Verder ga ik graag  
wandelen of fietsen, met mijn vrouw of samen 
met mijn gezin. Daarna gaan we vaak ergens 
wat eten en drinken; ik ben een bourgondische 
wandelaar, zeg maar. Met mijn vrouw loop ik nu 
steeds een deel van het Pieterpad, een lange-
afstandswandelpad. Verder ben ik bestuurslid van 
de vakgroep Boomkwekerij en Vaste Plantenteelt 
van LLTB en vanuit die functie zit ik ook bij The 
Green Connection. Verder zit ik in de dorpsraad 
hier in Swolgen.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
'Doordat ik heel sociaal ben, ben ik soms té  
soepel voor het personeel. Het is beter als ik wat 
duidelijker ben en geen open eindjes laat, zoals nu 
soms het geval is. Verder vind ik al die regelgeving 
erg lastig. Er komen alleen maar regels bij, terwijl 
de overheid zegt dat ze de hoeveelheid regels 
terug wil dringen.'

10 VRAGEN AAN
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Net als overal in Nederland en België stond 
Maastricht voor het uitbreken van de iepenziekte 
vol met iepen. De iep was een belangrijke boom 
op het platteland rondom Maastricht. De boom 
groeide daar goed en produceerde daarnaast ook 
nog eens prima hout. Toen de iepenziekte uitbrak, 
veranderde dat beeld heel snel. Bijna alle iepen 
verdwenen. Met één uitzondering: een tweetal 
iepen die op een steile helling direct aan het rivier-
tje de Jeker staan. Hoe het kon dat alleen deze 
bomen niet werden aangetast, wist of realiseerde 
zich op dat moment eigenlijk niemand. De steel-  
of fladderiep is van nature resistent tegen iepen-
ziekte. Eigenlijk is de boom helemaal niet resistent. 
Dat betekent dat, als je de fladderiep kunstmatig 
ziek maakt, deze wel degelijk ziekteverschijnselen 
krijgt. In de natuur gebeurt dat echter niet. 
Gewoon omdat de iepenspintkever, die de ziekte 
in de natuur overbrengt, de boom klaarblijkelijk 
niet op zijn menu heeft staan. 

Onder boomkwekers is Ulmus laevis nooit heel 
populair geweest. De fladderiep is een boom met 
een eigen karakter, eigenzinnig zelfs, een ‘rotboom’, 
als diezelfde kwekers een zeldzaam moment eerlijk 
zijn. Wanneer je een fladderiep aanplant, gaat hij 
zijn eigen gang en dat is zelden recht omhoog. 

Daarom wordt, of liever gezegd ‘werd’, de boom 
weinig aangeplant door kwekers. 

Steel- of fladderiep
Wanneer ik met Johan Canoot een korte  
wandeling maak door het Jekerdal naar de twee 
monumentale fladderiepen die moeiteloos de 
laatste uitbraak van iepenziekte hebben overleefd, 
zie je meteen waarom het niemand opviel dat het 
hier om een andere soort gaat dan de ‘gewone’ 
Hollandse iep. De boom is, half mei inmiddels, 
uitgebloeid en daardoor is ook het belangrijkste 
kenmerk verdwenen van de boom. Als in het 
vroege voorjaar een iep gaat bloeien, komt uit de 
bloemknop een propje kleine bloempjes die geen 
of een verwaarloosbaar steeltje hebben. Bij de 
steel- of fladderiep is dat anders. Deze bloemen 
zijn geplaatst op een duidelijk steeltje en bungelen 
sierlijk in de wind. De bloemen op een steeltje zijn 
niet het enige onderscheidende van de fladderiep. 
Ook het blad is anders. Het blad loopt veel  
schuiner weg dan dat van andere iepen. Maar  
hiervoor geldt de Cruijffiaanse wijsheid: je ziet  
het pas als je het doorhebt.

De bloemen van de iep zijn tweeslachtig en  
worden door de wind bestoven. De fladderiep 

komt van nature voor in Midden- en Zuid-Europa. 
De bomen die aan de oever van de Jeker staan,  
zijn volgens Canoot overigens aangeplant en  
waarschijnlijk geen natuurlijke zaailingen. 

Als ik voor de bomen sta, is het meteen duidelijk 
wat de Maastrichtse groenontwerper bedoelt met 
bomen met een natuurlijke uitstraling. Dit zijn echt 
giganten, die ontzag afdwingen in hun omgeving, 

INSPIRATIEBOOM5 min. leestijd

‘Ik heb geen echte favoriete boom,’ meldt Johan Canoot, ontwerper in dienst van de gemeente Maastricht. ‘Hoogstens een voorkeur voor natuurlijk 

groeiende bomen en niet voor die stijve harken die je steeds meer ziet staan bij kwekers. Maar als ik moet kiezen, kies ik die Ulmus laevis vanwege het 

bijzondere verhaal dat aan deze boom vastzit.’

Auteur: Hein van Iersel 

Een mooie natuurlijke boom 
en niet zo’n stijve hark, 
waar boomkwekerijen vol 
mee staan 
Boomambassadeur Johan Canoot kiest de steel- of fladderiep vanwege het 
natuurlijke karakter en de bijzondere natuurwaarde 

Deze dagvlinder staat op de 

rode lijst en tot 2012 

waren er slechts twee 

vindplaatsen bekend
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en geen gecultiveerde laanbomen. 
Canoot ziet het als een groot gemis dat er zo 
weinig aandacht is voor natuurlijke bomen en ik 
begrijp helemaal wat hij bedoelt wanneer ik iets 
later met hem door een Maastrichts stadspark  
wandel dat vlak voor de oude stadsmuren is 
gelegd. ‘Ik wil hier niet de bekende gecultiveerde 
vormen van bijvoorbeeld de linde of de esdoorn 
aanplanten, maar zoek, als hier iets vervangen 
moet worden, naar bomen met een natuurlijke uit-
straling.’ En dat is gelukt. Het is fantastisch zonnig 
weer op de dag dat ik Maastricht bezoek, en het 
hele stadspark toont zich in een overweldigende 
orgie van duizenden tinten groen. Ook botanisch 
gezien kom je in het oude park dat vol staat met 
monumentale bomen, niets tekort. Heel bijzonder 
is bijvoorbeeld de Sophora japonica ‘Harry van 
Haaren’. Volgens Canoot is dit de grootste Japanse 
honing- of tempelboom van zijn soort in heel 
Nederland. Hoelang dat nog blijft, is overigens 

Rechts het blad van de fladderiep, links de gewone Hollandse. 

Johan Canoot
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de vraag. De boom begint te verslijten; daarom is 
aan de overkant van de straat alvast zijn opvolger 
geplant. In Maastricht is dendrologisch sowieso het 
nodige te zien. Als ik later met Canoot naar  
een tweede opstand van fladderiepen bij het  
provinciehuis ga kijken, wijst de ontwerper mij her 
en der een aantal dendrologische bijzonderheden 
aan die het afgelopen jaar zijn aangeplant. Om dat 
nog eens te benadrukken, haalt Canoot uit de zak 
van zijn jekker een verfomfaaid aantekenbriefje 
met daarop de score van zijn laatste boom- 
kwekerijsafari’s. 
Bij het provinciehuis aangekomen toont de  
fladderiep zich ook in zijn andere gedaante. Hier 
geen wilde, natuurlijke uitstraling, maar strakke 
goedgevormde laanbomen in een brede groen-
strook. De bomen staan er nu ongeveer drie jaar, 
maar hebben zich volgens Canoot goed ontwik-
keld. Die ‘rotboom’ is klaarblijkelijk toch op te  
voeden, want de bomen die hier staan, geef ik 
meteen vijf sterren. 

Rotboom 
Het is een goede gewoonte dat het verhaal van 
de boomambassadeur wordt aangevuld met het 
verhaal van een kweker die de boom kweekt. Dat 
is nog niet zo makkelijk. Ik neem eerst contact op 
met een aantal kwekers die zich gespecialiseerd 
hebben in bomen van autochtone herkomst. Daar 
heb ik weinig succes. Iedereen kent de soort en 
weet dat deze populairder aan het worden is, maar 
heeft nog geen jarenlange ervaring met de kweek. 
Het bevestigt de opmerking van Canoot dat hij 
al jaren tegen kwekers roept dat ze de boom 
grootschaliger moeten opzetten. Iemand die dat 

wel doet, is Dion Voskens van Staatsbosbeheer. 
Staatsbosbeheer heeft het afgelopen jaar door het 
hele land ongeveer 50.000 fladderiepen aange-
plant in wildsingels en bij de nieuwe aanplant van 
bossen. Daarnaast kweekt de organisatie in regie 
jaarlijks ook een paar honderd laanbomen van  
de soort. Toevallig zijn de iepen die voor het  
provinciehuis geplant zijn, ook afkomstig van 
Voskens. Volgens Voskens is het inderdaad lastig 
om van de natuurlijk groeiende fladderiep een 
mooie laanboom te maken. Als spil heeft de soort 
de neiging om ‘linksaf’ te slaan en daarom moet 
hij echt opgevoed worden. Boomkwekers kiezen 
daarom volgens Voskens liever voor de iepen- 

cultivars die meteen rechtdoor naar boven gaan, 
zoals bijvoorbeeld Columella. Voskens meldt daar 
meteen bij dat het uiteindelijk ook wel vanzelf 
goed zal komen. De monumentale iepen die her 
en der in het land verspreid staan, hebben  
uiteindelijk wel een goed ontwikkelde kroon 
gekregen en dat waarschijnlijk zonder veel hulp 
van boomverzorgers of kwekers. 
Een andere kweker die veel ervaring heeft met 
de fladderiep, is Frowein Export uit St. Agatha 
bij Cuyk. Sybe Frowein vindt het allemaal wel 
meevallen dat de boom zo lastig is. Dat zou mede 
kunnen komen doordat hij de boom, anders dan 
Staatsbosbeheer, van een Duitse herkomst kweekt. 

Jonge aanplant van Ulmus laevis met op achtergrond een veteraan.

De fladderiep is een boom 

met een eigen karakter, 

eigenzinnig zelfs, 

een ‘rotboom’, als 

boomkwekers een 

zeldzaam moment eerlijk 

zijn
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Iepenpage
Dat Maastricht de fladderiep zo veelvuldig heeft 
aangeplant, heeft niet alleen te maken met het 
zwak van Canoot voor deze inheemse iep, maar 
ook met de natuurwaarde van de boom. In Zuid-
Limburg komt van nature de iepenpage voor. Deze 
dagvlinder staat op de Nederlandse rode lijst van 
beschermde vlinders en tot 2012 waren er slechts 
twee vindplaatsen van deze vlinder bekend, in een 
park in Heerlen. Maar, zoals wel vaker het geval is 
wanneer je goed gaat zoeken, blijkt dat de vlinder 
op meer plaatsen voorkwam, waaronder ook in 
Maastricht in de wijk Heugem. Volgens Vlindernet, 
de website van de Vlinderstichting, komt het 
beestje in Zuid-Limburg nu op tientallen plekken 
voor en wordt het buiten Limburg ook gevonden 
in de Achterhoek en in Eindhoven. 
De vlinder legt zijn eitjes op de buitenste twijgen 
van de boomkruin van de iep, de waardplant van 
de vlinder. De soort overwintert dan als ei en komt 

pas als rups tevoorschijn op het moment dat de 
boom begint te bloeien. Jonge rupsen eten van de 
bloemknoppen van de waardplant; grotere rupsen 
leven op of onder de bladeren. Begin juli verpopt 
de iepenpage zich. 

Om de iepenpage meer ruimte te geven, is  
fladderiep ook aangeplant in het Jekerpark, 
een door Canoot ontworpen park dat als het 
ware mee-meandert met de loop van de rivier. 
Regelmatig zijn fladderiepen te vinden,  
afgewisseld met andere inheemse bomen die 
belangrijk zijn voor de voortplanting van de  
vlinder, zoals lindes. 
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Boomkwekerij Combinatie Mauritz BV kweekt 
op 145 hectare een breed assortiment bomen 
in zowel vollegrond als container. Vorig jaar had 
de boomkwekerij met enige wateroverlast te 
maken (zie foto), maar was er geen sprake van 
schade. Ook dit jaar komt het bedrijf, gevestigd in 
Opheusden, er tot nu toe goed vanaf, vertelt Henk 
Mauritz. Volgens de kweker is er in de regio aan-
zienlijk minder water gevallen dan in het zuiden. 
Op een deel van één van de 27 percelen staat 
wat water. Daar worden nu enkele voorzieningen 
getroffen om dit van het land te laten lopen. 
Volgens Mauritz volstaat het hierbij vaak om  
sleuven te graven en het water te laten weglopen. 
Wel wordt gespeeld met de gedachte om, als de 
grond eenmaal wat droger is, op het betreffende 
perceel een ondiepe drainage aan te leggen. Deze 
zou dan één teelt meegaan, wel moet dit perceel 
opnieuw goed inrichten worden om overlast in een 
volgende teelt te voorkomen, redeneert Mauritz. 
Op alle percelen is rekening gehouden met de 
regenval door de percelen erop in te richten.   
Dat gebeurde overigens al veel eerder, in eerste 
instantie om voorbereid te zijn op natte winters.

‘Normaal gesproken zakt water weg via de grond, 
maar als er in korte periode een grote hoeveel-
heid valt, werkt dat natuurlijk niet. Het water blijft 
staan en de grond slaat dicht. De onderste lagen 
zijn dan misschien wat droger, maar het water zakt 
niet meer zo snel weg. Wij hebben onze percelen 
daarom zo veel mogelijk op afschot gelegd, met 
het midden als hoogste punten en aflopende  
randen, zodat overvloedig regenwater ook via die 
weg het perceel verlaat.’ Daarbij heeft de kwekerij 
het geluk, vertelt Mauritz, dat negentig procent 

van de percelen in de Betuwe omzoomd is met 
sloten, waardoor het water ook buiten het perceel 
zijn weg vindt.

Andere agrarische ondernemers komen er minder 
goed vanaf. Vooral in het zuiden des lands vallen 
de meeste klappen. Zo vertelt een Beugense 
boomkweker aan ZLTO veel vorig jaar aangeplante 
bomen te zijn verloren. Mauritz prijst zichzelf daar-
om gelukkig. ‘In ons geval moeten we strepen.’  
Hij licht toe: ‘We zullen nu een aantal bomen ver-
liezen, maar daar staat tegenover dat op plaatsen 
waar het water niet blijft staan, de rest van de 
bomen juist formidabel groeien.’ 

Op diverse plekken nemen de waterschappen 
maatregelen om het water in goede banen te  
leiden. Zo zegt waterschap Aa en Maas extra 
pompen te hebben geplaatst en extra maaiwerk-
zaamheden uit te voeren. Waterschap De Dommel 
heeft twee nooddijken geplaatst die het water 
uit de Beerze in goede banen moeten leiden. 
Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) heeft  
intussen toegezegd de waterschade in Limburg 
door de enorme regenval van de afgelopen  
periode te willen komen bekijken. Hij reageert 
daarmee op een uitnodiging van de Limburgse 
Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Op de site van de 
organisatie reageert LLTB-voorzitter Léon Faassen 
positief. ‘Want voor veel ondernemers is het een 
ramp van ongekende omvang.’ Medio juni stelde 
ZLTO dat de schade alleen al in Noord-Brabant 
oploopt tot zo’n vier miljoen euro.

6 Juni melden de waterschappen dat de waterstand in Noord-Brabant en Limburg dalende is naar normaal peil. Maar in de weken daarop zitten veel 

boeren met de handen in het haar, stel ZLTO, want de vele regenbuien in juni hebben gezorgd voor grootschalige schade. Volgens de organisatie 

hebben delen van Brabant en Limburg last van het vele regenwater dat bovendien vaak moeilijk de percelen verlaat. 

Waterschade drijft deel 
boomkwekers tot wanhoop
Diverse boomkwekers zitten met de handen in het haar, anderen ontspringen 
de dans 

ACTUEEL2 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-5934



4 - 201632

Lozeman Tuinmachines heeft dit jaar een nieuw model hellingmaaier geïmporteerd. Het gaat om de Orec RMK150, ideaal voor het maaien tussen  

obstakels. ‘Dit is een heel unieke machine. Er is nog geen andere fabrikant die zoiets aanbiedt in de markt,’ vertelt Bob Heezen, vertegenwoordiger  

bij Lozeman. Hij is in basis hetzelfde als de ORM97 Orec Rabbit Mower-zitmaaier, die al wat langer op de markt is. Beide machines zijn getest in een 

aardbeienkwekerij.

Auteur: Sylvia de Witt

Robuuste specialisten op 
moeilijk terrein
Lozeman hellingmaaiers
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De Japanse fabrikant Orec is specialist in het  
construeren en ontwerpen van machines voor  
het gebruik op moeilijk terrein. Ze hebben de  
reputatie zeer sterk en robuust te zijn; hun ver-
mogen is een geraffineerde balans tussen de kW 
van de motor en de versnellingen van de trans-
missie naar de wielen en het mes, en een goede 
gewichts-verdeling. Precies daarom zijn ze sterker 
in gebruik en zijn de bedrijfskosten lager.
Orec houdt zich in het bijzonder bezig met de 
ergonomie van de bediening en de efficiëntie van 
het veiligheidsmechanisme. In de ontwerpfase 
staat voor de ingenieurs van Orec de bestuurder 
van de machine centraal. 
‘In onze markt zijn de Japanse fabrikanten echt een 
begrip,’ meent vertegenwoordiger Bob Heezen. ‘En 
dat geldt niet alleen voor de merken van Lozeman, 
maar ook voor die van concurrerende merken.’ 

De 4x4 Orec Rabbit Mower, ofwel de RM 980F, is al 
enkele jaren op de markt. Ook deze is zeer solide, 
wat vooral nog eens wordt gegarandeerd door het 
versterkte buizenchassis. Het lage eigen gewicht, 
de grote spoorbreedte en de wielen samen met 
het differentieel met blokkering en de vierwiel-
aandrijving maken deze machine in het bijzonder 
geschikt voor het veilig werken op steil terrein 
zoals dijken en hellingen.

Ruig gras 
Heezen: ‘De RM 980F onderscheidt zich door het 
lage zwaartepunt. En doordat hij zo laag is, kun je 

heel makkelijk een steile helling pakken. Een hoge 
maaier, waar je hoog op zit, kan makkelijker  
kantelen als je een hoek moet maken op een steile 
helling. Hierop kun je door het lage zwaartepunt 
met een grote hoek tegen een helling oprijden.’
Doordat de machine laag is, is hij wellicht wat  
minder comfortabel voor heel erg lange mensen. 
Het is tenslotte een Japanse machine en daar zijn 
de mensen ook niet zo erg groot. 
‘Ik kan er nog wel aardig op zitten,’ zegt Heezen 
lachend, ‘maar een man met een lengte van tegen 
de twee meter zit bij wijze van spreken 
met zijn knieën tegen 

zijn oren. Het is dus niet een machine met het 
grootste comfortgehalte, maar voor het maaien 
van steile hellingen is hij perfect.’ Op een gewone, 
wat hogere zitmaaier, kun je dan misschien wel 
comfortabel een gazon maaien, maar absoluut 
geen helling, zoals op de Rabbit Mower.  
De hellingen waar deze machine vaak op wordt 
ingezet, worden niet bijgehouden als bijvoorbeeld 
een gazon. Er is dus sprake van ruig gras.
‘En dat ruige gras kan rustig zo’n tachtig  
centimeter hoog zijn,’ vertelt Heezen, ‘dus zo’n 
machine moet echt wel wat kunnen. Het maaidek, 
dat onder de machine is gebouwd, is zodanig dat 
dit ruige gras met alle gemak gemaaid kan  
worden. De machine heeft een maaibreedte van 
97 centimeter en wordt veel verkocht aan onder 
meer groenvoorzieningsbedrijven en natuur-
beheer. Daarvoor was er het type RM 97 en dat is 
nog altijd het meest verkochte model; dat is al  
langer op de markt. De RM 980F is eigenlijk  
dezelfde machine, alleen heeft deze vierwielaan-
drijving, dus meer trekkracht en grip. Maar in de 
basis is het dezelfde machine. Er draaien inmiddels 
heel wat van deze Orec-maaiers van ons.’

Schapen
De machines van Orec zijn er allemaal in benzine-
uitvoeringen met een 2-cilinder- in de grotere 
modellen en een 1-cilindermotor in de kleinere, 
smalle modellen. Deze machine wordt zowel 
Rabbit Mower genoemd, als ook RM 980F.  
Wat is nou eigenlijk de juiste benaming?

‘Ja, dat is wel wat verwarrend,’ beaamt Heezen.  
‘De Japanners zelf noemen dit de Rabbit Mower,  
                        maar in Nederland wordt deze naam   

    eigenlijk niet gebruikt.  

ACHTERGROND5 min. leestijd

Orec RMK 150

ORM97 Orec Rabbit Mower-zitmaaier
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Wij noemen het gewoon een hellingmaaier.  
Als ik tien handelaren zou opbellen met de vraag: 
“Hebben jullie voor mij een Rabbit-maaier?”  
dan zouden ze niet weten waarover ik het heb.’
Nou ja, als het beestje maar een naam heeft. Over 
beestjes gesproken: tegenwoordig zie je langs de 
snelwegen best veel schapen grazen op de  
hellingen. Ook een optie.
‘Ja, dat zijn echte concurrenten van onze machines. 
Schapen worden steeds vaker ingezet, merk ik. 
Ik heb het eens een keer meegemaakt dat een 
klant zat te twijfelen tussen deze machine en 
schapen. Maar goed, dat lijkt me ook wel weer een 
gedoe om die schapen aan te schaffen. Dit is  
kwalitatief een zeer sterke machine die door  
professionele gebruikers vooral wordt ingezet voor 
het zware, ruige werk. Het is in de jaren ook  
bewezen dat hij dit heel goed aankan.’ 

Zonnevelden
Een andere machine, de Orec-zitmaaier RMK 150, 
is dit jaar nieuw op de markt. Hij maakt gebruik 
van een 16 kW (23 pk) 2-cilinder-Kawasaki FS651V-
benzinemotor en heeft een hydrostatische aandrij-
ving en differentieel met blokkering.
Bob Heezen: ‘Dit is een heel unieke machine op 
zich. Er is nog geen andere fabrikant die zoiets  
aanbiedt in de markt.’ 
Deze zitmaaier is in de basis ook een Rabbit 
Mower, maar dan met een 2- wheel drive in plaats 
van een 4x4. Maar hij is geschikt voor het maaien 
tussen bomen of obstakels omdat hij een weg-
klapbare zwenkarm heeft. ‘Dus aan de zijkant is er 
nog een maaier gemaakt met een vast kruismes en 
een wiel en er zit een kop aan van een  
bosmaaier met draadjes. Deze maaier heeft een 

variabele werkbreedte van tussen 1,30 en 1,50 
meter. Standaard maait hij 1,50 meter breed, maar 
als hij langs obstakels rijdt, zoals bijvoorbeeld  
een paaltje of langs vangrails tijdens wegberm- 
onderhoud, dan kan hij automatisch vijftien  
centimeter naar binnen klappen met het wiel naar 
binnen toe. Zodra hij het obstakel is gepasseerd, 
klapt hij automatisch weer naar buiten. Dit gaat 
gewoon mechanisch.’ 

Voor specifieke markt
Hiermee zou je dus ook heel goed tussen bomen 
kunnen maaien.. ‘Ja, dat klopt. De markt hiervoor 
is natuurlijk wel héél specifiek. Het rijden tussen 
paaltjes door of langs vangrails is echt  
specialistisch werk.’ Deze maaier is veel gedemon-
streerd bij aardbeienstellingen van zo’n 80, 90 cen-
timeter hoog.  En hij bleek met het grootste gemak 
onder deze stellingen door te kunnen. In Japan 
zetten ze deze maaier ook veel in op zonnevelden 
met zonnepanelen op paaltjes. Zonnevelden kun-
nen een belangrijk antwoord zijn voor duurzaam-
heidsambities en een kans op rendementen op 
braakliggende terreinen. Zo heb ik gelezen dat de 
gemeente Zutphen een zonneveld van 3,5 hectare 
realiseert op een braakliggend terrein en dat er 
ook in de gemeente Bronckhorst een solarpark 

komt met tienduizend collectoren.  
En Apple investeert 750 miljoen euro in een  
zonnepanelenpark in Californië.
Heezen: ‘In Nederland heb ik dit in de praktijk nog 
niet gezien, maar ik weet dat Orec de RMK 150 ook 
voor juist deze markt heeft ontwikkeld.’
Deze unieke machine is volgens Bob Heezen nét 
verkocht aan de eerste eindgebruiker, dus ‘we 
kunnen helaas nog geen melding maken van zijn 
ervaringen. Daarbij weten we als importeur vaak 
niet bij welke eindgebruiker de machines terecht-
komen. De RMK 150 is een heel specialistisch  
product, dus we moeten sowieso nog aftasten  
hoe de markt dit oppakt.’ 
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Journalisten, redacties, ‘de media’ – je wordt er af en toe doodmoe van. Maar ze kunnen soms ook verrekte handig zijn om een bepaalde boodschap te 

verspreiden. Samenwerken is daarom vaak een noodzakelijk kwaad. Maar hoe pak je de zaken het beste aan als je ineens een journalist aan de lijn hebt? 

NWST geeft tips en een kijkje achter de schermen. 

Auteur: Peter Voskuil

Help, ik word geïnterviewd!
Waarom geïnterviewd worden veel moeilijker is dan interviewen

Het team van NWST.



www.boom-in-business.nl 37

Je komt ergens, krijgt koffie, pakt je blocnote en 
pen en kijkt op naar de overkant van de tafel. 
Daar zit de geïnterviewde. Handen over elkaar, 
afwachtend, met zo’n blik van: zeg het maar. Iedere 
journalist herkent dit beeld en weet dan dat hij een 
moeilijke middag tegemoet gaat.   

Toveren
‘Veel geïnterviewden’, zegt uitgever Alberto 
Palsgraaf, ‘denken dat journalisten kunnen toveren. 
Vooraf zijn de verwachtingen vaak hoog- 
gespannen. Automatisch wordt aangenomen dat 
journalisten feilloos aanvoelen hoe de geïnter-
viewde het artikel hebben wil. Maar zo werkt het 
natuurlijk niet. De journalist schrijft op wat jij  

vertelt. Je moet je verhaal dus voorbereiden.’
Hoofdredacteur en uitgever Hein van Iersel: 
‘Tijdens interviews zeg ik vaak: “Wat jij me niet  
vertelt, kan ik ook niet opschrijven.” Als vakblad 
willen wij gelezen worden. Dat houdt volgens 
mij ook in dat een verhaal een beetje schuurt en 
kritisch is. Ik denk dat dit doorgaans ook in het 
belang is van de geïnterviewde.’ 

Lezers prikken genadeloos door mooiweerverhalen 
heen. Niemand zit volgens Van Iersel te wachten 
op een brave nietszeggende foldertekst die je na 
twee alinea's al voor gezien houdt. Een objectief 
gebrachte boodschap is vaak veel overtuigender. 
In de dagelijkse praktijk van een vakblad dat leeft 
van de samenwerking met marktpartijen kost het 
echter veel moeite iedereen daarvan te overtuigen. 
Redactiecoördinator Peter Jansen: ‘Iedereen wil dat 
we objectief en kritisch zijn. Totdat ze zelf worden 
geïnterviewd.’

Jip en Janneke
Uitgangspunt van de redactie is voor iedereen 
begrijpelijke en aansprekende verhalen te maken. 
Soms is dat ingewikkeld: een vakman die niet uit 
de branche komt, moet het blad zonder  
problemen kunnen lezen, maar tegelijkertijd 
moeten vakmensen ook niet beledigd worden  
of verveeld raken door jip-en-janneketaal.
Naast tal van freelancers heeft NWST daarvoor  
drie vakredacteuren in vaste dienst. Santi Raats  
studeerde literatuur en journalistiek en werkte 
voor allerlei vakbladen en De Gelderlander. Sinds 
acht jaar schrijft ze voor NWST. ‘Dit werk is iedere 
keer weer anders’, vertelt ze. De geïnterviewden  
variëren van de man op de machine tot aan  
directeuren en politici. Daar zit van alles tussenin: 
ambtenaren, adviseurs, vrijwilligers van sportclubs. 
Niet zelden kijken ze met een gekleurde blik naar 
de eigen gemeente, onderneming of club. 
Geïnterviewden beseffen volgens Raats vaak niet 
dat zij de kennis in pacht hebben. ‘De journalist 
trekt vaak tijdens het gesprek al conclusies, vat 
samen. Het is zaak daar goed naar te luisteren en 
er eventueel op te reageren met aanvullingen en 
correcties.’ 

Probeer niet alles te vertellen, maar maak keuzes. 
Treed niet te veel in detail, maar geef wel de  
informatie die nodig is om het hoe en waarom  
achter de boodschap te begrijpen. Raats merkt 
daarnaast vaak dat het vakgebied een klein 
wereldje is. Iedereen kent elkaar. Ze heeft daarom 
nog een tip: ‘Als je bang bent andere partijen te 
schaden, hou het dan bij jezelf.’

Superlatieven
Collega-vakredacteur Kelly Kuenen werkt ook voor 
alle bladen en is tevens verantwoordelijk voor  
de websites van de verschillende bladen.  
Zij studeerde Nederlands en deed eerder al  
ervaring op bij een andere vakuitgeverij. 
Hoe zij mensen interviewt, is afhankelijk van het 
soort nieuws en het medium. ‘Vraag ik iemand naar 
specificaties van een bepaalde machine voor een 
webbericht, dan kies ik een andere aanpak dan bij 
een interview in het blad. Ik ben kritisch, probeer 
bijvoorbeeld graag beweegredenen of keuzes te 
doorgronden’, aldus Kuenen, ‘en ik prik graag door 
superlatieven heen, maar houd tegelijkertijd van 
het “gezamenlijk creëren”.’ 
Wat zou zij geïnterviewden willen meegeven? 
‘Denk goed na over wat je zegt. Ik bel liever een 
uur later terug, dan dat iemand vluchtig mijn 
vragen beantwoordt en achteraf wellicht niet blij 
is met de formulering. Als je de tijd voor elkaar 
neemt, dan komt er vaak ook een beter verhaal  
tot stand.’

Overval
Een zeker overvaleffect bij interviews hou je echter 
altijd, weet uitgever Palsgraaf. ‘We hebben bijvoor-
beeld heel veel verhalen die worden uitgesteld. 
Dan bellen we volgens afspraak drie weken van 
tevoren, maar dan blijkt het niet uit te komen. Vaak 
is het dan zo dat ze eigenlijk niet goed weten wat 
ze willen vertellen en er daarom maar voor kiezen 
het nog even uit te stellen. Onze taak is dan om die 
mensen te helpen.’  
Journalisten visualiseren artikelen vaak; ze hebben 
het artikel inclusief fotografie en kop al voor ogen. 
Geïnterviewden kunnen dat net zo goed doen en 
proberen om de redactie daarvoor te winnen. 
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Bij het schrijven voor internet is het verloop veel 
hoger, vertelt Kelly Kuenen. Het nieuwsaanbod op 
de websites wordt zo divers mogelijk gehouden. 
Algemeen nieuws wordt in de gaten gehouden, 
maar ook voor leuke producten en nieuwe  
materialen is volop plaats. In het algemeen wordt 
vakspecifieke informatie het beste gelezen. 
Absolute toppers zijn fusieberichten en – helaas 
maar waar – faillissementen.  Bij het vullen van de 
websites met berichten heeft Kuenen hulp van 
junior vakredacteur Janneke de Wit, vers  
afgestudeerd in communicatie- en informatie-
wetenschappen. Haar gemiddelde productie ligt 
op zo’n tien stukken per dag. Schrijven voor inter-
net betekent kort en bondig zijn, met veel  
vetgedrukte kopjes ertussen om de aandacht 

steeds opnieuw te prikkelen. 
De Wit: ‘Schrijven voor internet heeft het grote 
voordeel dat je meteen beloond of gestraft wordt. 
Je ziet direct of een artikel goed aansluit als het 
veel gelezen wordt. Google Analytics en het  
content management systeem van NWST zijn  
daarbij belangrijke hulpmiddelen.’ 

Spammen
Input voor de sites en bladen wordt onder meer uit 
persberichten gehaald. Die druppelen via de  
mailbox de hele dag door binnen. 
‘Insturen loont altijd’, tipt operationeel manager 
Peter Jansen. Van bijna elke bericht wordt mini-
maal een webbericht gemaakt. Desondanks zijn 
marktpartijen in de praktijk nogal terughoudend. 

Die hebben de neiging zelf al te beoordelen of iets 
interessant is of niet. Mijn advies is echter:  
opsturen die handel; dan komt het wel goed.’ 
Palsgraaf: ‘Spam ons maar!’

Kuenen: ‘Ik vind het fijn als geïnterviewden een 
proactieve houding hebben: zelf nogmaals contact 
opnemen, extra informatie of foto’s aanleveren. 
Natuurlijk beslissen wij als redactie uiteindelijk 
hoe iets geformuleerd wordt en wat er wel of niet 
geplaatst wordt, maar input is altijd welkom.’

Nalezen
Als een verhaal dan klaar is, volgt vaak nog het  
stadium van het nalezen. Journalisten stellen 
daaraan vaak twee eisen. Controleren op feitelijke 

TIEN gOuDEN TIpS
1. Journalisten toveren zelden. Wat jij vertelt, 
   is het verhaal.
2. Bereid je voor. Wat is de boodschap die je 
    wilt uitdragen?
3. Neem de tijd om je verhaal te doen; laat je 
   niet overvallen. 
4. Doe je verhaal in hoofdlijnen. Zorg voor 
    enkele oneliners. 
5. Jij hebt de kennis in pacht. Niet de 
    journalist, die vat samen. 
6. Verlies je niet in technische details (mensen 
    lezen over mensen).
7. Teksten nalezen is geen probleem. Maar 
    weet wat je positie is. 
8. Denk niet te snel: ‘dat weet iedereen al van 
    mijn organisatie’.
9. Help met goed illustratiemateriaal; het is in 
    je eigen belang.
10. Praat niet off the record, maar probeer wel
      vrijuit te spreken.

Alberto Palsgraaf, uitgever: 

‘Iedereen leest graag hoe 

groen het gras bij de 

buurman is. Wees dan de 

buurman’ Lieke van de Weijde, officemanager.

Uitgever Alberto Palsgraaf (l) in overleg met Peter Jansen.
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onjuistheden (klopt alles?) en een tijdige reactie.  
In de praktijk grijpen veel geïnterviewden dit  
stadium aan om meningen 180 graden bij te  
stellen, allerlei maren en mitsen toe te voegen 
en hele stukken tekst te schrappen, terwijl alles 
exact op lengte geschreven is. Soms duurt het ook 
nog eens dagen voordat er überhaupt een reactie 
komt, terwijl journalisten bijna altijd strakke dead-

lines hebben. Omdat het nalezen van een tekst op  
feitelijke onjuistheden hooguit twintig minuten 
duurt, hanteren gevestigde kranten en bladen 
daarbij soms een strenge regel: geen reactie  
binnen de gestelde deadline geven, betekent dat 
de geïnterviewde het kennelijk niet belangrijk 
genoeg vindt om te reageren. 

NWST gaat daarbij iets genuanceerder te werk. Van 
Iersel: ‘Iets zeggen in een interview is een, maar als 
je het daarna zwart op wit terugleest, is het toch 
net iets anders. Ik neem altijd ruim te tijd voor een 
discussie over een concepttekst. Maar ik ben soms 
wel wat strenger voor de directeur van een groot 
bedrijf dan voor een eenpitter die nog nooit  
contact met de pers heeft gehad.’

Van Iersel legt de geïnterviewde vaak uit wat zijn 
belang is bij een goed journalistiek verhaal en 
waarom bepaalde zaken extra aandacht krijgen. 
‘Dat is geen sensatiezucht – ook al wordt dat wel 
eens als zodanig gezien – maar een doodnormale 
journalistieke praktijk. Als wij bepaalde citaten 
gebruiken of zaken benadrukken, moet dat altijd 
tot doel hebben het achterliggende verhaal  
duidelijk te krijgen. Ik neem graag de tijd om 
geïnterviewden te overleggen over de opzet van 
een artikel. Maar een ding moet duidelijk zijn. 
Uiteindelijk bepalen wij of we iets publiceren. ‘

Santi Raats: ‘Feitelijke onjuistheden – dus wat niet 
klopt – haal ik sowieso uit de tekst. Over  

Kelly Kuenen, vakredacteur: 

‘Ik bel liever een uur later 

terug, dan dat iemand 

vluchtig mijn vragen 

beantwoordt’

Marie Cecile Oosterhout, 

vormgever: ‘Foto’s kunnen 

beter, ja. Maar goed, ik 

weet dan weer niet hoe je 

een boom moet snoeien’

Hoofdredacteur Hein van Iersel in overleg met vakredacteur Janneke de Wit.
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opmerkingen over stijl en opbouw denk ik na. 
Ook bij alle andere punten laat ik de opgemaakte 
opmerkingen meewegen. Maar ik hou wel zelf de 
regie in handen.’

Alberto Palsgraaf: ‘De best gelezen verhalen zijn 
toch vaak de human interest-verhalen. Neem bij-
voorbeeld een onkruidmachine. Heel leuk om te 
vertellen dat het apparaat zes pk en zeven wielen 

heeft, maar het verhaal hoe dat ding ontstaan is, 
het anekdotische, doet het vaak beter. Klanten rea-
liseren zich dat niet altijd. We vinden het allemaal 
mooi om te lezen hoe groen het gras bij de buur-
man is. Wees dan de buurman.’  
Peter Jansen: ‘Wij willen gewoon een goed blad 
maken.’ 

Jansen is als operationeel manager de leidingge-
vende spil op de redactie. Hij geeft opdracht arti-

kelen te schrijven, brieft freelancers en houdt in de 
gaten of alles op tijd binnen en publicatieklaar is. 
Het hele proces van inhoud en opmaak ligt op zijn 
bordje. Hij doet dat voor vijf titels tegelijk, die  
allemaal zes tot acht keer per jaar verschijnen.  
Met alle eenmalige uitgaven erbij rollen er bijna 
elke week een of meerdere bladen van de pers.  

groen = geel
NWST is bezig met een nieuwe vormgeving. 
Vormgever Marie Cecile Oosterhout heeft die in 
overleg met Van Iersel ontwikkeld. Oosterhout:  
‘De bladen worden frisser, met meer wit.’ 
Een sleutelrol bij elk artikel speelt het illustratiema-
teriaal. Is het beeld – en met name de hoofd- 
illustratie – goed, dan is de tekst uitnodigend 
om te lezen. NWST is daarbij vaak afhankelijk 
van wat er aan fotomateriaal aangeleverd wordt. 
Regelmatig komt het voor dat foto’s onscherp, te 
donker of te laag van resolutie zijn. ‘Dan wordt 
er snel wat van internet geplukt, terwijl er tegen-
woordig met iPhones al heel acceptabele foto’s te 
maken zijn’, vertelt Oosterhout. Dan zegt ze, met 
enige relativering: ‘Maar goed, ik weet dan weer 
niet hoe je een boom moet snoeien.’

Omdat het steeds drukker wordt en de zaken goed 
gaan, wordt er vaak tegen de deadline aan gewerkt 
(of soms zelfs iets eroverheen). Dan is het stressen 
om op tijd naar de drukker te gaan. De indeling 
van het blad wordt bepaald, de laatste nieuwtjes 
en advertenties worden nog toegevoegd. Van 
Iersel bemoeit zich op die momenten intensief met 
de bladen. Niets ontsnapt aan zijn oog. Het blad 
gaat pas weg als hij zijn akkoord geeft. 

Uitgever Alberto Palsgraaf is ondertussen verant-
woordelijk voor de verkoop. Redactioneel heeft hij 

een zogeheten antennefunctie – hij komt op veel 
plaatsen en signaleert interessante onderwerpen 
om over te schrijven. ‘Ik zorg dat het netwerk  
groter wordt. Journalisten cirkelen vaak in het-
zelfde netwerkje rond.’ 
Palsgraaf heeft sinds december hulp bij de  
acquisitie. Rik Groenewegen is aangenomen 
als junior accountmanager in de binnendienst. 
Volgens Groenewegen heeft het werken voor  
special interest-bladen een bepaalde charme.  
‘Laatst was er een klant die mij zelfs bedankte voor 
het plaatsen van een advertentie. Dat heb ik tot  
nu toe nog nergens anders meegemaakt.’
Groenewegen heeft bij een aantal andere  
uitgeverijen gewerkt en kan zodoende de  
vergelijking maken. Wat hem opvalt, is de prettige 
sfeer die in de sector hangt: ‘Natuurlijk wordt er 
hard gewerkt in de sector, maar er lijkt toch meer 
respect voor de ander dan in veel andere sectoren.’

De ruggengraat van NWST wordt gevormd door 
officemanager Lieke van der Weijde, event- 
manager Ilse Kuipers en ten slotte administrateur 
Harry Heijmans. Zij regelen zaken als facturen, de 
invulling van de partnerschappen, congressen, 
abonnementen, traffic (binnenhalen advertenties) 
en websitebeheer. Lieke van der Weijde is vooral 
verantwoordelijk voor de contentpartners van 
NWST.  Het woord adverteerder is bij NWST  
inmiddels een verboden woord. Van der Weijde: 
‘Onze partners investeren veel geld bij ons en 
mogen dan verwachten dat wij hen ook actief  
bijstaan om hun boodschap naar buiten te  
brengen.’ Van der Weijde beheert daarom onder 
andere een agenda waarin de redactie bijhoudt 
hoe vaak partners worden gebeld. Doel daarvan is 
ontwikkelingen in de markt die niet als persbericht 
worden opgestuurd, op de website te krijgen.

Terwijl Van der Weijde voornamelijk druk is met  
de partners van NWST, heeft Ilse Kuipers de  
verantwoordelijkheid voor de events.  
Het organiseren van een event lijkt heel makkelijk, 
maar is vaak lastiger dan het samenstellen van 
een magazine of website. Kuipers: ‘Op een congres 
moet alles samenkomen. Voldoende bezoekers, 
vooral ook met het juiste profiel, in combinatie met 
een goede locatie en als laatste natuurlijk een goed 
verhaal en een soepele logistiek.’

Ilse Kuipers, eventmanager: 

‘Mensen zijn vaak 

supergeïnteresseerd in wat 

sprekers en bedrijven op 

onze evenementen 

vertellen’

Santi Raats, vakredacteur.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-5936
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Pest Tec, het zusterbedrijf van Bras Fijnaart in Heijningen, is importeur van de Swingfog- en de Fontan-nevelapparatuur. Deze warm- en koud-

vernevelaars van de Duitse fabrikant Swingtec kunnen onder meer worden ingezet bij de bestrijding van ziekten en plagen in kassen. ‘Onze Fontan-

nevelapparatuur heeft een zuigende werking, de zogenaamde venturiewerking. Daarin zijn wij uniek’,  vertelt directeur Goof Rijndorp van Pest Tec.

Auteur: Sylvia de Witt

Een begrip als het gaat om  
warmteneveltechniek
Goof Rijndorp: 'Wij maken grote druppels met als gevolg 
een betere verspreiding'
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Er zijn twee soorten vernevelaars: warm- en 
koudvernevelaars. Een warmtenevelaar is vol-
gens Goof Rijndorp niets nieuws; al eind jaren 40 
van de vorige eeuw werd het eerste Swingfog-
warmtenevelapparaat gebouwd. ‘Het motoren-
principe diende oorspronkelijk voor de aandrijving 
van raketten die in de Tweede Wereldoorlog 
gebruikt werden. Deze basistechniek werd in de 
loop der jaren doorontwikkeld, met het  
zogenaamde Swingfire-proces als resultaat.’

Trilling tussen 80 en 110 keer per seconde
Dit idee is dus inmiddels al meer dan vijftig jaar op 
de markt. Swingfog werd hiermee wereldwijd een 
begrip als het gaat om warmteneveltechniek. 

Je kunt er vele kanten mee op. Een leuke  
toepassing bijvoorbeeld is het maken van mist 
in de filmindustrie. En om dichter bij huis te blijven:  
in de landbouw wordt Swingfog veelvuldig ingezet 
voor het vernevelen van kiemremmingsmiddelen 
in aardappelbewaarplaatsen, en in de tuinbouw en 
boomkwekerij voor het bestrijden van plagen en 
ziekten. 

De Swingfog-vernevelingsapparaten werken op 
benzine volgens het Swingfire-principe. Wat dat 
is, legt directeur Goof Rijndorp haarfijn uit. ‘Bij het 
Swingfire-principe wordt een benzine-luchtmeng-
sel in de verbrandingskamer ontstoken, wat vervol-
gens een gaskolom in de resonatorpijp 80 tot 110 
keer per se¬conde laat trillen, afhankelijk van het 
type apparaat. Aan het einde van de  

resonator komt de werkstof terecht in de lucht-
stroom, die met hoge snelheid naar buiten komt. 
Deze wordt in fijne aerosoldruppels uit elkaar 
geslagen, waarna er een licht zwevende nevel  
ontstaat. De toevoer van werkstof en benzine 
wordt door een lichte overdruk in de tanks  
geregeld.’ 

Zou er op den duur ook een elektrisch  
aangedreven vernevelapparaat op de markt  
kunnen komen? ‘Het principe van de V1 is een 
mooi principe, omdat heel veel vloeistof in korte 
tijd kan worden verneveld. Dat kan niet elektrisch 
gebeuren door explosie-implosie. De opbrengst  
is een capaciteit van 30 tot 50 liter per uur,  
afhankelijk van de grootte van het apparaat.  
Dat red je niet met een LVM-apparaat. Elektrische 
energie is alleen nodig voor het starten (bij de SN 
101-pomp ook voor de werkstofuitschakeling) en 
wordt door standaardbatterijen geleverd.’

Pionier van de vernevelingstechniek
De ULV-koudnevelapparaten (ULV staat voor ultra 
low volume) die Pest Tec importeert sinds ruim 30 
jaar vernevelapparatuur van het merk Swingtec. 
(deze zin klopt niet/KV)  Deze apparaten worden 
wél elektrisch aangedreven en worden ingezet 
voor een efficiënte bestrijding van insecten,  
plagen, schimmels, virussen en bacteriën. Op 
het gebied van sproeien is ULV gedefinieerd als 
het kleinste volume dat noodzakelijk is om het 
gewenste resultaat te bereiken. In 1979 bracht 
Swingtec de eerste elektrisch aangedreven Fontan 
ULV–vernevelaar op de markt, waarmee dit bedrijf 
zijn reputatie als pionier van de  
vernevelingstechniek bevestigde.  Rijndorp: ‘Ons 
huidige programma van moderne en efficiënte 
ULV-aerosolgeneratoren is dan ook gebaseerd op 
onze jarenlange ervaring.’  Soms hoor je mensen 
praten over LVM, maar vaak wordt er ook  
gesproken over ULV-apparatuur. Wat is nu het ver-
schil? ‘Dat is wel een punt. In Nederland noemen 
wij het LVM-apparatuur, maar internationaal wordt 
het ULV genoemd. Het gaat om hetzelfde.’

Grotere druppel
Laten we het dan maar bij de Nederlandse  
benaming houden. LVM-apparatuur wordt in  
kassen nog veelvuldig toegepast voor het  
vernevelen van chemische middelen ter  
bestrijding van ziekten en plagen, maar de  
apparatuur van Pest Tec is toch heel anders dan 
die van andere merken. ‘Het grote verschil tussen 
de LVM-apparatuur van Pest Tec en die van andere 
merken is dat onze LVM grotere druppels maakt’, 
verklaart Rijndorp. ‘Die grotere druppels gaan 

gedurende de verdeling door de kas veel langer 
mee. Vaak wordt er nog wat olie aan toegevoegd 
om de druppel te omhullen, waardoor hij nog  
langer meegaat. Als een druppel door de lucht 
heen wordt getransporteerd, verdampt hij. Hoe 
kleiner de druppel, des te eerder is hij verdampt. 
Een kleinere druppel is al na 5, 6, of hooguit 20 
meter verdampt. Wij krijgen het voor elkaar om 
relatief grote druppels te maken. Van de 100  
procent die uit onze Fontan’s wordt geblazen, komt 
de helft terug bij het apparaat om nog een keer 
weggeblazen te worden voor een goede verdeling. 

Als we een liter uitbrengen, gaat er van die liter 
100 procent de ruimte in door middel van  
ventilatoren; 50 procent daarvan komt weer terug 
bij de ventilator, om daarna nogmaals de ruimte in 
geblazen te worden. Andere merken hebben alle-
maal een soort verfspuitprincipe; die krijgen dat 
niet voor elkaar’, zegt Rijndorp met enige trots.

Venturiewerking
De andere merken zijn gebaseerd op het verf-
spuitprincipe, waarbij je een vloeistof in een lucht-
stroom brengt, waarna deze door een sproeier 
heen gaat en wordt verneveld. Vervolgens wordt 
de nevel met een ventilator weggeblazen. 
Rijndorp: ‘Onze apparatuur heeft echter een 
venturiewerking. Wij zuigen de vloeistof uit de 
leiding door een sproeier heen en brengen die in 
de luchtstroom. Op deze wijze kunnen we grotere 
druppels maken. En doordat de spuitvloeistof uit 
de sproeier gezogen wordt, wordt verstopping 
van de sproeiers voorkomen. Daar zijn wij uniek in. 
Wij hebben altijd op deze manier gewerkt. In de 
boomkwekerijsector is ingrijpen met chemische 
middelen soms helaas noodzakelijk. Als dat het 
geval is, doe het dan efficiënt en effectief. Dat kan 
met onze apparatuur.’

ACHTERGROND4 min. leestijd
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Eenvoudige bediening
Een Brabantse boomkweker die liever niet bij 
naam genoemd wil worden – want hij is niet zo dol 
op publiciteit – gebruikt de LVM-apparatuur van 
PestTec al tien jaar. En dit naar volle tevredenheid, 
‘zolang de middelen niet te vet zijn; dan wordt 
alles netjes verdeeld.’ 

‘Per hectare gebruiken wij 115 liter water en in een 
tijdsbestek van twee uur wordt alles verdeeld over 
het gehele bedrijf. Het LVM-apparaat maakt water-
druppels met de juiste grootte, die vervolgens 

worden meegenomen door de lucht. De ruimte-
ventilatoren die in de kassen hangen – tien op een 
hectare – zorgen voor luchtbeweging in de kas. 
De frequentie hangt af van de infectiedruk en de 
ziektes, maar normaal gezien doen we dit één keer 
in de twee weken.’

Er zijn veel meer mer- ken van deze vernevel- 
apparatuur op de markt, maar deze boom- 
kweker houdt het bij de apparatuur van PestTec. 
‘We hebben er toentertijd voor gekozen omdat 
de bediening eenvoudig is. Ook in prijstechnisch 
opzicht was het niet verkeerd, en er kan weinig aan 
kapotgaan. Ik ben begonnen met twee apparaten 
en in de tussentijd heb ik er nog drie bij gekocht. 
Ik kan er nu in één keer vier van de in totaal zeven 
hectare mee bedienen. Ja, je kunt wel zeggen dat 
ik er enthousiast over ben; anders had ik ze niet al 
tien jaar gebruikt.’

ACHTERGROND

‘De beste kunnen  

de concurrentie aan’

Goof Rijndorp

Waarom neemt u geen
super-abonnement?

Voor slechts € 215 per jaar 
ontvangt u alle uitgaven van NWST. 

In totaal 38 magazines boordevol 
informatie over de groene sector.

Stuur een mail naar Ilse Kuipers ilse@nwst.nl  
en uw abonnement wordt omgezet 

in een super-abonnement.  

6 uitgaven €73,- 6 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €73,- 8 uitgaven €91,-

NU
SLECHTS

€215,-

Jaargang 6  4 - 2015

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

new design

gAATJesPOTTen
De ideale combi tussen volle grond en container?

Participatiekweker

wie springt erin?
Boom innovatie dag

Volop boominspiratie
Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in

13 juli 2015
POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand

Jaargang 3  4 - 2015

GPS-DATA
Met een kano waterdieptes meten

Placemaking method

u vraagt, u draait

Duurzaam beheer

met oog voor natuur
Roundup
Verbod op onkruid-

bestrijdingsmiddelen?

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

new DeSiGn

Ons personeel is bekend met BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

Hijswerk

In- en verkoop van hout

Advies

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

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

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

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

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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Veldbeemd
Een niet te missen soort in je sportveld?

Recordtijd renovatie

van toplaag Grassmaster
engerlingen

Pak ze nu aan!
Honkbalvelden

Duurzaam onderhoud

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

0499-422435

050-5445360

0252-211288
0547-288440

0115-481710 0527-630970

Een krachtige combinatie
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WWW.AGRI-MACHINES.NL

www.gkbmachines.com
new design
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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

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

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73
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Een bijzondere fusie in deze uitgave van Boom In Business. Natuurlijk valt hier 
een hoop over te zeggen en dat zal in de wandelgangen ook zeker gebeuren. 
In het artikel worden uiteraard met name de positieve kanten belicht. ‘De 
markt wordt groter, de klanten worden groter en veeleisender. We moeten dus 
wel fuseren.’ De gemiddelde boomkweker weet dat dit maar één kant van de 
medaille is en dat dit voor een fors deel ook maskerend taalgebruik is. 

En dan vooral om het feit te maskeren dat de omzetten in het openbaar groen 
dalen en dat er op veel plaatsen in de boomteeltsector bijzonder weinig ver-
diend wordt en soms zelfs fors verloren. Want het gaat natuurlijk niet alleen 
maar goed in de boomkwekerijmarkt. Ook in de boomkwekerijwereld gaat de 
oude economische wet gelden: ‘Eet of word gegeten.’ In het persbericht wordt 
nog gesproken over krachtenbundeling; heel braaf en aandoenlijk stoer. Reëler 
is het om je af te vragen of je wel over een fusie kunt spreken en niet veel 
eerder over een overname. 

Een interessante vraag is wat dit betekent voor de rest van de markt. De 
combinatie van Boot & Darthuizer zal proberen het gezamenlijke markt-
aandeel overeind te houden en misschien zelfs uit te breiden. Dat zal lastig 
worden; het lijkt logisch dat een dergelijke fusie zal leiden tot meer 

concurrentie in deze markt en mogelijk nieuwe toetreders. Er is voldoende 
capaciteit op de markt op het gebied van containervelden. De echte 
specialisten die dit soort producten naar het openbaar groen brengen zijn 
echter dun gezaaid, maar deze fusie schept mogelijkheden. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Ook in de boomkwekerijwereld gaat de 

oude economische wet gelden: 

‘Eet of word gegeten’

Dit zal leiden tot meer concurrentie in deze 

markt en mogelijk nieuwe toetreders

De klanten worden groter en 

veeleisender. We moeten dus 

wel fuseren

Eet of word gegeten 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-5938
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Growing improvement

EEN KLANT VAN JOU 
VERDIENT DE BESTE BOMEN

Een goed begin is het halve werk, zeker als het om 

bomen gaat. Daarom ben je bij Volentis aan het goede 

adres als kweker, hovenier of handelaar. Of je nu bomen 

in container of uit de volle grond bestelt, één tot vier 

keer verplant, je krijgt het beste van het beste. Een 

uitstekende basis om zelf mee verder te kweken of voor 

je groenproject. Je klanten verdienen het.

Wil je weten wat ons actuele assortiment 

is of wil je direct bestellen? 

We helpen je graag verder. 

Bel of mail gerust: info@volentis.com

90 hectare bomen 
en struiken van 
hoge kwaliteit

Flexibele en klantgerichte 
dienstverlening

Altijd op zoek naar 
’Growing improvement’

Ruim dertig jaar 
ervaring als kwekerij

Kesteren  Hoofdstraat 74-76    |    T +31 488 745 170    |    www.volentis.com 

Vraag onze brochure aan!
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