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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

FPS Rootcutter
Versneld 
productieproces

Young Grower 
Paul Bressers en 
Suzanne Seuren

’EEn concEPt, dat iS allES wat 
mijn klantEn blij maakt’

young grower

of the year

Regio-In-Beeld: Arno Rijnbeek 
van Rijnbeek en Zonen



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBANd/BINdBuIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Autochtoon
Milieukeur
Groenkeur

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Lage Heide 20

5521 NM Eersel 

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

                 

Plantgoed tot 2 meter

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij de Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Ziet u ook graag uw 
bedrijfsinformatie op 

deze pagina?  
Neem dan contact op 

met Rik Groenewegen,  
via rik@nwst.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl

VOORuITSTREVENd
IN fOLIEKASSEN

Frankrijklaan 9
2391 PX Hazerswoude
T +31 (0)172 235 990
F +31 (0)172 235 995
info@foliekassen.com
www.foliekassen.com



Flipper is de plus in de geïntegreerde teelt voor 
een uitstekende bescherming van het gewas 
tegen insecten. Het is een snelwerkend contact-
middel van natuurlijke oorsprong ter bestrijding 
van o.a. spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, 
dop- en schildluis. Daarnaast is Flipper veilig 
voor bestuivers en de meeste natuurlijke 
vijanden.

Voor meer informatie over Flipper of andere 
biologicals: agro.bayer.nl

FLEXIBEL +
Biologicals: de juiste aanvulling

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



www.boom-in-business.nl 5

40 Young Grower 
Verhaegh-Seuren: 
‘Ik weet waar ik voor 
getekend heb; het is 
bij mij alles of niets’

Ze is op internet te vinden als Rozenkoningin 2014, maar heeft véél meer in haar 

mars: kwekersdochter Verhaegh-Seuren nam vorig jaar het kwekersbedrijf over 

van haar vader en drie ooms. Dat heeft ze niet prominent naar buiten gebracht, 

maar intern staat zij zeer stevig haar mannetje. Ze weet wat ze wil en vaart een 

duidelijke koers. ‘Tegenslag is mij niet snel een doorn in het oog; ik word er 

sterker van.’

Flipper is de plus in de geïntegreerde teelt voor 
een uitstekende bescherming van het gewas 
tegen insecten. Het is een snelwerkend contact-
middel van natuurlijke oorsprong ter bestrijding 
van o.a. spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, 
dop- en schildluis. Daarnaast is Flipper veilig 
voor bestuivers en de meeste natuurlijke 
vijanden.

Voor meer informatie over Flipper of andere 
biologicals: agro.bayer.nl

FLEXIBEL +
Biologicals: de juiste aanvulling

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   
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Versneld productieproces met 
automatische wortelsnijder 

De Roots Cutter van FPS-Machines BV is 

speciaal ontworpen voor het gebruik in 

automatische verpotlijnen bij boomkweke-

rijen. Deze machine scheidt de wortels van 

de stekjes van elkaar voordat ze worden 

verpot. Dit scheelt veel storingen. Vromans 

Kwekerijen in Biest-Houtakker heeft er sinds 

maart een in huis. 

Moeilijk om met concepten het 
verschil te maken 

Iedere kweker wil het: het verschil maken. Een 

product op de markt brengen dat anders is dan 

andere. In de dagelijkse realiteit is dat nog 

niet zo makkelijk. Paul Bremmer van Bremmer 

Boomkwekerijen vertelt hoe hij in zijn bedrijf 

omgaat met concepten.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijk (guus@nwst.nl)

     Linde Kruese (linde@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

24 48
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uitdagingen en kansen voor klimaatbomen tijdens  
symposium Climate Trees

Woensdag 20 juni vond in Dodewaard het symposium Climate Trees plaats. Een 

dag met inspirerende presentaties en pitches van deskundigen die het publiek 

enthousiast vertelden hoe we ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin 

klimaatverandering effect heeft op bomen in de stad. Die boodschap is 

overgekomen bij de boomkwekers, -beheerders en landschapsarchitecten die 

het symposium bezochten.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/bladboominbusiness

8 Nieuws

18 Hittegolf bij boomkweker

20 Regio in beeld: Rijnbeek & Zonen

28 Regio in beeld: De Jong Plants

32 Regio in beeld: Lendert de Vos

36 Young Green professional: Paul Bressers 

44 Eerste editie Garden Trials and Trade succesvol

46 Plantarium 2018

52 Inheemse bomen: de visie van 
 boomkwekerijen

62 Goedkope weerpaal Fieldmate volgens 
 makers op het punt van doorbraak

66 Hoofdredactioneel

56

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Hoe gebruiken we het bodemleven voor 
een gezondere plant?

Dat we het bodemleven hard nodig hebben en praktisch 

niet zonder kunnen, is in de afgelopen jaren wel duidelijk 

geworden. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat 

het nut en het effect van de microbiologie in de teeltbare 

bodemlaag jarenlang is onderschat. Diep van binnen 

weten we dan ook allemaal dat er iets moet gebeuren 

om het bodemleven te behouden en te stimuleren. In dit 

artikel staan enkele praktische tips omschreven die wij u 

mee willen geven.

12
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Nieuwe technologie
onthult Xylella in 
vroeg stadium
Xylella fastidiosa is wereldwijd een van de gevaar-
lijkste bacteriële ziektes voor planten en bomen. 
De bacterie veroorzaakt verschillende ziektes, met 
grote gevolgen voor de landbouw en het milieu. 
Sinds 2013 is de ziekte actief in Europa; Xylella 
werd voor het eerst ontdekt in oude olijfbomen 
in Puglia. In Italië zijn baanbrekende resultaten 
geboekt met het detecteren van de bacterie in een 
vroeg stadium. Xylella kan meer dan 350 planten-
soorten infecteren. Doordat Xylella weinig kieskeu-
rig is qua gastheer, is het uitroeien van besmet-
tingshaarden ingewikkeld en kostbaar. Xylella is 
niet alleen overdraagbaar door en via planten, ook 
insecten kunnen de bacterie overdragen. 
Een onderzoek van het Joint Venture Research 
Centre in Italië heeft veelbelovende resultaten 
gepubliceerd op nature.com met een technologie 
die biochemische en fysiologische veranderingen 
detecteert in planten. Met behulp van een vlieg-
tuig of drone, waarop een thermische camera 
en een hyperspectrale sensor zijn gemonteerd, 
worden metingen verricht. De metingen resulteren 
in hogeresolutiebeelden met een breed bereik 
van golflengten. Met behulp van DNA-testen 
is bewezen dat het gebruik van deze nieuwe 
technologie de ziekte voor meer dan 80 procent 
kan voorspellen. De methode is niet alleen zeer 
nauwkeurig met een voorspellingskans van meer 
dan 80 procent; hij kan ook extreem snel worden 
uitgevoerd. Als de camera's bevestigd worden aan 

vliegtuigjes of drones, kan in één uur tijd 1.000 ha 
geïnspecteerd worden.  De onderzoekers beweren 
dat het in een vroeg stadium ontdekken van Xylella 
zeer belangrijk is voor de bestrijding. De meeste 
besmette planten laten namelijk pas na tien tot 
twaalf maanden ziekteverschijnselen zien, volgens 
labresultaten. Door deze lange incubatietijd is 
een vroege detectie van de schadelijke bacterie 
cruciaal.

Joost Stolker in 
bestuur Anthos
Tijdens de algemene ledenvergadering van Anthos 
op 21 juni hebben de leden van Anthos Joost 
Stolker benoemd tot lid van het bestuur boom-
kwekerijproducten. Met deze benoeming is Stolker 
tevens lid van het algemeen bestuur van Anthos. 
Stolker is directeur van Avaxa Plants, gevestigd in 
Boskoop.

Mantis lanceert 
extra smalle 
onkruidbestrijder
Dit voorjaar heeft Mantis Ulv een nieuwe, extra 
smalle machine gelanceerd: de WS Agro-Compact, 
die ontwikkeld is voor onkruidbestrijding in 
zwartstroken in de fruit- en wijnbouw. Naast 
deze toepassing is de machine ook geschikt voor 
onkruidbestrijding op en langs fietspaden en op 
begraafplaatsen. 
Deze machine kookt het water waarmee het 
onkruid bestreden wordt. De machine kan worden 
ingezet met een spuitbalk of met de sproeilans. 
Tevens beschikt de machine over een hogedruk-
functie, waardoor hij breder inzetbaar is. De machi-
ne is relatief licht, zodat er gewerkt kan worden 
met een licht trekkend voertuig; een minitractor of 
elektrokar zal voldoende zijn. 
De WS Agro-Compact kan worden uitgevoerd met 
een aggregaat op de aftak-as of op een brand-
stofmotor. Daarnaast kan er worden gekozen uit 
een waterbuffer van 440, 550 of 660 liter. Met een 
standaardafgifte van negen liter per minuut is een 
goede werksnelheid mogelijk.

M. van den Oever 
presenteert hitte-
bestendige bomen 
Maandag 25 juni vond het eerste Congres 
Hittestress plaats in Den Bosch. Centraal 
stond de vraag hoe Nederland moet 
omgaan met de toenemende warmte. Hoe 
staan we ervoor? Wat zijn de gevolgen? En 
hoe kan de kwetsbaarheid van de mens, de 
stad en de natuur verminderen?
Helga van Leur was dagvoorzitter, minister 
Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur 
en Waterstaat sprak over de 'sluipmoorde-
naar' hittestress: 'Ik hoef u niet te vertellen 
dat ons klimaat verandert. Dat ondervinden 
we bijna elke dag. April en mei waren de 
warmste lentemaanden in 300 jaar.'
Boomkwekerij M. van den Oever pre-
senteerde in het kader van het Green 
Life-programma van de kwekerij tien hit-
tebestendige bomen. Deze bomen kunnen 
voor een beter stadsklimaat zorgen en kun-
nen de hogere temperaturen en relatieve 
droogte aan. Met 500 bezoekers beschouwt 
de organisatie het congres als een succes.
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NIEUWS

Jan-Dieter Bruns 
voorzitter Europese 
boomkwekers-
organisatie
De Duitser Jan-Dieter Bruns is gekozen als voor-
zitter van de European Nurserystock Associaton 
(ENA), een Europese boomkwekersorganisatie. Dat 
meldt de Duitse boomkwekersbond BbB. Bruns, 
een van de grootste boomkwekers van Europa met 
Bruns Pflanzen, was sinds 2016 al vicevoorzitter 
van de ENA. Die rol gaat nu naar de Nederlander 
Henk Raaijmakers, die bekend is als voorzitter van 
de LTO-vakgroep bomen en vaste planten. Bruns 
vertelt de BdB dat hij zich wil richten op de vrije 
handel binnen de Europese Unie. Hij zegt zich 
zorgen te maken over de Brexit en wil samenwer-
ken met de Britse boomkwekersbond. Bruns is de 
opvolger van Tim Edwards, die sinds 2014 voorzit-
ter van de ENA was.

Nieuwe middelen 
boomkwekerij 
toegelaten
Het Ctgb heeft naar aanleiding van de collegever-
gadering op 27 juni een aantal wijzigingen doorge-
voerd die betrekking hebben op de boomkwekerij. 

Het insectenbestrijdingsmiddel 15651 N van 
toelatingshouder Syngenta Crop Protection met 
als werkzame stof cyantraniliprole wordt toegela-
ten. Het middel wordt voor professioneel gebruik 
toegepast in de teelt van potplanten (bedekte 
niet-grondgebonden teelt), boomkwekerijgewas-
sen (bedekte niet-grondgebonden teelt) en de 
vasteplantenteelt (bedekte niet-grondgebonden 
teelt). Het middel 11432 N (kleine toepassing) 
wordt uitgebreid voor het professionele gebruik als 
schimmelbestrijdingsmiddel in de onbedekte teelt 
van boomkwekerijgewassen.

Breederplant wint 
Beste Noviteit GTT
Op de eerste dag van Garden Trials and Trade 
is Hydrangea paniculata 'Breg14' (Polestart) van 
Breederplant uit Gouda uitgeroepen tot Beste 
Noviteit. Het oordeel van de jury: 'Hydrangea pan. 
'Breg14' is een zeer vroeg bloeiende Dharuma-
kruising. Prima gekweekt en gepresenteerd. 
Buitengewoon rijk bloeiend. Lijkt weinig door-
schieters te maken. De lichtgroene bloemkleur is 
zeker vernieuwend.'
In totaal werden door elf bedrijven 31 noviteiten 
aangemeld. Uiteindelijk werden er 28 gekeurd. De 
jurering van de noviteiten werd gedaan door een 
deskundige keuringscommissie van de Koninklijke 
Vereniging voor Boskoopse Culturen. De jury 
kende tevens vijf zilveren en zes bronzen medail-
les toe.

App maakt koppeling 
met Wintree mogelijk
TSD IT heeft een app ontwikkeld die het mogelijk
maakt om relevante informatie uit Wintree-
bedrijfs-software op een smartphone te bekijken. 
Met de app zijn de belangrijkste bedrijfsgegevens altijd 
binnen handbereik. De app maakt verbinding met de 
database van de gebruiker en geeft actuele informatie 
over voorraden en relaties. De app geeft de kweker 
direct inzage in beschikbare partijen. Locatie, maten, 
stadia en prijs worden op een overzichtelijke manier 
gepresenteerd. En met de handige en snelwerkende 
zoekfunctie heeft men gemakkelijk toegang tot de 
partijen. De app is geschikt voor Android en iOS. 
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Noviteiten Plantarium 2018
Onderstaande tekst is geschreven op basis van de door de inzenders verstrekte gegevens. Plantarium is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of 

onvolledigheden die in deze beschrijvingen staan. Foto’s van de nieuwigheden kunt u downloaden van de website van Plantarium. U heeft hiervoor een 

gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kunt u opvragen bij Sandra van Tol via sandra@bizzcommunications.nl. 

Acer palmatum 'JWW7' 
(Brown Sugar) 
Acer palmatum 'JWW7' (Brown Sugar) is een zeer 
gezonde en sterk groeiende Japanse esdoorn. In 
het voorjaar loopt de plant met chocoladebruin 
tot donkergroen blad uit. Na de langste dag zal 
het schot fel en helderrood zijn en doorgroeien 
tot in september. Doordat de plant goed vertakt, 
vormt deze in korte tijd een mooie struik. De 
takken zijn de gehele winter helderrood. Brown 
Sugar is goed winterhard en gewonnen door 
Jan-Willem Wezelenburg uit Hazerswoude. Van 
Vliet New Plants uit Stroe is de inzender, Ronald 
Roos uit Boskoop brengt hem in de handel. 
Kwekersrechtelijke bescherming is aangevraagd.

Albizia julibrissin 
'Pos 1' (Tropical 
Dream)
Albizia julibrissin 'Pos 1' (Tropical Dream) is de 
langst bloeiende winterharde kleine boom voor 
koelere klimaten. De bloei is uitbundig met grote 
aantallen op steeltjes staande roze pluimen van 
begin juli tot half september, waarbij zich iedere 
dag weer nieuwe bloemen openen. Albizia wordt 
ook 'slaapboom' genoemd, omdat de fijne blaad-
jes van het varenachtige blad zich iedere avond 
als de handen van een Boeddha sluiten. Tropical 
Dream is als beste geselecteerd uit een groep 
zaailingen uit de hoger gelegen gebieden rond 
Seoul (Korea). Hij is daarom zonder bescherming 
goed winterhard. Na twee jaar komt de boom al in 

bloei. Ongesnoeid wordt de boom 5 à 6 m hoog. 
Na tien jaar kan hij jaarlijks gesnoeid worden om 
de bloei te bevorderen, maar noodzakelijk is dat 
niet. Tropical Dream wordt ingezonden door Van 
Vliet New Plants uit Stroe, die hem ook in de han-
del brengt. Winner is Johan Possemiers uit Brecht 
(België). Kwekersrechtelijke bescherming is aange-
vraagd. 

Clematis 'Evipo098' 
(Sarah Elizabeth 
Boulevard Up 
Climbers / Raymond 
Evison)
Clematis 'Evipo098' is een langbloeiende Clematis. 
De roze bloemen bestaan uit zes tot zeven puntige 
kelkbladeren met mooi contrasterende rode helm-

knoppen. De bloemen verschijnen in grote aantal-
len van de late lente tot het eind van de herfst. 
De plant is goed herbloeiend, groeit tot ongeveer 
1,2 m hoogte en vereist stevige snoei. Deze 
Clematis is gewonnen door The Guernsey Clematis 
Nursery Ltd uit Vale (Guernsey). Kwekersrechtelijke 
bescherming is aangevraagd. Hoogeveen Plants 
uit Hazerswoude heeft de plant ingezonden voor 
de noviteitenkeuring en brengt hem tevens in de 
handel.

Clematis 'Evipo097' 
(Kitty Boulevard Up 
Climbers)
Clematis 'Evipo097' (Kitty Boulevard Up Climbers) 
is een compact groeiende, zeer rijk bloeiende witte 
Clematis. Hierdoor is de plant zeer geschikt voor de 
kleine tuin of in pot of container op het terras of 
balkon. De plant wordt zo’n 120 cm hoog en vereist 
stevige snoei. Deze Clematis is gewonnen door The 
Guernsey Clematis Nursery Ltd uit Vale (Guernsey). 
Kwekersrechtelijke bescherming is aangevraagd. 
Inzender is Hoogeveen Plants uit Hazerswoude, die 
de plant ook in de handel brengt.

Dianthus gratiano-
politanus 'Arepont' 
(Diantini Splash)
Dianthus gratianopolitanus 'Arepont' (Diantini 
Splash) is een rijkbloeiende Dianthus, die meerdere 
keren per jaar bloeit met donkerroze geurende 
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bloemen. De plant is zeer compact, goed winter-
hard en minder gevoelig voor ziekten en plagen 
dan andere Dianthus-soorten. Diantini Splash is 
niet alleen een aanrader voor schalen, potten en 
de particuliere tuin; ook voor stadsparken is het 
een unieke plant. Met zijn opvallende kleur maakt 
Diantini Splash iedere tuin en elk park tot een 
feest. De plant is gewonnen door Armada Young 
Plants uit De Lier, die de plant tevens in de handel 
brengt. Kwekersrechtelijke bescherming is aange-
vraagd. De Jong Tuinplanten VOF uit Made heeft 
de plant ingezonden.

Fargesia murieliae 
'Luca'
De dwergcultivar Fargesia murieliae 'Luca' is een 
echte vernieuwing bij de kluitvormende bamboes. 
De plant is kogelvormig en wordt ook na jaren 

niet hoger dan 40 à 50 cm en ongeveer 1 m breed. 
Daardoor is het een perfecte cultivar voor kleine 
tuinen, vakbeplanting en in pot voor op terras of 
balkon. De plant vormt geen woekerende uitlopers 
en is daarom als bamboe prima geschikt voor aan-
plant. Bovendien is de plant goed winterhard en 
vraagt hij weinig tot geen onderhoud in de
tuin. Inzender is Van Vliet New Plants uit Stroe. Van 
Son & Koot uit Kaatsheuvel en Hoogeveen Plants 
uit Hazerswoude brengen ‘Luca’ in de handel. 
Kwekersrechtelijke bescherming is aangevraagd.

Hibiscus syriacus 
'AartDevil1' (Red Devil)
Hibiscus syriacus 'AartDevil1' (Red Devil) kan met 
recht een aanwinst genoemd worden bij de 
tuinhibiscussen en is gewonnen door Mario van 
Aart uit Oudenbosch. Red Devil is een compacte 

cultivar met een zeer rijke bloei. De intens rode 
bloemen contrasteren mooi met het donkergroene 
blad. De bloemen zijn opvallend groot voor een 
H. syriacus-cultivar. Een bijkomend voordeel is 
dat Red Devil steriel is. Red Devil is geschikt voor 
bloeiende hagen, in grote bloembedden als soli-
tair of in pot. De plant bloeit van de zomer tot de 
vroege herfst. Van Vliet New Plants uit Stroe is de 
inzender en brengt de plant tevens in de handel. 
Kwekersrechtelijke bescherming is aangevraagd.

Hibiscus syriacus 
'Verosa'
Hibiscus syriacus 'Verosa' is met zijn mooie witte 
gevulde bloemen met roze accenten een mooie 
toevoeging aan het Hibiscus-sortiment. Voordat 
de bloem opent, doet de bloemknop denken 
aan de knop van een mooie roos. De plant heeft 
een krachtige groei en een sterke bloemkwaliteit. 
Hibiscus syriacus 'Verosa' raden we aan voor bloei-
ende hagen, voor grote bloembedden als solitair 
of voor in pot. De plant bloeit vanaf de zomer 
tot in de vroege herfst. Van Vliet New Plants uit 
Stroe heeft de plant ingezonden en brengt hem 
tevens in de handel. Winner is Mario van Aart uit 
Oudenbosch. Kwekersrechtelijke bescherming is 
aangevraagd.

NIEUWS
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Woensdag 20 juni vond in Dodewaard het symposium Climate Trees plaats. Een dag met inspirerende presentaties en pitches van deskundigen die het 

publiek enthousiast vertelden hoe we ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin klimaatverandering effect heeft op bomen in de stad. Die 

boodschap is overgekomen bij de boomkwekers, -beheerders en landschapsarchitecten die het symposium bezochten.

Auteur: Linde Kruese

uitdagingen en kansen voor 
klimaatbomen tijdens  
symposium Climate Trees
Praktische oplossingen tegen droogte en een oproep voor meer samenwerking
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Eigenlijk is de toekomst al begonnen. We moeten 
nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat 
onze stadsbomen houdbaar blijven in de komende 
jaren. Tijdens het welkomstwoord van dagvoorzit-
ter Henry Kuppen werd dit al goed duidelijk: ‘97 
procent van de wetenschappers bevestigt dat 
klimaatverandering echt is. Vijftig procent van de 
westerse bevolking gelooft de overige 3 procent. 
En dat terwijl de helft van de essen doodgaat door 
ziekte. De eikenprocessierups geeft dit jaar meer 

overlast dan ooit door de vroege warmte. Wat is de 
oplossing? Dat is de vraag die we vandaag beant-
woord willen krijgen.’

Dertig procent sterft 
Dr. Andrew Hirons, senior docent boomteelt aan 
het Myerscough University Centre in Engeland, bijt 
tijdens het symposium het spits af. Hij benadrukt 
tijdens zijn presentatie het belang van de juiste 
selectie van bomen. ‘61 procent van de bomen 

krijgt onvoldoende water. Belangrijk bij het selec-
teren van boomsoorten is dus droogtetolerantie. 
Soms hebben bomen maar tien liter water per dag 
nodig, soms wel honderd liter. Dit is afhankelijk van 
de weersomstandigheden. De uitdaging ligt in de 
relatie tussen wortel en bodem, ondoordringbare 
oppervlakken en beperkt grondvolume. In dertig 
procent van de gevallen sterft een boom in de 
eerste fase na aanplant. Hoe kan het dat bomen 
die weinig water nodig hebben het wél redden? 
Bomen die tegen droogte kunnen, voorkomen een 
watertekort door waterverwerking te maximali-
seren of door water te hergebruiken. Ook zijn ze 
in het algemeen beter bestand tegen droogte. Ze 
hebben een inherente veerkracht tegen waterte-
korten.’

Vertrouwen op een winkeletalage
Bij de keuze van zulke droogtetolerante bomen 
is volgens Hirons literatuur vaak niet nuttig. ‘Er 
zijn grote verschillen tussen cultivars. Dat heeft te 
maken met het onderhoud. Gevoelige soorten in 
een uitdagend stadsklimaat redden het sowieso 
niet. Het is moeilijk om voor ogen te krijgen welke 
soorten het wél redden. Informatie is vaak niet 
nuttig.’ 

Volgens Hirons is dat ook gelijk waar het vaak 
mis gaat: ‘Vaak worden catalogi van kwekerijen 
gebruikt om bomen uit te zoeken. Het probleem 
daarbij is dat er volledig wordt vertrouwd op een 

‘We moeten ecologen en 

landschapsarchitecten 

meer bij ons verhaal 

betrekken’
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soort winkeletalage, wat een catalogus eigenlijk 
is. Er staat oppervlakkige informatie in en vaak 
spreken boomkwekerijen elkaar tegen. Maar vier 
procent van de mensen gaat op bezoek bij kweke-
rijen of botanische collecties. Wat mensen willen 
weten en welke informatie er beschikbaar is, sluit 
niet goed genoeg op elkaar aan.’
De oplossing voor dit probleem geeft Hirons in de 
vorm van een gids die helpt bij het selecteren van 
soorten. De afgelopen twee jaar heeft hij hieraan 
gewerkt. Er staan meer dan 200 boomsoorten in 
waarvan onderzocht is hoe goed ze bestand zijn 
tegen de uitdagende stedelijke omgeving. ‘De gids 
is voor het Verenigd Koninkrijk bestemd, maar kan 
ook gebruikt worden in Nederland. Het belangrijk-
ste is dat informatie over boomsoorten consistent 
moet zijn. Deze gids is een begin.’

Pitcher met een mening
Martien Mantje is positief gestemd over de toe-
komst tijdens zijn elevatorpitch. De directeur 
van boomkwekerij Udenhout schat in dat we de 
komende tien jaar een oplossing zullen vinden 
voor de grootste uitdaging die klimaatverande-
ring met zich meebrengt: droogte. Soorten die hij 
noemt als zeer droogtetolerant zijn Acer rubrum en 
Ostrya carpinifolia. ‘Ook is het belangrijk om een 
breed scala aan bomen te planten, zodat ziekten 
zich minder gemakkelijk verspreiden.’

De andere twee pitchers van de dag, Carlos 

Verhelst van Batouwe boomkwekerijen en 
Christoph Dirksen van Baumschule Wilhelm, som-
men in vogelvlucht hun favoriete boomsoorten 
op. Dirksen komt zelfs met een top tien, met als 
hoogste drie: Tilia cordata ‘Greenspire’, Tilia tomen-
tosa ‘Brabant’ en Tilia flavescens ‘Glenleven’. Naast 
zijn top tien van bomen voor de toekomst merkt 
Dirksen op dat een boom nog zo goed kan zijn, 
maar dat goede verzorging key is. Hij steekt zijn 
uitgesproken mening niet onder stoelen of ban-
ken. ‘Boomkwekers weten wat ze moeten doen 
om goede bomen te maken. Het probleem zijn de 
architecten, de mensen die met de bomen werken. 
Ze moeten weten wat ze ermee moeten doen. Dat 
weten ze niet altijd. Om een boom 100 jaar te laten 
leven, is 50 m3 ruimte nodig. Vaak wordt bomen 
zoveel ruimte niet gegeven.’

In korte broek naar Nederland
Na een korte koffie- en theepauze is het tijd voor 
de hoofdspreker van de dag: Klaus Körber. Hij is 
docent dendrologie aan het Beierse Instituut voor 
Agricultuur. Met zijn project Stadtgrün 2021 onder-
zoekt hij sinds 2009 boomsoorten in drie Duitse 
steden: Würzburg, Hof/Münchberg en Kempten. 
Körber onderzoekt dertig veelbelovende soorten 
op hun geschiktheid als stressbestendige, klimaat-
bestendige stadsbomen van de toekomst. De 
criteria voor de selectie van veelbelovende boom-
soorten zijn onder andere vorsthardheid, groei, 
gevoeligheid voor ziekten, locatie van de boom en 

Henry Kuppen verwelkomt de gasten. Andrew Hirons aan het woord

‘Ik alleen weet niets. Jij alleen 

weet niets. Daarom moeten 

we kennis bijeenbrengen’
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droogtetolerantie. Vooral dat laatste is belangrijk. 
‘In Würzburg maten we in 2015 temperaturen 
van 40,8 graden Celsius in de schaduw. In Berlijn 
regende het acht weken niet.’ 
Nederland heeft veel meer water dan Duitsland. 
Daardoor is het hier automatisch koeler. ‘Als ik 
naar Nederland vertrek in mijn korte broek, heb 
ik het altijd te koud als ik aankom’, grapt Körber. 
Hij gebruikt zijn dochters als voorbeeld om uit te 
leggen wat hij zoekt in klimaatbomen: ‘Mijn ene 
dochter verbrandt heel snel. De andere krijgt een 
bruin kleurtje zonder zich in te smeren. We heb-
ben meer bomen nodig met de genetica van mijn 
dochter Anja, die nooit verbrandt en die goed 
tegen hitte kan. Alnu x speathii is een heel goede 
soort. Deze boom kan overal geplant worden. 
Ginkgo biloba is ook een goede soort die bestand 
is tegen veel ziekten, maar het duurt twintig jaar 
voordat je schaduw hebt. Magnolia kobus is een 
boom uit Japan die vooral voor de tuin geschikt is, 
niet zozeer voor in de stad. Andere goede soorten 
zijn Acer rubrum ‘Somerset’, Jugland nigra, Tilia 
mongolica, Platanus orientalis en Tilia americana 
‘Redmond’.’ 

Ik alleen weet niets
Toch benadrukt Körber tijdens zijn presentatie 
dat boomselectie alleen niet voldoende is. ‘Als je 
een boom goed plant, zal hij leven. Als je geen 
water, lucht en zuurstof geeft, kan geen enkele 
boom overleven in de toekomst. Daarom moeten 

we kennis bijeenbrengen. Ik alleen weet niets. Jij 
alleen weet niets. Iedereen loopt tegen andere 
problemen aan. We moeten kennis samenbrengen, 
zodat bomen in de stad in de toekomst kunnen 
overleven.’

Wereldwijde zorgen klimaatverandering
Na een groot applaus voor Körber is het tijd om 
met de neus op de feiten te worden gedrukt. In 
het publiek zijn veel boomkwekers aanwezig en 
Keith Sacre, de volgende spreker, gaat in op de rol 
van kwekerijen bij de selectie van boomsoorten. 
Sacre is werkzaam als bosbouwkundige en ste-
delijk bosbouwdirecteur bij Barcham Trees, een 
toonaangevende boomkwekerij in Cambridgeshire 
in het Verenigd Koninkrijk. Hoe kunnen kwekers 
meegaan met het veranderende klimaat? Volgens 
Sacre is er geen eenduidig antwoord. ‘Overal ter 
wereld zijn de gevolgen van klimaatverandering 
anders, maar iedereen maakt zich er zorgen over. 
Ik reis veel voor mijn werk en overal waar ik kom, 
wordt dezelfde discussie gevoerd als hier vandaag: 
in Canada, Australië, Zuid-Afrika, Italië.’ 

Iemand moet de leiding nemen. Als boomkwekers 
bomen selecteren die bestand zijn tegen extreem 
weer en hun klanten kopen deze bomen niet, 
schieten we niets op. We moeten kwekers en hun 
klanten bij elkaar brengen. Werk samen. ‘De sec-
tor weet niet meer waarvoor we produceren. We 
kijken niet naar het product en wat het doet voor 

onze omgeving. Er is behoefte aan meer onbevoor-
oordeelde en nuttige informatie.’

Veiligheid en gezondheid garanderen
Sacre ziet twee uitdagingen voor boomkwekers. 
De eerste is herkomst. ‘Hoeveel kwekers kunnen 
hierover meepraten? We hebben heel veel bomen 
en geen idee waar ze precies vandaan komen. Als 
een boom in Florida gekweekt wordt, zegt dat 
niets over hoe die boom het doet in Zweden. Daar 
zit de uitdaging.’ De tweede uitdaging is ziekte. 
‘Klimaatverandering zorgt voor een versnelde over-
dracht van plagen en ziekten. Er bestaan hierover 
veel misverstanden. Dat moet veranderen.’ Wie 
neemt hierin het voortouw? Sacre is er zelf mee 
begonnen. De boomkwekerij waar hij werkzaam 
is, Barcham Trees, heeft vrijwillig een beleid op het 
gebied van bioveiligheid gepubliceerd, om te laten 
zien wat zij doen om de veiligheid en gezondheid 
van de bomen te garanderen.

Rondleiding over de kwekerij
Het is ondertussen 13.00 uur geweest: tijd voor 
pauze. Medewerkers van Batouwe boomkwe-
kerijen nemen bezoekers in groepen mee voor 
een rondleiding over de kwekerij. Op de kwekerij 
groeien drie miljoen stekken per jaar. De locatie in 
Dodewaard beschikt over één hectare kas. Tijdens 
de rondleiding zijn jonge medewerkers tussen de 
planten en bomen hard aan het werk. Na de rond-
leiding wordt er een lekkere lunch verzorgd.

Andrew Hirons aan het woord Martien Mantje tijdens zijn elevatorpitch
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Living lab Floriade 2022 
Tot nu toe praten alle sprekers over hoe we ons 
kunnen voorbereiden op de toekomst. De laatste 
spreker is echter al elke dag bezig om de toekomst 
naar het nu te halen. Jaap Smit is als dendroloog 
betrokken bij het ambitieuze project Floriade 
2022 van de gemeente Almere en de provincie 
Flevoland. De Floriade is een living lab: een proef-
tuin voor onderzoek naar innovatieve systemen op 
het gebied van reststromen, waterzuivering, water, 
mobiliteit en voedselproductie. In 2022 opent de 
Floriade in Almere haar deuren. Smit was vorig 
jaar in juli voor het eerst op het terrein. ‘Ik zag een 
hele hoop kale bomen. Ik had kale grond verwacht, 
dus dat viel me mee. De grond die er ligt, nemen 
we als uitgangspunt. Hier gaan we niets aan doen, 
behalve dat er groenbemesters staan. Samen met 
boomkwekers hebben we gekeken wat beschik-
baar is en wat kan groeien in Almere. Ook hebben 
we in de sector rondgevraagd of mensen bomen 
beschikbaar willen stellen. We hebben van kleine 

Klaus Körber over Stadtgrün 2021

Rondleiding Batouwe boomkwekerijen
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en grote kwekers bomen gekregen. Deze staan nu 
op de Floriade. We hebben tot nu toe 720 bomen 
geplant van 250 verschillende soorten en cultivars.’ 

Er zijn wilde plannen voor de Floriade. Futuristische 
groene concepten moeten van het toekomstige 
Floriadeterrein dé groene stad van de toekomst 
maken. Denk bijvoorbeeld aan levende bruggen 
van boomwortels en een tunnel bestaande uit 
enkel bloemen. ‘Tussen al deze groene innova-
ties komen 192 kavels waar woonhuizen worden 
gebouwd. Elke kavel is 50 bij 32 meter groot. De 
buitenste vier meter wordt volledig beplant. Het 
resultaat: een heleboel gebouwen met veel bomen 
en ander groen er over- en omheen. Ook in gebou-
wen worden veel groene elementen neergezet.’

Vraag van de dag beantwoord
Aan het einde van zijn presentatie wil Smit nog 
even iets kwijt: ‘We moeten ecologen en land-
schapsarchitecten meer bij ons verhaal betrekken. 
Het is erg moeilijk om hen aan boord te krijgen.’ En 
dat is precies het antwoord op de vraag van Henry 
Kuppen, voorafgaand aan het symposium: wat is 
de oplossing? Boomkwekers hebben behoefte om 
samen te werken met landschapsarchitecten en de 
klanten die beslissen welke bomen er in de stad 
komen te staan. Want boomkwekers redden het 
niet alleen. Bezoekers pleiten dan ook voor een 
meer uiteenlopend publiek bij volgende symposia 
over dit onderwerp. Door samen te kijken naar 
boomsoorten die bestand zijn tegen alle gevolgen 
van klimaatverandering en door kennis te delen, 
wordt het verschil gemaakt.

Alle presentaties van de sprekers en de aftermovie 
van het symposium zijn te vinden op bit.ly/
seminarclimatetrees.
                      

‘De sector weet niet meer 

waarvoor we produceren’

Keith Sacre

Jaap Smit over de Floriade 2022

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7678
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Op de op een na laatste dag dat er nog gestookt mag worden door boomkwekers, gaat woensdag 30 mei bij boomkweker Huverba - 

verspreid over de hele dag- 600 kuub aan bomen de lucht in. Iedere stapel mag niet groter zijn dan 75 kuub, zo is de regel. Daarmee wordt te veel over-

last voorkomen. Desondanks rukt de brandweer regelmatig uit na meldingen van passanten. Dit jaar is (opnieuw) vooraf bij zowel brandweer als politie 

gemeld dat de jaarlijkse boomverbranding zou plaatsvinden, met als gevolg dat de hulpdiensten thuis bleven. Omdat Huverba 700 soorten bomen 

kweekt is het vuur van woensdag vermoedelijk de meest gevarieerde van ons land. Volgens woordvoerder Jerphaas Rustenhoven van Huverba is dit de 

meest efficiënte wijze om van overtollige bomen, takken en loofafval af te komen. “Je bent met één aansteker klaar. Hoewel vrijwel alle 

boomkwekers een goed jaar hebben gedraaid, is dit een afscheidsvuur, geen vreugdevuur.” Veel percelen zijn leeggemaakt voor nieuwe aanplant. 

De onverkoopbare bomen worden verbrand. In veel gemeenten is dat verboden. Omdat Nederbetuwe het laanboomcentrum van Nederland is, kregen 

kwekers daar wel een stookvergunning tot 1 juni.

Hittegolf bij boomkweker
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'Een concept, dat is alles wat 
mijn klanten blij maakt’

Het woord ‘concept’ lijkt wel een toverwoord, maar als je ernaar vraagt, blijkt iedere boomkweker daar zijn eigen interpretatie van te hebben. Arno 

Rijnbeek van Rijnbeek en Zoon B.V. heeft eigenlijk weinig of niets met het woord, maar wil desgevraagd wel een definitie geven: ‘Alles wat mijn klanten 

blij maakt.’

Auteur: Hein van Iersel

Vijfduizend soorten lijkt veel en is ook veel, maar toch slechts het topje 

van de ijsberg
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Het is heet, tropisch heet, als ik mij meld voor 
mijn afspraak bij Rijnbeek & Zoon B.V. aan de 
Reijerskoop in Boskoop. En directeur Rijnbeek is 
druk, razend druk. ‘Kan dat niet volgende week?’ 
vraagt Arno Rijnbeek direct als hij mij in de ver-
zendhal ziet aankomen. Nee, dat kan eigenlijk 
niet. Ook vakbladen hebben het weleens druk, en 
in het geval van uw redacteur zelfs een geplande 
vakantie en een deadline vlak daarvoor. Gelukkig 
is de directeur van Rijnbeek en Zoon B.V. wel 
bereid tot een snelle rondgang over het 6 hectares 

grote terrein, waarop op dit moment zo’n 3500 
verschillende vaste planten worden geteeld. Arno 
Rijnbeek: ‘Ik heb het recent uitgezocht. Vorig jaar 
verkochten wij iets van 5000 verschillende soorten.’ 
Vijfduizend soorten lijkt veel en is ook veel, maar 
toch slechts het topje van de ijsberg als je het 
totaal aantal soorten en cultivars in ogenschouw 
neemt. Rijnbeek schat dat hij op zijn eigen kwekerij 
misschien wel 10.000 artikelen heeft gekweekt. 
Niet alle soorten kunnen overigens de goedkeu-
ring van de kweker wegdragen. Rijnbeek stopt met 

Naam bedrijf: Rijnbeek & Zoon B.V.
Naam eigenaar: Arno Rijnbeek
Opgericht in: 1914
Gespecialiseerd in: vaste planten
3 belangrijkste soorten: Geranium 
macr. White Ness, Erigeron karvinskianus, 
Hakonechloa macra
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zijn rondwandeling over de kwekerij. Een welkome 
stop, want Rijnbeek heeft haast en ik kan hem met 
mijn veel kortere benen maar amper bijhouden. De 
directeur laat mij een klein groepje Phlox panicu-
lata zien, een nieuwe, bijzondere cv Phlox panicu-
lata ‘Peppermint Twist’. Schandalig dat deze soort 
goedkeuring heeft gekregen, is de mening van 
Rijnbeek. Het uiterlijk is weliswaar bijzonder door 
de roze-wit gestreepte tekening, maar de soort zou 
verder allesbehalve stabiel zijn. Om dat te illustre-
ren, vist Rijnbeek heel soepel vier, vijf, zes planten 
uit de krat met planten. En inderdaad, de tekening 
van deze bloemen is grotendeels verdwenen. 
Het zijn gewone roze phloxen geworden. Phlox is 
sowieso een belangrijke familie. Een paar meter 
verder stopt de kweker bij twee groepjes phloxen. 
Ze hebben ongeveer dezelfde paarse bloemkleur, 
maar de ene groep zit dik onder de meeldauw en 
blijft duidelijk achter in groei. ‘Dit bedoel ik met 
“een concept is alles wat mijn klanten blij maakt”. 
Wij testen alle planten die we van een breeder 
krijgen graag eerst op het eigen terrein, om te zien 
of ze wel voldoen onder Nederlandse omstandig-
heden.’

Klanten 
‘Wie zijn jouw klanten’ is dan natuurlijk mijn 
vraag.  Het antwoord is kort en bondig. Wie niet. 
Blijkt dat Rijnbeek en Zoon B.V. ongeveer de hele 
wereld belevert met zijn bijzondere sortiment. 
Belangrijkste zijn natuurlijk tuin- en plantencentra 
in Nederland en aangrenzende landen, maar ook 
handelaren en als wortelgoed naar Amerika. 

Druk 
Als je over het terrein loopt, kun je ook zien 
waarom het zo druk is. Het is eind juni en de echte 
toptijd is achter de rug, maar overal op het terrein 
zijn medewerkers bezig om planten verzendklaar 
te maken. Dat gaat bij Rijnbeek met een slim 
systeem. Omdat het perceel aan de Reijerskoop 
lang en smal is, is midden over het terrein een 
lopende band geplaatst, waarop telkens kleine 
groepjes geplaatst worden. Die rollen dan auto-
matisch naar de verzendhal, waar de P9-potten in 
verzendkratten worden overgezet en daarna op de 
Deense karren.

Arno Rijnbeek (42 jaar) is de vierde generatie 
Rijnbeek in het bedrijf. Overgrootvader Antoon 
Rijnbeek is het bedrijf in 1914 begonnen. Wat 

volgde, waren een tweede Antoon en vader Nico 
Rijnbeek, die nu ongeveer zeven jaar geleden een 
stapje terug heeft gezet en de aandelen heeft 
overgedragen aan zoon Arno, maar op de dag van 
het interview nog steeds aan het werk is, aange-
zien hij de Amerikaanse klanten behartigt. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7680
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Moeilijk om met concepten het 
verschil te maken 
Paul Bremmer: ‘Ik vind groei positief. Onze klanten worden groter. Daarom 
kunnen wij zelf niet achterblijven’

Iedere kweker wil het: het verschil maken. Een product op de markt brengen dat anders is dan andere. In de dagelijkse realiteit is dat nog niet zo 

makkelijk. Paul Bremmer van Bremmer Boomkwekerijen vertelt hoe hij in zijn bedrijf omgaat met concepten.

Auteur: Hein van Iersel

Het is vroeg in de morgen als ik bij Boomkwekerij 
Bremmer het erf op rij. Wat oude gebouwen, par-
keerplekken onder wat oude Metasequoia’s en een 
moderne kas. Maar voor de rest: heel veel rust. 
Geen mens te zien. Wat blijkt: ik ben op het oude, 
oorspronkelijke bedrijfsterrein van het bedrijf 
beland. Nog steeds in gebruik, maar al jaren geen 
hoofdkantoor meer. Een paar deuren verder is het 
‘nieuwe’ Bremmer te vinden. Dat ziet er meteen 

veel strakker uit, en zelfs chique als je niet de oude 
toegangsweg gebruikt, die aansluit op een rom-
melig wegje met oude industriepandjes, maar de 
nieuwe toegangsweg, waar Bremmer de bermen 
heeft verfraaid met een prachtig bloemenmeng-
sel. Bijvriendelijk en dus goed voor de pr van het 
bedrijf, maar daarnaast ook goedkoper in onder-
houd dan een normaal gazon dat je het hele sei-
zoen door moet maaien. 

Die twee terreinen illustreren in a nutshell meteen 
ook de geschiedenis van het bedrijf. Bremmer is 
ooit, in 1929 om precies te zijn, opgericht door opa 
Cor Bremmer. Op de locatie waar ik ben beland, 
begon in de jaren zestig zoon Paul Bremmer, de 
vader van de huidige algemeen directeur, die ook 
Paul Bremmer heet, voor zichzelf, terwijl twee 
andere zonen de oorspronkelijke boomkwekerij 
voortzetten. In 2006, ongeveer tegelijk met het 
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aantreden van de derde generatie, werd die schei-
ding van de jaren zestig weer ongedaan gemaakt. 
Eerst gingen de neven Paul, Cornelis en vader Jaap 
een aantal jaren intensief samenwerken. Dat leidde 
in 2006 dus tot een volledige fusie. Kort daarna 
ging vader Jaap uit het bedrijf en bleven alleen 
Cornelis (33 jaar) en Paul (43 jaar) over. Cornelis 
Bremmer is verantwoordelijk voor de teeltechniek 
in de breedste zin van het woord; Paul heeft de 
rol van algemeen directeur, inclusief de inkoop. 
Paul Bremmer over de fusie: ‘Wij kweekten altijd al 
dezelfde producten; de intensieve samenwerking 
bleek een opmaat naar een volledige fusie.’ De 
reden achter die fusie die Paul Bremmer met terug-
werkende kracht opgeeft, is schaalvergroting voor 
het creëren van een sterkere positie in de markt. 
‘Ik vind groei positief. Onze klanten worden groter. 
Daarom kunnen wij zelf niet achterblijven.’ De fusie 
creëerde een redelijk grote speler. ‘Op de nieuwe 
locatie hebben we ongeveer tien hectare, waarvan 
circa zeven in gebruik. Op de oude locatie hebben 
we zes hectare.’

Bremmer: ‘Ik was dit voorjaar in Finland. 
Scandinavië is een belangrijke markt voor ons. Ik 
keek daar rond op een aantal verkooppunten waar 
je onze planten kunt vinden. Daar zie je duidelijk 
dat het aantal kwekers aan het afnemen is. Bij alle 
verkooppunten kwam ik ongeveer dezelfde zeven 
Nederlandse en Belgische kwekers van coniferen 
tegen. Dat betekent dus dat er voor retailers ook 
steeds minder te kiezen is. Wij streven naar langdu-
rige en zo exclusief mogelijk relaties met de grote 
tuincentraketens, waarbij wij proberen het com-
plete sortiment coniferen in te vullen. Honderd 
procent exclusiviteit is natuurlijk niet mogelijk; dat 
is een illusie. Maar voor veel van de grote ketens 
komen we een heel eind.’ 
Bremmer: ‘Vorig jaar is Koen Kessels Tuinplanten 
gestopt. Dat heeft ons een aantal nieuwe klanten 
opgeleverd, omdat zij gedeeltelijk hetzelfde sorti-
ment kweekten als wij. Verder vragen bestaande 
klanten nu naar het assortiment dat ze bij Koen 
Kessels kochten. Die trend, dat er steeds minder 
kwekers komen, zie ik verdergaan.’

Coniferen
Het specialisme van Bremmer is overzichtelijk: 
een breed sortiment coniferen in pot. Dat is een 
veel breder segment dan je in eerste instantie 
denkt. Het gaat namelijk zowel om bijvoorbeeld 
de kleine bonsai-achtige Pinus mugo ‘Carstens 
Wintergold’ voor heidetuinen, die in Duitsland nog 
onverminderd populair zijn, als om grote Taxus- of 
Leylandii-struiken in pot, die gebruikt worden als 
haagplant. Dat laatste is zelfs een sterk groeiende 
tak van sport. Als in de loop van het leverseizoen 

Taxus, Thuja en Chamaecyparis uit de volle grond 
op zijn, worden haagplanten in pot gebruikt. 
Bremmer: ‘Wij hebben recent een grote aanbeste-
ding gewonnen voor Taxus in pot. Er werd voor 
Taxus gekozen omdat die machinaal geplant kan 
worden. Verder zijn hangplanten in pot veel mak-
kelijker in tuincentra en cash-and-carry’s. 

Concepten
Maar goed: het onderwerp van de dag betreft con-
cepten en niet de geschiedenis of de focus van het 

Naam bedrijf: Bremmer Boomkwekerijen 
Naam eigenaars: Cornelis Bremmer 
Paul Bremmer
Opgericht in: 1929
Aantal hectares: 13 hectare verdeeld over 
twee locaties
Aantal medewerkers: 17 + scholieren
Gespecialiseerd in: coniferen  
Drie belangrijkste soorten: Juniperus, Taxis 
Thuja

Het bemesten van de potten uit de gArt-collectie.

Label van de gArt-collectie.
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bedrijf. Wat blijkt: Bremmer werkt al een paar jaar 
met een aantal zelf ontwikkelde concepten, waar-
onder het concept ‘Plants of the World’. Het idee is 
dat Bremmer het verhaal achter een aantal planten 
probeert te vertellen. Directeur Paul Bremmer 
heeft overduidelijk lol in het concept. Hij vindt het 
belangrijk om de consument iets mee te geven 
over ‘zijn’ planten. Anderzijds geeft Bremmer aan 
dat het lastig is om met dit concept echt een ver-
schil te maken. De planten die de kwekerij onder 
dit concept aanbiedt, zoals Ginkgo, Araurcaria en 
Pinus, zijn daarvoor ook te generiek. 

Puur als concept heeft Bremmer misschien wel 
meer succes met het veel nieuwere ‘Hedgeline’. 
Dat is veel concreter gericht op de behoefte van 
de klant. Je koopt een tray met haagplanten en 
hebt dan precies genoeg voor één strekkende 
meter Taxus-, Thuja- of Leylandii-haag. Ook een 
derde concept is relatief nieuwe: coniferen op 
stam. Deze wordt onder het label gArt weggezet. 
gArt is een unieke collectie dwergconiferen op 
hoge onderstam. Paul Bremmer: ‘Het idee om deze 
planten te gaan kweken, ontstond toen ik zag dat 
er wel veel dakplatanen, leilindes en bolacacia’s als 

vormboom op de markt zijn, maar coniferen kom 
je in deze categorie nauwelijks tegen. Een gat in de 
markt, zogezegd.’ Later, op het containerveld, ver-
telt Bremmer hoe ingewikkeld het soms is om een 
concept in de praktijk precies zo uit te voeren als 
je het echt wilt. Bremmer: ‘Ik had aanvankelijk het 
idee om de planten te veredelen op een hoogte 
van twee meter, zodat de klant eronderdoor kan 
lopen. Maar dan kreeg je de planten niet vervoerd, 
dus daar zijn we van afgestapt.’

Een kas bij Bremmer Boomkwekerijen.

Voorbeeld van een tafel met sortiment coniferen.

Een voorbeeld van bijzonder sortiment: parasolden - ofwel 
Sciadopitys verticillata.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7681
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‘Vijfentachtig procent van onze 
omzet bestaat uit kwekers-
rechtelijk beschermde planten’ 
Jos de Jong: ‘Het kweken van de duurdere beschermde cultivars is in het belang 
van iedereen’

Van alle vier geïnterviewden uit Boskoop (en omgeving) is er waarschijnlijk niet één die zo overtuigd is van concepten als De Jong Plant.  Ruim meer dan 

tachtig procent van de gekweekte planten wordt afgezet in de vorm van concepten.

Auteur: Hein van Iersel

Wie De Jong Plant zegt, zegt hortensia. Al is dat 
niet helemaal waar, want naast hortensia’s kweekt 
het bedrijf ook nog wat andere planten, maar dat 
slechts gedurende een deel van het seizoen. Dat 
is een ontwikkeling die waarschijnlijk blijvend is, 

net als het feit dat het bedrijf alleen Macrophylla-
hortensia’s kweekt. Jos de Jong (60 jaar) is de 
drijvende kracht achter De Jong Plant als het om 
concepten gaat. Hij is samen met zijn broers Cor 
en Wil eigenaar van het bedrijf, waarbij Jos verant-

woordelijk is voor concepten en productontwikke-
ling. Mijn afspraak is logischerwijs met Jos de Jong, 
maar deze is druk met een klant als ik aankom op 
het grote moderne kassencomplex van De Jong 
Plant. Heel druk zelfs. De rondgang wordt daarom 
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verzorgd door Danny de Bruin, die samen met 
zijn collega’s de verkoop doet bij De Jong Plant. 
De Bruin legt uit hoe het bedrijf werkt. Zeker in 
het hortensiaseizoen wordt iedere twee weken 
een nieuwe schoof planten opgezet, die dan in 
ongeveer tien weken worden ‘klaargestoomd’ 
voor de winkelvloer. Op die manier kweken lijkt 
een fluitje van een cent, maar Jos de Jong vertelt 
later dat hortensia weliswaar een makkelijke plant 
is, maar wel één die verraderlijk kan zijn. Dat zou 
vooral te maken hebben met de kwaliteit van het 
uitgangsmateriaal. Het uitgangsmateriaal komt 
voor een deel uit de Algarve en bestaat uit goed 
doorwortelde stekken, c.q. jonge planten, die al 
een paar keer zijn afgemaaid en het in het najaar 
in winterrust zijn gebracht. De Jong: ‘Die winterrust 
is essentieel, vooral de status van de bloemknop-
pen. Wij bekijken de knoppen van het uitgangs-
materiaal onder de microscoop. Als de knoppen 
iets te ver zijn, moet je er niet aan beginnen. Dan 
krijg je snel rot in de koelcel.’ Nadat de planten in 
winterrust zijn gegaan, worden ze weggezet in het 
koelhuis, waar ze op ongeveer 2 graden boven nul 
in winterrust blijven. Dat gekoeld bewaren pro-
beert De Jong Plant zoveel mogelijk te organiseren 
bij het stekbedrijf, maar in het kassencomplex in 
Boskoop beschikt het bedrijf zelf ook over een 
aantal ruime koelcellen. Danny de Bruin grapt 
daarover: ‘Ook heel handig voor de vrijdagmid-
dagborrel.’ En inderdaad, in de eerste cel die De 
Bruin opentrekt staat op de eerste rij een groene 
krat Heineken. 

Serviceproduct
Concepten zijn er bij De Jong in soorten en maten. 
De Jong Plant kweekt en verkoopt boerenhorten-
sia’s die zonder kwekerslicentie worden aangebo-
den. Daarnaast heeft het bedrijf een zogenaamde 
Classic-lijn van oude vertrouwde rassen, die wel-
iswaar beschermd zijn, maar door de retailer toch 
relatief goedkoop kunnen worden aangeboden. 
De top van de piramide wordt gevormd door 
hortensia’s uit onder andere de lijnen Magical en 

Forever & Ever. Danny de Bruin: ‘Het aandeel plan-
ten zonder kwekersrechtelijke bescherming wordt 
op ons bedrijf jaar in, jaar uit minder. Dat wil niet 
zeggen dat er geen markt is voor hortensia’s die 
voor 4,99 bij de grote discounters staan. Wij kun-
nen in dit segment niet concurreren met de veel 
grotere kwekers uit het Westland, maar blijven dit 
soort producten wel in ons sortiment houden als 
serviceproduct.’  

Danny de Bruin
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Winterrust
De planten in winterrust worden dus bij voorkeur 
bij het stekbedrijf in de koeling gehouden en van-
daaruit afgeroepen. Danny de Bruin wijst ze aan: 
een paar Deense karren vol met jonge hortensia-
planten. De Bruin: ‘De planten worden hier zonder 
pot aangeleverd, zo droog mogelijk. Voordat ze 
opgepot worden in een drieliterpot gaan ze eerst 
onder de douche, zodat de kluit echt verzadigd is 
met water. Dan worden ze op het containerveld 

geplaatst, de eerste weken in de kas en daarna 
buiten.’

Later, in het kantoor – dat gezien de tropische 
temperaturen in de kas gelukkig is uitgevoerd met 
airco – legt De Jong alles nog even uit. ‘Ik denk dat 
wij tien jaar geleden 15 procent innovaties en kwe-
kersrechtelijk beschermde planten kweekten en de 
rest vrije cultivars. Inmiddels is dat gestegen naar 
85 procent.’ Daarbij geldt volgens de kweker dat 

het kweken van de duurdere beschermde cultivars 
in het belang van iedereen is. ‘Vroeger kon je met 
een nieuwigheid het eerste jaar geld verdienen; 
daarna ging de prijs onderuit. Bij een licentieplant 
is dat al veel minder. Als de breeder tenminste 
zorgt dat er schaarste blijft, maar dat besef ont-
breekt helaas nogal eens. Het idee is daarom om 
zelf te gaan veredelen of in ieder geval eigenaar te 
worden van het concept. Dan kunnen we als kwe-
ker zelf bepalen hoeveel planten we opzetten en 
kunnen we de prijs interessant houden. Dat geldt 
voor mij als kweker en veredelaar, maar ook voor 
de retailer. Uiteindelijk verdient iedereen dan meer.’

Samenwerken 
Een mooi voorbeeld daarvan is het concept Three 
Sisters. Dit is oorspronkelijk begonnen in samen-
werking met Heinje uit Jeddeloh in Duitsland, 
waarbij drie verschillende kleuren boerenhorten-
sia’s in één zesliterpot geplaatst worden. Je krijgt 
daarmee nog meer het effect van een veelkleurig 
boeket bloemen. Het concept is inmiddels al uitge-
breid met een serie Dipladenia en Rhododendron; 
een Clematis- en een Camelia-versie van het con-
cept Three Sisters zijn in voorbereiding.

Zichtbaarheid
Een concept van een plant uitbreiden naar andere 
planten is een relatief nieuwe ontwikkeling en 
heeft een aantal voordelen. Enerzijds kun je het 
concept daarmee breder zichtbaar maken, maar je 
kunt ook het seizoen verlengen. Daarbij geldt dat 
marketing bakken met geld kost. Als je die marke-
ting kunt verdelen over een breder gamma, is de 
investering dus beter te verantwoorden. 

Stekken klaar om te verhuizen naar het containerveld.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7682
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Concepten hebben niet zo veel 
met labels, consumentenmarketing 
of dure merken te maken
Lendert de Vos: ‘Het gaat erom sterk in de keten te staan’ 

Wie het heeft over concepten in de boomkwekerij, heeft het al gauw over bijzondere labels, aparte websites en dure designbureaus. Lendert de Vos van 

de gelijknamige hortensia-propagator annex planthunter gelooft daar niet zo in. Consumentenmarketing is kansloos in zijn visie. De essentie is dat je 

met onderscheidende producten sterk in de keten staat. 

Auteur: Hein van Iersel  
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De Vos (48) ziet eruit als een bourgondiër. Hij lacht 
veel, is uitermate communicatief, oogt als iemand 
waarmee je gezellig een paar biertjes kunt drinken, 
maar is ook eerlijk genoeg om zichzelf een paar 
kilo te zwaar te noemen. Achter dat gezellige uiter-
lijk gaat wel een alerte ondernemer schuil, die toch 
ook weer mild kan zijn over zijn tegenstanders in 
het zakelijke spel. Over de Rabobank bijvoorbeeld, 
waarvan hij voor de bouw van het nieuwe kas-
sencomplex een aantal derivaten heeft gekocht. ‘Ik 
nam een lening voor de nieuwe kwekerij. Het zou 
goed zijn daarbij een derivaat af te sluiten. Dat zou 
geld opleveren als de rente zou gaan stijgen. De 
rente steeg echter niet, maar daalde, en er was niet 
verteld dat er betaald zou moeten bij een dalende 
rente.’ Op een gegeven moment stond het bedrijf 
zelfs onder water. Iedere ondernemer zou daar pis-
sig over worden. Bij Lendert de Vos lijkt daar geen 
sprake van te zijn. Natuurlijk uit hij in het interview 
zijn ongenoegen richting het Rabo-hoofdkantoor, 
maar de plaatselijke bankmannen kunnen daar 
naar zijn mening niets aan doen. De Vos maakt er 
iets moois van: ‘Wij werden gedwongen scherper 
te worden en betere ideeën te ontwikkelen door 
deze situatie.’
Datzelfde flegma laat De Vos zien als hij uitlegt 
wat zijn visie is op de handel in boomkwekerij-
producten. De kweker pakt een stukje papier van 
een tafel en schrijft daarop de grootste spelers in 
zijn belangrijkste productgroep: paniculata- en 
macrophylla-hortensia’s. Al deze spelers willen zo 
sterk mogelijk staan in de keten van breeder naar 
consument. Dat begint bij de breeder, maar geldt 
ook voor de propagator (het stekbedrijf ), de grower 
en ten slotte de broker oftewel de handelaar. Met 
een schaterende lach merkt de kweker daarover 
op: ‘Ik vind eerlijk dat wij als stekbedrijf/propagator 
de beste papieren hebben om leidend te zijn in 
de keten, maar ik werk natuurlijk ook voor mezelf.’ 
Overigens erkent De Vos dat die leidende rol wel 
dergelijk ook door andere partijen gespeeld wordt. 
Hij vertelt over breeders die hun innovaties bij 
meerdere stekbedrijven uitzetten: ‘Dat is hun goed 
recht, maar voor mij wel reden om op zoek te gaan 
naar breeders die exclusiviteit willen bieden.’ Alleen 
over de rol van de handelaren is De Vos sceptisch. 
Ook zij zien zichzelf als een belangrijke partij, maar 
de kweker voorziet dat de rol van de broker in de 
toekomst kleiner zal worden. Dat komt dan vooral 
door de schaalvergroting.  

Breeder
De Vos leg uit waar zijn visie verschilt van die van 
de meeste breeders. Breeders/veredelaars zijn snel 
geneigd om een veelbelovende nieuwe cultivar 
bij zoveel mogelijk stekbedrijven uit te zetten, en 

die schakelen vervolgens weer zoveel mogelijk 
kwekers in. Dat is een mogelijke strategie, maar 
volgens De Vos niet de juiste, omdat op die manier 
niemand echt geld kan verdienen. De Vos kiest 
ervoor om innovaties die bij van internationale 
breeders heeft gekregen bij een heel beperkt 
aantal kwekers uit te zetten. Dat moeten dan wel 
kwekers zijn die de potentie hebben om aantallen 
te draaien.  Waarmee De Vos onbedoeld uitlegt 
dat de grote kwekers in de toekomst alleen maar 
groter zullen worden en de kleintjes kleiner. De 
echt bijzondere cultivars, waarmee je aantallen en 
omzet kunt draaien, zullen in de toekomst vooral 
naar een steeds selectere groep kwekers verhuizen. 
Voor kleine kwekers blijven er voldoende soorten 
over waar geen of minder kwekersrechtelijke 
bescherming op zit. Maar met deze soorten haal je 
minder marge en ze worden tegen lagere prijzen 
verkocht.

Whitelight 
De Vos wijst op een opvallend compacte en mooi 
donkergroene paniculata-hortensia, die midden in 
de kantine staat opgesteld. Hij pakt hem er even 
bij om uit te leggen waarom dit zo’n mooie nieuwe 
soort is: compact, heel veel scheuten en over een 
tijdje boordevol bloemen. Volgens de kweker is dit 
een goed alternatief voor een van de bekendste 
paniculata-hortensia’s. DE Vos: ‘Welke dat is moeten 
jouw lezers zelf maar raden als ze de naam van de 
nieuwe cultivar horen: Whitelight.’ Echt helemaal 
origineel is De Vos dus niet geweest bij het verzin-
nen van de naam. De Vos is met deze cultivar op 
een acquisitietourtje geweest in Duitsland en heeft 
met Heinje in Jeddeloh de deal gesloten om deze 
soort te gaan doorkweken: het eerste jaar duizend 
stuks, dan drieduizend en vervolgens in het derde 
jaar vijfduizend planten. Mijn vraag is dan meteen: 
‘Als een kweker zo enthousiast is over deze nieuwe 
cultivar, waarom steekt hij daar dan niet breder 
op in?’ ‘De Vos legt uit: ‘Deze kweker wil niet al zijn 
eieren in één mandje leggen. En hij heeft nog meer 

Naam bedrijf: Lendert de Vos
Naam eigenaars: Lendert de Vos, 
Wendy de Vos
Samenwerking met: Ball Horticultural, 
Kolster, Plantipp, Valkplant en Van Vliet New 
Plants
Opgericht in: 1991
Aantal hectares: 7,5 hectare verdeeld over 
twee locaties
Dominante grondslag: veen
Aantal medewerkers: 15
Gespecialiseerd in: heesters
Drie belangrijkste soorten: Hortensia, 
Hypericum en Buddleja

Het bedrijf Lendert de Vos draagt sinds het 
oprichtingsjaar 1991 de naam van de oprich-
ter, maar is eigendom van Lendert en zijn 
zus Wendy. ‘Toen ik al vier jaar bezig was, 
meldde mijn zus dat zij een stekbedrijf wilde 
beginnen, hoewel ze oorspronkelijk uit een 
heel andere sector komt. Ik heb haar toen 
gevraagd in mijn bedrijf te komen. Zij doet 
de administratie en stuurt de stekproductie 
aan. Mijn primaire verantwoordelijkheid 
betreft de klanten en de ontwikkeling van 
nieuwe producten.’



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

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

breeders die hij tevreden moet houden.’ De nieuwe 
Whitelight-hortensia is een soort die De Vos zelf 
heeft gevonden. Het is blijkbaar redelijk makke-
lijk om hortensia’s uit te zaaien, en deze nieuwe 
cultivar sprong er meteen uit. Helemaal volgens 
de regels van het spel heeft De Vos dat overigens 
niet gedaan. De moederplant is een kruising van 
onbekende ouders, geen innovatie die onder 
gecontroleerde omstandigheden en uit bekende 
ouders is gekruist. 

Labels 
Als het vooral gaat om kracht en aanwezigheid in 

de keten, is het logisch dat marketingactiviteiten er 
niet zoveel toe doen. De kweker legt uit: ‘Je moet 
natuurlijk wel een plant hebben met bijzondere 
eigenschappen, maar ik geloof er niet in dat je de 
markt kunt sturen via marketing gericht op de con-
sument. Als je dat al wilt, zijn de budgetten om dat 
voor elkaar te krijgen erg hoog. Die puzzel krijgt je 
nooit passend. Je kunt wel adverteren op consu-
mentensites, maar ik geloof nooit dat je daarmee 
de consument naar de winkel lokt. En als je dat al 
voor elkaar krijgt, moet je er nog voor zorgen dat 
de planten bij die retailer te vinden zijn, én dat de 
consument jouw planten koopt en niet de cultivars 
van een andere kweker. Het is veel makkelijker om 
de retailer een bepaalde mate van exclusiviteit 
te gunnen en te zorgen dat jouw product op het 
schap staat.’
Vooropstaat dat iedereen in de keten gek is op 
nieuwigheden. Dat geldt voor iedereen: de retailer, 
maar ook de consument. Als je die innovatie ver-
volgens overal tegenkomt, heeft dat weinig toege-
voegde waarde en leidt dat mogelijk tot prijserosie. 
De Vos beschrijft hoe een collega-kweker dat 
aanpakte: ‘Hij vertelde mij dat hij tachtig kits van 
een nieuwe soort had rondgestuurd.’ Kansloos, vol-
gens de directeur. ‘Ik zou een nieuwe soort alleen 
aanbieden aan een aantal selecte partijen die er 
werkelijk toe doen en er een succes van kunnen 
maken.’ 

De kwekerij is verdeeld over twee locaties. 
In 2009 is een nieuwe kas gebouwd aan de 
Gouwedreef te Reeuwijk in het nieuwe sier-
teeltconcentratiegebied van de Greenport 
Boskoop. Nieuwbouw was hard nodig, omdat 
uitbreiding op de oude locaties niet mogelijk 
was. Lendert de Vos daarover: ‘Op de oude 
locatie verloren wij een groot deel van de 
kwekerij vanwege een nieuwe weg. Op de 
nieuwe locatie kan natuurlijk veel efficiënter 
worden gewerkt, maar als je het rendement 
van het oude en het nieuwe bedrijf vergelijkt, 
doen we het nog steeds goed op de oude 
plek. Daar rekenen we met € 20 voor het 
totaal van de grond en de kas. De nieuwe 
locatie is natuurlijk veel duurder. Daar betaal-
den we alleen al voor de grond € 20. Toen 
moesten daar nog een dure kas en alle ver-
dere voorzieningen op gebouwd worden.’ 

‘Ik zou een nieuwe soort 

alleen aanbieden aan een 

aantal selecte partijen 

die er werkelijk toe doen 

en er een succes van 

kunnen maken’
Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7683
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Bressers: ‘Zelf oculeren is  
een goede basis, maar de 
zwaardere laanbomen zijn 
echt mijn ding’
Young grower bereidt zich gedegen voor op overname van het familiebedrijf
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Op de boomkwekerij van hun vader zijn de 
kinderen Bressers grootgebracht met het besef 
hoe belangrijk een goede bodem is. De appel 
valt in hun geval duidelijk niet ver van de boom. 
Broer Giel zit in de landbouwmechanisatie; zus 
Elise werkt na een studie plantenkunde aan de 
Wageningen Universiteit als bodemkundige bij 
Van Iersel Compostering. Ze is ook bestuurslid bij 
de plaatselijke ZLTO-afdeling. Paul Bressers werkt 
als kweker gedeeltelijk bij zijn vader en gedeel-
telijk voor zichzelf. Ook is hij bestuurslid van het 
Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK), afde-
ling Eindhoven Noord. 

In de leerfase
Paul Bressers is nog niet bezig met de overname 
van de boomkwekerij van zijn vader, alhoewel hij 
toegeeft dat dat wel min of meer voor hem is weg-
gelegd. ‘Het is mijn einddoel om het familiebedrijf 
voort te zetten. In mijn familie is ook altijd gezegd 
dat het ‘t beste is als een familielid het bedrijf voor 
zijn of haar dertigste overneemt. Dat hebben mijn 
vader en oom gedaan en ik zal dat waarschijnlijk 
ook doen. Boekhoudtechnisch is het verstandig 

om drie jaar in loondienst te gaan en daarna het 
overnametraject in de maatschap te starten. Maar 
belangrijker nog vind ik om eerst nog heel veel te 
leren over bomen, de bodem, het teeltproces, ver-
kooptechnieken en het leiden van een bedrijf. En ik 
zou een taalcursus Duits willen volgen om de taal 
goed te leren beheersen, zodat ik later optimaal 
zaken kan doen met Duitsland.’

Droom achterna
‘Als kind wilde ik eerst boer worden. Daarna werd 
ik enthousiast over het vak van boomkweker. Vanaf 
mijn tiende hielp ik mee bij mijn vader en oom. 
Vanaf mijn veertiende ging ik in mijn vrije uren ook 
bij een andere boomkweker een centje bijverdie-
nen. Na de Helicon-boomkwekersopleiding aan de 
groene Campus in Helmond pachtte ik een klein 
perceel om als zzp’er-boomkweker aan de slag te 
gaan. Daar begon ik laanbomen te vermeerderen 
door te oculeren, dus enten met een knop. Ik had 
tijdens mijn opleiding stage gelopen bij vijf andere 
boomkwekersbedrijven en heb daar genoeg 
geleerd en ideeën opgedaan om voor mezelf te 
beginnen. Toen ik zeventien was, leverde ik mijn 

eerste afzet aan het bedrijf van mijn vader en oom. 
Naast het werk op Boomkwekerij Bressers kweek ik 
nu op een hectare voor mezelf en ik lever vanaf dit 
jaar ook aan andere kwekers.’

Boomkwekerij Bressers
Boomkwekerij Bressers is de vof van vader Harrie 
en oom Jan. Zij namen oorspronkelijk de melkvee-
houderij van hun ouders over en begonnen met 
een vriend spillen te kweken. Toen die vriend over-
leed en de koeienstal versleten raakte, ruilden de 
broers het melkvee in voor het kweken en gedeel-
telijk opplanten van laanboomspillen. 

Boomkwekerij Bressers bestaat inmiddels uit 38 
hectare eigen grond, waarvan 23 hectare laanbo-
men; het vermeerderen daarvan is nu afgestoten. 
Verder is er 17 hectare akkerbouw voor rotatieteelt 
met een cyclus van ongeveer drie tot vier jaar, om 
daarmee de bodemdiversiteit op peil te houden. 
De afzet van het brede assortiment komt terecht 
bij zo’n honderd klanten. ‘We zijn geen grote jon-
gen, nee’, zegt Bressers. ‘Maar ook geen kleintje. Als 
je mee wilt tellen, moet je zo’n 20 hectare hebben. 

6 min. leestijd

Als Paul Bressers niet het toonbeeld is van een gedreven jonge hond, dan is niémand dat. Al vanaf 

zijn veertiende riep deze boomkweker dat hij ondernemer zou worden. Op zijn vijftiende begon hij 

eigen bomen te kweken op 0,5 hectare om aan zijn vader te kunnen leveren. Naar eigen zeggen is 

zijn grootste hobby bomen kweken. Hoe gaat het met hem op zijn eenentwintigste? Vakblad Boom 

in Business is zeer benieuwd.
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Oirschot

Samenwonend

Allround medewerker bij Boomkwekerij Bressers 

en eigenaar van eigen kwekerij

Boomkwekerij Bressers / zzp’er

Bomen kweken, uitgaan en quad rijden

Boer, daarna boomkweker

Naam

Geboortedatum

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

Wilde vroeg worden

Prestatie 30%

Passie 30%

Pijn 10%

Power 30%

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

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

young grower

of the year
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Dat hebben we ruimschoots. En wanneer zit je 
in de top? Daar kan ik moeilijk over oordelen. Wij 
mikken op een groot assortiment en op gezonde 
bomen van een goede bodem. Misschien is dat wel 
de top.’

Er werken vier man fulltime en in de winter komen 
daar zzp’ers bij voor het rooiwerk. ‘s Avonds en in 
de vakanties wordt het team aangevuld met scho-
lieren, die aanbindwerkzaamheden uitvoeren in de 
schuur. De inkoop vindt plaats bij spillenkwekers 
uit de buurt, allemaal in Brabant van onder de 

rivier. Bressers: ‘Wij zitten ook op zandgrond, dus 
kopen we in bij spillenkwekers die op zandgrond 
zitten.’ Het is de bedoeling dat Paul Bressers de ver-
koop op zich gaat nemen, maar momenteel doen 
zijn vader en oom dit nog. ‘Tot die tijd heb ik nog 
genoeg te leren door mee te werken, de teelt in de 
vingers te krijgen en alles klaar te zetten.’

Bodemfreaks
Boomkwekerij Bressers kweekt op natuurlijke wijze. 
‘We gebruiken zo weinig mogelijk chemie en zo 
veel mogelijk schimmels en bacteriën’, legt Bressers 
uit. ‘Ook doen we zo min mogelijk bodembewer-
kingen om het bodemleven in stand te houden. 
Onze filosofie is: sterke gewassen kweken, zodat je 
niet vanuit angst hoeft te handelen, dat wil zeggen 
preventief gaat spuiten.’ De hele familie Bressers is 
doordrongen van het uitgangspunt dat de bodem 
net zo belangrijk is als de bomen die erop staan, zo 
niet belangrijker. Paul Bressers laat zich ontvallen 
dat hij hoopt om in de toekomst samen te werken 
met zijn zus. ‘Haar knowhow komt goed van pas in 
dit bedrijf.’

Bijna biologisch
Helemaal biologisch kweekt men bij Boomkwekerij 
Bressers niet. ‘We kweken ook niet onder een 
keurmerk, zoals Milieu- of Groenkeur. De eisen 
daarvoor wisselen te veel en het is te tijdrovend 
om helemaal bij te blijven. Wij werken liever van-
uit onze eigen kennis en filosofie. Een onderdeel 
daarvan is dat we in het alleruiterste geval willen 
kunnen teruggrijpen op een chemische oplossing. 
Maar verder kweken wij tegen het biologische aan, 
met in totaal maar liefst 115 kilometer aan grasba-
nen tussen de bomen. Die liggen 1,80 meter van 
elkaar, zodat we er met de trekker tussendoor kun-
nen rijden om al die grasbanen te maaien.’ 

‘Dat kost dan in totaal drie dagen. Het gemaaide 
gras werpen we in de plantstrook met zwarte 
grond onder de bomen, want met name daar mag 
geen onkruid ontkiemen. De rest van het onkruid 
in de plantstrook bespuiten we met een heel lage 
dosering, in drie rondes per jaar: een winterbe-
spuiting en twee rondes in het seizoen. Want bij 
mechanische verwijdering of vingerwieders wordt 

‘Toen ik zeventien was,  

leverde ik mijn eerste afzet 

aan het bedrijf van mijn 

vader en oom’
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de grond omgewoeld en dat verpest de bodem-
structuur. Bovendien hebben we tijdens een demo 
van een schoffelmachine ontdekt dat één procent 
van de bomen kapotgaat. Dat percentage is een 
hoge uitval op pakweg 10 duizend tot 100 duizend 
bomen. Daarnaast passen we om de twee weken 
Fytaforce toe; dat is een bladmeststof voor een 
hogere plantvitaliteit, waardoor de bomen beter 
gewapend zijn tegen ziekten en plagen.’

Teeltkennis begint bij zelf vermeerderen
De drang naar ondernemen heeft Bressers geërfd. 
‘Daadkracht en passie heb ik allebei van mijn 
vader. Dat is een instelling van gáán met die 
banaan en doen wat je leuk vindt. Hij gaf me een 
zetje toen ik al op jonge leeftijd voor mezelf wilde 
beginnen. Wel heeft hij me altijd voorgehouden 
dat je het beste bij de basis kunt beginnen, dus 
moet weten hoe uitgangsmateriaal tot stand komt 
door het vermeerderen van oculaties. Hij zei let-
terlijk: “Soms zit je twee weken achter elkaar krom 
voor dit werk, maar als je het nu niet doet, dan 
doe je het nooit meer. Met deze ervaring weet je 

waarmee het product ‘boom’ begint.” Ik ben hem 
dankbaar voor deze les. Ik kan hierdoor kiezen 
om later moeilijk sortiment erbij te doen. Maar 
waarschijnlijk zal ik het oculeren later achter me 
laten, net zoals mijn vader en oom. Eerlijk gezegd 
zijn laanbomen wel mijn ding. Mijn vader en oom 
hebben altijd de lichtere laanbomen gekweekt in 
de maten 10-12 en 12-14, maar ik zou me in de 
toekomst graag richten op de zwaardere bomen in 
de maten 14-16 en 16-18.’

Nieuwigheden
Vader Harrie en oom Jan houden Bressers wel eens 
tegen als hij weer een goed idee heeft dat leidt tot 
verandering in het bedrijf. ‘Ik heb dan bijvoorbeeld 
bij een ander bedrijf openluchtsnoeien gezien, 
wat sneller gaat dan het snoeien met elektrische 
snoeischaren wat wij doen. Een luchtsnoeischaar 
knipt altijd licht en kan heel ontlastend zijn voor 
de handen bij dikke takken. Het is alleen toe te 
passen op een hoogwerker, want er moet wel een 
compressor mee.’ 

Wat zijn vader heeft ontwikkeld en waar Bressers 

heel blij mee is, is het machinaal aanbinden van 
stokken in de winter. Anderen moeten nog aan-
binden als de bomen geplant zijn: ‘Omdat wij deze 
klus in de winter uitvoeren, spreiden we de arbeid.’

Tegenslag
Met zijn eigen bedrijfje heeft hij weleens op een 
verkeerd paard gegokt. ‘Ik had oculaties op slechte 
grond staan en die groeiden dus slecht. Ik moest 
het perceeltje voor de voet weg rooien en er 
gedeeltelijk afscheid van nemen. Ik baalde, want 
ik had er de hele zomer aan gewerkt. Maar dan 
slaap ik er een nachtje over en besef ik dat ik er 
gewoon vanaf moet. Het was vervolgens een mee-
valler dat iemand anders de grond wilde pachten, 
want eigenlijk zou ik de grond nog een jaar langer 
pachten.’

Groei
In de toekomst ziet Bressers het bedrijf niet per 
definitie groeien. ‘Nu moeten er drie partijen van 
leven: mijn vader, mijn oom en ik. Maar als ik het 
geheel heb overgenomen, kan ik makkelijk leven 
van deze bedrijfsgrootte. Ik zou wel in kwaliteit 
willen groeien. Waar hem dat precies in zit, weet ik 
nog niet. Ik denk dat een ondernemer altijd in kwa-
liteit moet willen groeien, op alle vlakken.’

young grower

of the year

‘De eisen voor Milieu- en 

Groenkeur wisselen te veel 

en het is te tijdrovend om 

helemaal bij te blijven’ Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7684
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Young Grower Verhaegh-
Seuren: ‘Ik weet waar ik voor 
getekend heb; het is bij mij 
alles of niets’
Ambitieuze moeder van twee kinderen runt bedrijf met veel passie
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Verhaegh-Seuren groeide op tussen de planten; 
haar vader en ooms runden een rozen- en coni-
ferenkwekerij en haar moeder zat aan de andere 
kant van de weg met een tuincentrum. Alhoewel 
ze door het vele vakantiewerk even de buik vol had 
van rozen binden en oculeren, ging ze in 2001, na 
haar middelbare groenopleiding bloemschikken 
aan Helicon in Nijmegen, op haar negentiende 
toch aan de slag bij Gebr. Seuren. Toen had de 
familie het bedrijf juist uitgebreid met een kas vol 
kuipplanten. Daar ging Verhaegh-Seuren werken 
in de teelt; later werd ze verantwoordelijk voor de 
in- en verkoop. 

De 80 verschillende kuipplanten in twee potmaten 
– 80 duizend per jaar – worden via bemiddeling 
door exporteurs verspreid of direct door henzelf 
in de markt gezet; denk hierbij aan tuincentra en 
bouwmarkten. ‘Ik kon dingen goed naar me toe 
trekken, merkte ik. En invloed uitoefenen, mijn 
ideeën ten uitvoer brengen. Door het meewerken 
in het tuincentrum had ik heel eigen ideeën opge-
daan over wat consumenten willen zien. Maar ook 
over werkwijzen (zoals meer toezicht, productivi-

teit en proactiviteit), efficiëntie en kwaliteitseisen 
had ik al snel ideeën die ik wilde uitvoeren. Dat dit 
kon, vond ik geweldig. Vanaf dat moment dacht 
ik: ik wil wel de volgende generatie Gebr. Seuren 
worden.’ Na tien jaar breidde Verhaegh-Seuren haar 
werkveld uit met de verkoop van rozen en conife-
ren. Totdat ze medio juni 2017 het bedrijf overnam 
van haar vader en ooms. 

Productie en personeel
Gebr. Seuren produceert jaarlijks 600 rozen in 
ruim 700 verschillende variëteiten, en verhandelt 
daarnaast 1,2 miljoen vollegrondsrozen. 80 tot 
90 procent is voor de export naar Scandinavische 
en Duitstalige landen. In 2012 draaide het bedrijf 
nog 1,2 miljoen eigen productie en 1,2 miljoen 
aan handel. Maar de terugloop, die onder meer 
te maken heeft met een dip op de rozenmarkt, 
is te overzien voor Verhaegh-Seuren: ‘Het is te 
overzien omdat we naast rozen ook coniferen en 
kuipplanten telen. De productie is nu afgestemd 
op de vraag en daarmee varen we een koers die 
meer teruggaat naar de basis. Een bedrijf moet niet 
te groot zijn om te kunnen behappen’, aldus de 

onderneemster. Ze vertelt verder: ‘In 2017 heb ik de 
werkmaatschappij overgenomen. Het plan is om 
in de toekomst ook de gebouwen en een deel van 
de gronden in bezit te krijgen.’ Maar ze wil eerst 
groeien. ‘Ik moet focussen op het hier en nu. Te ver 
vooruitkijken heeft geen zin.’
Gebr. Seuren telt veertien vaste medewerkers en in 
het seizoen ook nog 20 tot 25 uitzendkrachten. Eén 
medewerker werkt al 38 jaar voor het familiebe-
drijf. ‘Ze zijn komen werken voor mijn opa, bleven 
werken voor mijn vader en werken nu voor mij. Het 
zijn doorgewinterde krachten, stabiele factoren. 
Mijn vader is nog steeds verantwoordelijk voor de 
inkoop en een deel van de verkoop en ook mijn 
ooms zijn nog werkzaam in het bedrijf. Ik leer van 
deze oudere generatie dat ik nog maar net kom 
kijken.’

Groei door overname
Desondanks timmert Verhaegh-Sueren flink aan de 
weg. Onlangs heeft ze het dwergconiferenproduc-
tiebedrijf van Koen Kessels overgenomen; de ople-
vering vindt plaats in juni. Ze legt de overname 
uit: ‘We produceren nu tweeliter-coniferen voor de 

7 min. leestijd

Ze is op internet te vinden als Rozenkoningin 2014, maar heeft véél meer in haar mars: kwekers-

dochter Verhaegh-Seuren nam vorig jaar het kwekersbedrijf over van haar vader en drie ooms. Dat 

heeft ze niet prominent naar buiten gebracht, maar intern staat zij zeer stevig haar mannetje. Ze 

weet wat ze wil en vaart een duidelijke koers. ‘Tegenslag is mij niet snel een doorn in het oog; ik 

word er sterker van.’

Auteur: Santi Raats

Suzanne Verhaegh-Seuren

5-8-1982

Tegelen

Gehuwd, één zoon, Sem (9), en één dochter, Bo (7)

Eigenaar/directrice

Gebr. Seuren BV

Shoppen! (helaas te weinig tijd voor 

tegenwoordig)

Eigenaar in het tuincentrum van mijn moeder

Naam

Geboortedatum

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

Wilde vroeg worden

Prestatie 20%

Passie 40%

Pijn 20%

Power 20%

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

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

young grower

of the year
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retail, maar willen richting 2,5-liter-dwergconiferen 
in een sortiment van 130 soorten, voor tuinhandel 
en tuincentra. Als je de focus verlegt van retail naar 
tuinhandel, moet je het assortiment uitbreiden met 
bijzonderheden. Daar moet je je teelt op afstem-
men en deze knowhow moet je beschermen.’
Dit voorjaar brengt Kessels zijn laatste afzet op 
de markt. Vanaf juli dit jaar gaat Gebr. Seuren de 
eerste teelt dwergconiferen draaien op het eigen 
bedrijf. ‘We zullen de teelt van zo’n 200 duizend 
stuks overnemen en ook een teeltmedewerker en 
een verkoper. Zo merkt de klant zo weinig mogelijk 
van de overname als het gaat om kwaliteit, maar 
ook het gezicht achter het product blijft hetzelfde. 
Daarnaast gaan we ook vijfliter-dwergconiferen 
produceren.’

Leidinggeven
Verhaegh-Seuren heeft als bedrijfsleider twee 
kanten, zegt ze zelf. ‘Ik geef medewerkers in eerste 
instantie de ruimte. Ze mogen fouten maken; daar 
ben ik mee opgegroeid. Maar ze moeten wel van 
hun fouten leren. Als medewerkers dat niet doen, 

trek ik de teugels strak aan. Bij veranderingen in 
het bedrijf is het belangrijk om de rust te bewaren, 
om de mensen te laten wennen aan de nieuwe 
omstandigheden. Dat doe ik door regelmatig in 
gesprek te gaan met alle medewerkers en door 
mijn nieuwe inzichten te delen. Het is belangrijk 
dat de medewerkers weten wat er van hen ver-
wacht wordt en dat daarover goed gecommu-
niceerd wordt. In het begin moesten sommigen 
wennen aan de nieuwe verhouding die tussen hen 
en mij is ontstaan. Eerst werkte ik tussen hen; nu 
ben ik hun werkgever. Daarnaast zijn mensen uit 
de boomkwekerijsector wat terughoudend van 
karakter. Je moet hen de tijd geven om aan ver-
anderingen te wennen. Maar ze steunen me; dat 
is het belangrijkste. Ik geef medewerkers dus veel 
ruimte, maar geef wel duidelijk aan welke richting 
ik op wil.’

Met de markt mee veranderen
De verkoop van rozen was de afgelopen decennia 
wat moeizaam, niet alleen door de crisis, maar ook 
doordat rozen niet meer op grote schaal worden 

aangeplant in tuinen en openbare borders en 
doordat er überhaupt minder groen op grote 
schaal wordt aangeplant. Rozenstruiken zijn van 
oorsprong onderhoudsintensief en je moet kennis 
hebben van de aanplant en het onderhoud. Maar 
overheden besparen op hun buitendiensten en 
vervangen borders door onderhoudsextensieve 
gazons. En particulieren leiden tegenwoordig 
zo’n hectisch bestaan, dat tijd en aandacht voor 
een rozenperk minder populair is. Dat vraagt om 
aanpassing van het product, wat Verhaegh-Seuren 
alleen maar als een uitdaging ziet. 

Klantenprofiel
‘Over het algemeen zijn we in de rozenmarkt een 
bijzonder goed producerend volk, maar we ver-
geten soms om af te stemmen op de werkelijke 
vraag’, zo zegt ze met zelfreflectie. ‘We hobbelen 
achter de trends en de markt aan, waardoor je 
slechte prijsvorming in de hand werkt. Door het 
gebrek aan opvolging in de rozenproductie zijn 
veel rozenkwekers weggevallen.’ Verhaegh-Seuren 
heeft de consument van tegenwoordig scherp in 
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beeld: ‘De naam zegt het al: consument. We zijn 
een consumerende maatschappij, waarin geen tijd 
wordt gemaakt voor verzorging of traditioneel 
tuinieren. De portemonnees zijn goed gevuld; men 
kiest impulsiever dan vroeger. De producent moet 
de klant dus ontzorgen; een kant-en-klare roos 
in pot is dan praktischer dan een roos met blote 
wortel.’ ‘De klant koopt nu in de zomer bloeiende 
rozen, terwijl dit eigenlijk de slechtste condities 
zijn voor roos. In de herfst is er bijna geen rozen-
verkoop meer voor de aanplant. De bloem moet 
heel dik zijn, het liefste ook geuren en in een pot 
staan. Natuurlijk hebben we ook soorten ontwik-
keld die heel weinig onderhoud vergen. Maar we 
gaan de klant niet iets door de strot duwen waar 
geen vraag naar is. De klant is koning; het is onze 
taak om aan de vraag te voldoen en te luisteren 
naar wat de markt wil, dus ook op het gebied van 
herbicide- en pesticidegebruik. Maar ik geloof 
dat de geschiedenis zich herhaalt, dus ook op 
rozenvlak. Zoals de interesse in groentetuintjes 
is teruggekomen nu gezondheid een trend is, zal 
de klant ook weer terugkomen bij de traditionele 
aanplant van rozen.’ Gebr. Seuren staat al meer dan 
25 jaar op de IPM-beurs, waar alle internationale 
klanten komen. Na het verkoopseizoen, medio juni, 
bezoekt het bedrijf de twintig tot dertig grootste 
klanten ook persoonlijk voor evaluatie en nazorg. 
‘Vijftien jaar geleden waren er minder klanten en 
waren ze ook minder complex. Ik bedoel daarmee 
dat ze minder klantspecifieke wensen hadden, 
zoals labelen, etikettering, personaliseren, oppot-
ten, diverse potmaten en noem maar op. Het maat-
werk is bij ons enorm gegroeid. Daarmee hebben 
we bepaalde klanten aan ons gebonden.’

Tegenslag verwerken
Verhaegh-Seuren kan wel tegen een stootje en 
vindt tegenslagen relatief. ‘Wat voor de één een 

ramp is, is voor de ander een uitdaging. Ik zie het 
hele leven als een uitdaging, dat dingen niet gaan 
zoals jij het wilt. In de kwekerij is ook wel eens een 
tegenslag, bijvoorbeeld in de teelt of een langdu-
rig zieke medewerker. Maar ik draai het liever om: 
wat kan ik ervan leren, wat brengen deze nieuwe 
inzichten mij? Dit soort dingen maakt mij sterker. 
Ik leer ervan en besef hoe belangrijk het is om niet 
op één teelt te zitten of op één klant te focussen. 
Wij hebben altijd andere teelten die klappen kun-
nen opvangen. De gedrevenheid in het productie-
proces is duidelijk voelbaar in ons bedrijf. Iedereen 
is fier op wat we leveren en zet zich jaarrond (of in 
het geval van rozen twee jaar rond) volop in voor 
dat eindproduct. Als er dan een tegenslag is, voel 
je dat van voor tot achter in het bedrijf. Dat doet 
mij wel wat.’

Proactiviteit, presteren en passie
Verhaegh-Seuren toont zich proactief op het 
gebied van middelenmindering. ‘De innovaties bij 
de kuipplanten, die we al jaren onder glas telen, 
gebruiken we ook bij de rozen. Zo draait er nu een 
Pop 3-subsidieproject van Delphy. De focus ligt 
hierbij op het bodemleven. Vervolgens wordt er 
met bladvoeding bijgestuurd. Het doel is om de 
teelt dit jaar al zonder chemische bestrijding op te 
leveren. Nu lijkt dit nog een uitdaging, maar over 
vijf tot tien jaar is het heel normaal. We hebben 
nog even de tijd om ons voor te bereiden. Er zal 
een gezonde schifting plaatsvinden op het gebied 
van sortiment; alleen de sterke soorten zullen 
overblijven.’
Bij het woord ‘presteren’ veert Verhaegh-Seuren op. 
‘Mijn inzet bestaat voor 200 procent uit presteren’, 
zegt ze. ‘Je best doen is enorm belangrijk. Ik bezit 
prestatiedrang. Van een ander verwacht ik dat ook, 
maar van mezelf vind ik dat ik de kartrekker moet 
zijn. Zoals ik eerder zei, bepaalt de commercie in 

de eerste plaats wat er moet gebeuren. Het is aan 
mij om vervolgens te leveren.’ Ze is bij nader inzien 
toch veelzijdiger in haar energieverdeling dan 
ze zonet impulsief aangaf. ‘Ik ben ook een echte 
plantenfreak, hoor. Met mijn passie voor planten is 
alles immers begonnen. Ik ben altijd op zoek naar 
nieuwe soorten. Als mijn plantenliefde afkoelt, dan 
is dat het einde. Dan ben je niet meer interessant 
voor de klant.’

Veel verantwoordelijkheid, weinig tijd
Wat zijn haar valkuilen? ‘Ik ben chaotisch en vind 
bijna alles leuk in het vak. Dat is soms vermoei-
end voor mijn omgeving. Gelukkig kunnen mijn 
vader en oudere collega’s mij goed een spiegel 
voorhouden. Al doende zie ik dan in of een plan 
uitvoerbaar is of niet.’ Toch is Verhaegh-Seuren 
duidelijk de enige stuurvrouw: ‘Ik overleg vaak met 
de oude garde, maar neem het uiteindelijke besluit 
wel altijd zelf.’
Ze heeft behoorlijk wat hooi op haar vork en is ook 
nog moeder van twee kinderen. Daar is ze kort 
over: ‘Als ik in het seizoen minder in beeld ben, zijn 
manlief en onze lieve oppas er om bij te springen. 
Ons leven is ingericht op het hebben van een 
bedrijf en we krijgen van veel kanten hulp. Als je 
een bedrijf overneemt, weet je waar je voor tekent. 
Bij mij is het alles of niets.’

young grower
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Eerste editie Garden Trials 
and Trade succesvol
Standhouders en organisatie kijken terug op een succesvolle eerste editie van Garden Trials and Trade. Het internationale bezoek, de noviteitenkeuring 

en de compacte en overzichtelijke beursvloer maakten dat de beurs door zowel standhouders als bezoekers als zeer waardevol werd ervaren.

De beurs ademde een positieve sfeer uit, zo laten de initiatiefnemers weten. Het vakbezoek was zeer te spreken over de getoonde noviteiten en nam 

uitgebreid de tijd om het nieuwe assortiment te bekijken en in gesprek te gaan met de standhouders. De beurs werd bezocht door zeer internationaal 

vakbezoek. Buiten alle belangrijke Europese afzetlanden werd bezoek uit USA, Canada, Japan, China, Korea, Colombia, India, Zuid-Afrika en Israël 

genoteerd. Opvallend was dat er veel groepen onder de bezoekers waren. De deelnemers van deze eerste editie zijn tevreden met het resultaat. 'De 

beurs heeft aan onze verwachtingen voldaan', zegt Janneke Sterrenburg van Forever & Ever. 'Het aantal bezoekers is meer dan wij in eerste instantie 

hadden verwacht.' Boomkwekerij Roos: 'We hebben zeer goed vakbezoek ontvangen en mooie orders geschreven. Volgend jaar nemen we vrijwel zeker 

weer deel.' Standhouders praten al over de volgende editie van Garden Trails and Trade. Na evaluatie van de eerste editie neemt de organisatie het 

besluit of er een vervolg komt. De tweede editie zal dan worden gehouden van 14 t/m 16 juni 2019 in het Plantariumgebouw in Hazerswoude-Dorp.
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Plantarium 2018
Het thema van de 36e editie van Plantarium is Growing Together

Dit thema wordt door de organisatie zelf in praktijk gebracht door de samenwerking met GROEN-Direkt. Beide beurzen vinden dit jaar van 22 t/m 24 

augustus 2018 plaats onder één dak. Hiermee ontstaat het grootste internationale tuinplantenevenement van het jaar met een totaalpakket van 

boomkwekerijaanbod, waar handel en productie business doen in een inspirerende omgeving.

Naast de 300 internationale exposanten, die een 
enorm assortiment boomkwekerijproducten voor 
de consumentenmarkt en de institutionele markt 
presenteren, biedt Plantarium meer. De toeleve-
rende bedrijven tonen de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van mechanisatie, teeltsystemen, 
gewasbescherming en nog veel meer. De novitei-
tenpresentatie maakt Plantarium tot dé boomkwe-
kerijvakbeurs waar elke professional in het groene 
vak geweest moet zijn. 

Bezoekers bij entree al verrast
‘De voorbereidingen voor de beurs gaan nu hard’, 
zegt beursmanager Jos van Lint. ‘De nieuwe locatie 
biedt ons de mogelijkheid om de bezoekers al bij 
de entree te verrassen, dus dat gaan we dan ook 
doen.’ Willemstein Hoveniers en Leuverink Tuinen 
gaan de entree vormgeven, samen met Dick 
Baelde, hoofdarrangeur van Plantarium en GROEN-
Direkt. ‘We willen de bezoekers meenemen in een 

verhaallijn, waarbij vergroening van de wereld 
centraal staat’, aldus Van Lint. Er zal aandacht zijn 
voor Operatie Steenbreek en bezoekers worden 
geïnspireerd om de boodschap van het belang van 
het vergroenen van de omgeving mede uit te dra-
gen in hun bedrijfsvoering. 

Plattegrond
Op enkele kleine hoekjes na is de beurs volge-
boekt. De plattegrond is tijdens de deelnemers-
vergadering in juni vastgesteld en wordt nog 
aangepast aan enkele wensen van deelnemers. Op 
de website van Plantarium staat steeds de meest 
actuele plattegrond. In de digitale catalogus is snel 
na te gaan welke bedrijven deelnemen en waar zij 
staan op de beurs.

Digitaal aanbod
Ook dit jaar is Varb, het digitale platform voor bui-
tengroen, met een stand aanwezig op Plantarium. 

Vorig jaar was dat nog op het kwekersplein, dit 
jaar op een mooie plek op de beursvloer. Zowel 
Stichting Beurshal als Stichting Vakbeurs voor de 
Boomkwekerij heeft als missie het bevorderen 
van de handel in sierteeltproducten, vandaar dat 
Varb officieel partner van Plantarium is en met een 
stand op de beurs aanwezig is. Beide stichtingen 
versterken elkaar hiermee in hun missie. In de 
stand van Varb kunnen bezoekers vrijblijvend het 
aanbod van de 800 Varb-deelnemers digitaal raad-
plegen en zo een compleet beeld krijgen van het 
aanbod in buitengroen. 

Noviteiten
De vele noviteiten die op Plantarium in een 
toonaangevende presentatie worden gepresen-
teerd, zijn een belangrijk onderdeel van de beurs. 
‘Vernieuwing van het sortiment is belangrijk voor 
de toekomst. Niet alleen omdat planten steeds 
weerbaarder moeten worden om te kunnen wor-
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den geteeld met zo min mogelijk belasting voor 
het milieu, maar ook om de afnemer te blijven 
verrassen. Daarom is de noviteitenkeuring een 
belangrijke pijler van de beurs’, aldus Jos van Lint. 
De ingezonden noviteiten worden gekeurd en 
bekroond door de onafhankelijke keuringscom-
missie van de KVBC. De eerste aanmeldingen zijn 
inmiddels binnen. Aanmelden van noviteiten kan 
tot vrijdag 27 juli 2018.

Voorbereiding deelnemers
Bij Boomkwekerij Theo Wouters bv zijn de voor-
bereidingen voor de deelname aan Plantarium in 
volle gang. ‘We hebben dit jaar een nieuwe stand 
laten maken. Door de toepassing van blank hout 
en zwart metaal krijgt de presentatie een frisse, 
moderne uitstraling. Naast ons grote assortiment 
presenteren we op een bijzondere manier onze 
noviteit Euonymus japonicus ‘White Spire’. Dit is een 
zeer mooie witbonte, rechtopgaande Euonymus. 
Het blad is groen met een brede witte rand en 
behoudt zijn kleur het hele jaar rond. De plant 
heeft in elk seizoen zijn sierwaarde en is mooi te 
combineren in plantenbakken, in de gemengde 
border of als lage haag. Hij is winterhard tot -15 ⁰C’, 
aldus Yvonne Wouters. 

Praktisch
Plantarium van 22 t/m 24 augustus 2018, samen 
met GROEN-Direkt onder één dak. Locatie: 
Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp. De beurs 
is te bereiken via de vertrouwde parkeerplaats op 
het Greenpark Boskoop. 
Entree is gratis door gebruik te maken van de ver-
strekte relatiekaart en/of door digitale voorregistra-
tie via www.plantarium.nl. Openingstijden: 8.00 tot 
18.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur.

ACHTERGROND

TickET2BOskOOP
De samenwerking tussen Plantarium 
en GROEN-Direkt is onder de naam 
Ticket2Boskoop al in 2015 ingezet. 
Plantarium en GROEN-Direkt houden 
binnen het samenwerkingsverband vast 
aan hun eigen identiteit. De koppeling 
van beide beurzen is goed voor een deel-
nemersveld van ruim 500 kwekers, 200 
handelsbedrijven en 50 toeleveranciers.
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Versneld productieproces met 
automatische wortelsnijder 

De Roots cutter van FPs-Machines is speciaal ontworpen voor het gebruik in automatische verpotlijnen bij boomkwekerijen. Deze machine scheidt de 

wortels van de stekjes van elkaar voordat ze worden verpot. Dit scheelt veel storingen. Vromans kwekerijen in Biest-Houtakker heeft er sinds maart een 

in huis. 

Auteur: Sylvia de Witt 

Achter FPS-Machines zit het technische brein Frank 
van de Staak. Al in 2013 richtte hij zijn bedrijf op, 
maar daarnaast hield hij ook nog zijn fulltime 
baan aan, om rustig aan een netwerk te kunnen 
bouwen. 
De avonduren en de weekenden waren voor 
zijn eigen bedrijf, want ooit zou hij volledig voor 
zichzelf beginnen. Eind 2017 was het zover: Van 
de Staak zei zijn vaste baan op en ging zich vol-
ledig richten op FPS-Machines. Van origine is hij 
autotechnisch engineer, maar Van de Staak houdt 
gewoon van machines bouwen. ‘Dus in principe 
maakt het niet uit waarvoor’, vindt hij. ‘Techniek is 
techniek en ik hou van de landbouw- en kwekerij-
sector. Ik ben dus die richting ingeslagen.’  

Geautomatiseerd verpotproces  
FPS-Machines is gevestigd in Berkel-Enschot, 
maar Van de Staak groeide op in Biest-Houtakker. 
Vromans Kwekerijen was dus geen onbekende; hij 
heeft er zelfs een korte periode als vakantiekracht 
gewerkt. ‘Ik moest plantjes stekken. Dat ging nog 
allemaal met de hand, maar ook toen al was ik 
eigenlijk meer van de machines.’ 
Vorig jaar augustus ging Van de Staak langs bij 
deze kwekerij in zijn oude woonplaats met de 
vraag of hij iets voor hen kon betekenen. Ad 
Vromans vertelde hem dat ze problemen hadden 
met wortels van stekjes die over de potten heen 
groeien, wat tot storingen leidde. Kon hij niet iets 
maken dat die wortels zou doorsnijden voordat ze 

verpot werden? ‘Als ik daar iets op kon verzinnen, 
dan zou hij het van me kopen.’ 
Bij veel verschillende soorten stekjes doen zich 
problemen voor met het ‘overgroeien’ van wortels. 
De stekjes staan dicht bij elkaar in een tray (er 
kunnen 104 of 144 in) en de wortels gaan over de 
rand van het bakje heen. De wortels groeien in 
veel gevallen naar elkaar toe, waardoor de stekjes 
aan elkaar vast komen te zitten. Dit bemoeilijkt het 
geautomatiseerde verpotproces.  
 
Weerstand van de wortel  
Van de Staak: ‘De verpotmachine wil ze uit elkaar 
trekken om ze in grotere potten te zetten, maar 
hij voelt de weerstand van die wortel en stopt dan 
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door de beveiliging. Dan moeten de wortels hand-
matig worden doorgeknipt, waarna de machine 
weer moet worden opgestart.’ Doordat de stekjes 
aan elkaar vast gegroeid zijn, komt het ook voor 
dat er meerdere stekjes tegelijk verpot worden, 
wat uiteraard niet de bedoeling is. ‘Sommige 
soorten hebben dit niet, maar bij de meeste plan-
tensoorten gebeurt dit regelmatig. Wel iedere vijf 
minuten. Hierdoor heb je veel minder productie 
op een dag’, zegt Sjors Vromans, zoon van Ad 
Vromans. ‘Zo’n verpotmachine komt ook niet tot 
zijn recht als hij vaak stilvalt.’ 
 
Mooie toevoeging aan de lijn  
Van de Staak ging met de vraag van Vromans aan 
de slag, met als uiteindelijk resultaat de FPS Roots 
Cutter. Die is dus speciaal ontworpen voor boom-
kwekerijen waar het verpotten van stekjes geau-
tomatiseerd verloopt; hij snijdt de overgroeiende 
wortels van de stekjes door, voordat ze worden 
verpot. De machine draait automatisch; er is dus 
geen extra mankracht voor nodig en het produc-
tieproces wordt ook nog eens aanzienlijk versneld. 
Eind maart werd de FPS Roots Cutter bij Vromans 
Kwekerijen geïnstalleerd. Sjors Vromans is er 
enthousiast over. ‘Toen de wortels nog niet werden 
doorgesneden, viel de robot continu in storing. 
Nu is dat echt veel minder. Dit moet je zien als een 
mooie toevoeging aan de lijn die we al hadden 
staan. Het bedrijf waar we onze andere machines 
hebben gekocht, had zoiets niet.’  
Hij schat dat er momenteel zo’n tien kwekerijen 
hun stekjes automatisch verpotten. ‘Maar dit aantal 
kan in de loop der jaren natuurlijk flink toenemen 
en hier kunnen ook weer andere dingen uit voort-
komen.’ 
  
Van nul af aan opgebouwd  
De FPS Roots Cutter is een mooi voorbeeld van 
hoe FPS-Machines een idee kan omzetten naar 
een daadwerkelijke machine. ‘Dat in elkaar groeien 
van de wortels was echt een probleem’, legt Van de 
Staak uit, ‘waarop ik een prototype maakte om te 
kijken hoe dat uitpakte. Daarvan heb ik een anima-
tie gemaakt en die heb ik op de kwekerij laten zien. 
En Vromans geloofde er wel in.’  

De Roots Cutter is echt van nul af aan opgebouwd; 
het is geen aanpassing van een bestaande machi-
ne. ‘Het is de eerste machine die ik in eigen beheer 
van a tot z heb ontwikkeld, dus van ontwerp tot 
realisatie. Dat is natuurlijk het allermoeilijkste; je 
hebt niks en moet echt bedenken hoe je het gaat 
doen. Uiteindelijk ben ik op dit concept gekomen.’  
Deze machine is de enige in zijn soort. Voor zover 
Vromans senior weet, is zo’n machine nog nooit 

eerder gemaakt. Drie jaar geleden had hij ook al 
aan iemand gevraagd of die iets zou kunnen ont-
werpen om het vastgroeien van de wortels van de 
verschillende stekjes tegen te gaan. ‘Die zou er iets 
mee gaan doen, maar daar is niets van gekomen. 
Toen kwam Frank en mocht hij het gaan proberen. 
Het werkt goed; er zijn veel minder storingen. In 
elk systeem zijn wel storingen, maar er zijn manie-
ren om minder storingen te krijgen en dit is daar 
één van.’  
 
Mesjes op maat  
‘Eigenlijk moet er nog een machine bij komen die 
ook dwars snijdt’, gaat Vroman verder. ‘Deze Roots 
Cutter snijdt in de lengte, maar als er ook nog 
dwars wordt gesneden, heb je alles honderd pro-
cent los staan.’ Voor Van de Staak was dit voorlopig 
de eerste stap: ‘We hebben afgesproken het eerst 
in één richting te doen. Als dat goed werkt, gaan 
we over naar de volgende stap.’ 

Na de levering van de machine in maart kwam hij 
af en toe controleren of alles goed ging. Dat bleek 
inderdaad het geval te zijn, hoewel er nog wel wat 
verbeterpuntjes waren. ‘We hebben standaardmes-
jes gebruikt, maar die werken niet optimaal. Nu 
heb ik mesjes op maat laten maken. Daardoor zal 
het straks nog beter gaan.’  

Van de kantine lopen we naar de machine waar 
het al die tijd over gaat. Van de Staak legt uit hoe 
het allemaal in zijn werk gaat. ‘Dit zijn zachte trays. 
Als je de stekjes wilt snijden, kan het zijn dat je 
de tray wat indrukt. Daardoor worden de wortels 
niet doorgesneden. Om dit te voorkomen, sluit 

de machine de tray van onderen volledig op met 
een kunststof mal. Enerzijds is de tray hierdoor 
perfect gepositioneerd, anderzijds wordt het mes 
gesteund, zodat de wortel altijd zal worden door-
gesneden. Als de tray op deze manier helemaal is 
gefixeerd, gaan de mesjes er als een soort pizza-
snijders overheen.’

Modulair  
In het voorjaar worden de trays met 104 gepot, in 
de zomer de trays met 144. Hiermee is rekening 
gehouden; de machine is modulair gebouwd, 
zodat hij gemakkelijk te wisselen is. Het verwis-
selen betekent ongeveer een uurtje werk en het 

Frank van de Staak bij zijn Roots Cutter
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‘Ik moest plantjes stekken, 

dat ging nog allemaal met 

de hand, maar ook toen 

was ik eigenlijk al meer 

van de machines’
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hoeft maar één keer per jaar te gebeuren.
Mocht een andere kweker een ander soort tray 
hebben, dan kun je de machine ook ombouwen 
voor die tray. Voor de veiligheid is hij dicht, maar je 
kunt hem ook openmaken; dan stopt hij meteen. 
Via een sensor ‘weet’ de machine of er trays aan-
komen; na het snijden is er een andere sensor die 
checkt of er weer ruimte is om de volgende tray te 
pakken.  

Vromans: ‘Stel dat de oppotmachine in storing valt 
en de band niet meer loopt, dan stopt de Roots 
Cutter vanzelf. Met deze machine hoef je niets aan 

te passen aan je bestaande productielijn. Je zet 
hem ertegen en hij kan mee.’ 

Een idee vertalen naar een ontwerp   
FPS heeft met deze Roots Cutter een mooie machi-
ne afgeleverd. Dit jonge bedrijf heeft sowieso 
alles in huis om een bepaald idee om te zetten 
naar een technisch ontwerp, een prototype of een 
verkoopbare machine. Ook kan FPS elektrische, 
hydraulische of pneumatisch besturingssystemen 
ontwerpen. Voor het (3D) ontwerpen en eventueel 
simuleren, wordt gebruikgemaakt van SolidWorks. 

‘Hiermee kan ik ook een animatie maken, waardoor 
het voor een opdrachtgever duidelijk wordt wat hij 
straks kan verwachten’, besluit Van de Staak. 

 

‘Zo’n verpotmachine komt, 

als hij veel stilvalt, 

ook helemaal niet 

tot z’n recht’ 

Frank van de Staak en Sjors Vromans
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Inheemse bomen: de visie 
van boomkwekerijen
Nog altijd grote problemen bij implementeren regels inheems plantgoed

De Duitse natuurbeschermingswetgeving van 2009 schrijft voor dat bij aanplantingen in de vrije natuur uitsluitend gebiedseigen bomen gebruikt 

mogen worden. Dat is een belangrijke markt, ook voor Nederlandse kwekers. De overgangsoplossing eindigt op 1 maart 2020, maar nog altijd bestaan 

er grote hiaten en onduidelijkheden.

Auteur: Christoph Dirksen (Baumschule Ley) 

Door de wijziging van de Duitse natuurbescher-
mingswet in 2009 vond er een herziening plaats 
van het gebruik van gebiedseigen bomen. Omdat 
boomkwekerijen lange tijd nodig hebben voor de 
omschakeling, heeft de wetgever een overgangs-
periode ingesteld van tien jaar, die eindigt op 1 
maart 2020. Vanaf deze datum mogen er bij aan-
plantingen in de vrije natuur uitsluitend gebiedsei-
gen bomen worden gebruikt. Voor uitzonderingen 
moet goedkeuring worden gevraagd.

De afgelopen acht jaar hebben boomkwekerijen 
de nodige certificeringsmaatregelen genomen om 
planten volgens deze wettelijke voorschriften te 

kunnen produceren. Anno 2018, twee jaar voor het 
aflopen van de overgangsperiode, bestaan er nog 
altijd grote hiaten wat betreft de beschikbaarheid 
van planten, certificering, inzaaigebieden, gebruik-
slocaties en aanbestedingen. Met andere woorden: 
er is grote haast geboden om de nog aanwezige 
problemen op te lossen.

De uitvoering van § 40 lid 4 van de Duitse natuur-
beschermingswet uit 2009 heeft kwekers en 
gebruikers van gebiedseigen bomen voor een 
flinke uitdaging gesteld. Het grootste probleem is 
dat de benodigde hoeveelheid beplanting voor de 
vrije natuur niet exact kan worden vastgesteld. Dit 

komt onder andere doordat er verschillende defi-
nities van het begrip ‘vrije natuur’ worden gehan-
teerd. Boomkwekerijen moeten enorme voorinves-
teringen in plantproductie doen, waarvan nog niet 
zeker is dat ze zich terugbetalen. Bovendien is het 
absoluut noodzakelijk dat de planten die gepro-
duceerd worden qua eigenschappen exact over-
eenkomen, namelijk met de voorkomensgebieden 
1 tot en met 6, en dat dit eenduidig kan worden 
bewezen met een erkend certificeringsschema.

Probleem: geschikt zaaigoed
De basis van de productie van gebiedsei-
gen bomen is gelegen in de beschikbaarheid 
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8 min. leestijd

van geschikt zaaigoed. Dankzij de zogeheten 
Bosvermeerderingswet is een deel van de zaden 
beschikbaar voor de Duitse boomsector, maar er 
zijn grote hiaten in de beschikbaarheid van zaad-
opstanden in veel randgebieden en op het gebied 
van bosplantsoen. Het is daarom belangrijk dat 
zaad waarmee oogstgaarden worden aangelegd, 
in het wild geselecteerd wordt en dat de bevoegde 
autoriteiten toestemming geven om te oogsten. 

Hierbij moet het om minstens 50 jaar oude beplan-
ting gaan, die bij voorkeur spontaan is uitgezaaid. 
In sommige Duitse deelstaten zijn dergelijke 
gewassen bekend, in andere vrij weinig of hele-
maal niet. Om deze situatie in de toekomst te kun-
nen oplossen, worden er in sommige deelstaten 
pogingen gedaan om zaadgaarden op te zetten 
om een duurzame voorraad oogstvoorraden te 
creëren. Bij bosplantsoen komt het vaak voor dat in 
kaart gebrachte bestanden plotseling zijn verdwe-
nen als gevolg van bouwmaatregelen. 

Het gebruik van bomen als zaadbron is een goede 
manier voor boomkwekerijen om de productie op 
te schroeven. Bovendien brengt deze vegetatie 
ook positieve eigenschappen mee voor de bos-
bouw, zoals een rechte stam en diktegroei. In het 
begin stonden er slechts 29 planten voor de vrije 
natuur op de lijst; nu moeten we er van uitgaan 
dat die lijst in de toekomst met 100 tot 200 soorten 
zal worden aangevuld. Daarbij zijn regionale soor-
ten, zoals Rosa majalis geografisch gebied 6, vaak 
uitzonderingen. 

Het vinden van nieuwe oogstmogelijkheden en 
zaadaanplantingen zal nog vele jaren in beslag 
nemen. Bovendien kan worden aangenomen dat 
het verwerven van zaaigoed een kostbare aange-
legenheid wordt. Het moeizaam oogsten van zeer 
kleine hoeveelheden zaad volgens een voorge-
schreven certificatieschema in heel Duitsland is 
zeer tijdrovend. Maar ook hier kunnen we ervan 
uitgaan dat de vraag de markt de komende jaren 
zal opdrijven. 

Zaaiplaats speelt geen rol
Zaaibedrijven, die zich in Duitsland doorgaans 
in het noorden bevinden, zijn specialistische 
bedrijven. De plaats waar gebiedseigen bomen 
worden gezaaid, maakt voor de echtheid en de 
certificering geen verschil. De eigenschappen van 
de plant zijn genetisch vastgelegd in het zaad en 
worden niet beïnvloed door de groeiplaats. Net 
als bij het oogsten van het zaad moet er ook hier 
voor worden gezorgd dat er geen verwisseling kan 
plaatsvinden. Zaden uit heel Duitsland worden dus 

voornamelijk in gebied 1 gezaaid, om daarna als 
een- of tweejarige zaailing aan boomkwekerijen te 
worden geleverd. De zaailingen komen vervolgens 
weer terecht bij teeltbedrijven voor jonge bomen 
of wilde struiken. 

De productieprocessen voor gebiedseigen bomen 
en de gebruikelijke handelswaar in boomkwe-
kerijen zijn altijd gelijk. Ook de kwaliteit van 
gebiedseigen bomen komt overeen met die van 
gangbare bomen, die onderworpen zijn aan de 
FLL-kwaliteitsbepalingen voor kwekerijplanten. Na 
te zijn gezaaid bij een Noord-Duits specialistisch 
bedrijf is het goed mogelijk dat de jonge planten 
worden verkocht aan buurlanden, bijvoorbeeld 
Nederland, om daar te worden opgekweekt tot een 
jonge twee keer verplante boom. Na drie tot vier 
jaar kunnen deze jonge bomen met een stamom-
trek van 8/10/12 worden verkocht aan de volgende 
kwekerij, om daar vervolgens verder te worden 
opgekweekt tot 3 x v-laanboom. Na vier jaar heb-
ben deze bomen het doel (laanboom drie keer 
verplant 18/20) bereikt en kunnen ze in de vrije 
natuur worden geplant.

Het is van belang dat vanaf de oogst van het 
zaad tot aan het gebruik van de 18/20-laanboom 
alle productiestappen jaarlijks een volledige cer-
tificering doorlopen, op dezelfde manier als de 
Duitse EAB, EZG of ZGG. Voor de gebruiker is een 
certificaat van een certificeringsinstantie die de 
authenticiteit garandeert heel belangrijk. Alleen 
een certificaat van een specialist of een door de 
overheid aangestelde en beëdigde deskundige is 
wettelijk niet toegestaan. 

Beschikbaarheid van gebiedseigen bomen
De gebruiker is gewend om zijn beplantingswen-
sen te bepalen aan de hand van catalogi en zijn 
eigen ideeën. Bij inheemse bomen kwam het in 
het begin – en nog steeds – voor dat veel soor-
ten niet beschikbaar waren in de markt. Als een 
bepaalde soort niet beschikbaar is of verschillende 
maten heeft, hoort de gebruiker als verklaring vaak 
van de producent: deze bomen zijn momenteel 
niet beschikbaar. Dit komt doordat veel kwekerijen 
bang zijn om te investeren in de productie van 
inheemse bomen en doordat er voor veel bomen 
de zaadverwerving niet zeker is.

Sommige Duitse deelstaten, zoals Beieren, heb-
ben een grote voorsprong bij het uitzetten van 
oogstvoorraden; andere staan er slecht voor. 
Een mogelijkheid om gebiedseigen bomen te 
verwerven, zou een vooronderzoek kunnen zijn 
naar de bomen die op dat moment in de markt 

beschikbaar zijn. De gebruiker kan bijvoorbeeld 
op de websites van EAB (Erzeugergemeinschaft 
Autochtone Baulmschulererzeugnisse) en ZGG 
(Zertifizierte Gebietseigene Gehölze) de beschikba-
re hoeveelheden of plantensoorten vinden en de 
kwekerijen die deze bomen produceren. Door een 
slimme uitwisseling van soorten of eigenschappen 
kan de gebruiker dan aanplanten in de vrije natuur.

Planten op tijd bestellen
Aan het begin van het plantseizoen, vanaf okto-
ber, is de beschikbaarheid van planten natuurlijk 
zeer groot. Aan het einde van het seizoen, in april, 
neemt de beschikbaarheid aanzienlijk af. Het is 
daarom belangrijk om niet alleen vooraf te infor-
meren naar de gewenste planten, maar ook om ze 
tijdig te bestellen. 

Een andere mogelijkheid is een teeltcontract voor 
gebiedseigen bomen. Vooral bij grote hoeveelhe-
den, bijvoorbeeld bij de aanleg van snelwegen, is 
zo'n planning zinvol. Een aanloopperiode van drie 
tot vier jaar voor struikgewassen kan tijdige aan-
plant langs de aan te leggen snelweg garanderen.

Vanaf 1 maart 2020 moeten gebiedseigen bomen 
helemaal op de juiste manier in de vrije natuur 
worden geplant. Het gebruik van gebiedseigen 
bomen in stedelijke gebieden is door de wetgever 
niet voorzien. De redenen hiervoor zijn begrijpelijk 
en divers. De klimaatverandering vraagt om heel 
andere soorten en variëteiten, die kunnen omgaan 
met hittestress en droogte. 

Er is geen vergunning nodig voor het uitzetten van 
gebiedsvreemde soorten in stedelijke en binnen-
stedelijke gebieden, bij groepen gebouwen in het 
buitengebied, in tot gebouwen behorende tuinen 
en in vestigingsgebieden voor weekendhuizen in 
het buitengebied (het zogenaamde bewoonde 
gebied), evenmin als bij sportfaciliteiten.

Voor de teelt in de land- en bosbouw geldt een 
algehele vrijstelling van de vergunningsplicht. Tot 
het eind van de overgangsperiode mogen regu-
liere producten worden gebruikt; daarvoor is geen 
vergunning nodig. De wetgever wijst er echter op 
dat het de voorkeur verdient om gebiedseigen 
bomen te gebruiken. 

Ook wat betreft bermgroen moeten gebiedseigen 
bomen worden geplant. Uitzondering hierop zijn 
bijzondere locaties (directe straatzijde, midden- en 
scheidingsstroken, geluidswallen, steile wanden, 
ondersteunende structuren) langs geclassificeerde 
wegen en lokale wegen die niet als vrije natuur 

ACHTERGROND
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worden beschouwd. Daarbij moet prioriteit wor-
den gegeven aan de volgende aspecten: profiel 
van de vrije ruimte, garantie van de verkeersvei-
ligheid, tolerantie met betrekking tot bestaande 
emissies en zoutgehalte. Met het gebruik van 
gebiedseigen bomen kan hier volgens de eisen 
van de functionele zekerheid volgens § 4 lid 3 
van de Duitse Bundesnaturschutzgesetz niet aan 
worden voldaan. Het gebruik van bomen met 
een gebiedsvreemde herkomst is in deze speciale 

gevallen dan ook toegestaan.
Een ander speciaal geval betreft fruitbomen, bij-
voorbeeld om gekweekte fruitrassen in het vrije 
landschap te planten met het oog op het behoud 
van rassen of van traditionele cultuurlandschap-
pen. Gecultiveerde fruitsoorten kunnen volgens 
de Bundesnaturschutzgesetz niet gebiedseigen zijn 
en de aanplant ervan gebeurt niet altijd door een 
landbouwbedrijf, bijvoorbeeld wanneer ze door 
gemeenten, instandhoudingsinitiatieven of par-
ticulieren worden aangelegd als lanen, groepen, 
afzonderlijke bomen of vergelijkbare aanplant op 
particuliere of openbare grond.

Aanwijzingen voor inschrijving
De inschrijving voor gebiedseigen bomen is gelijk 
aan die voor andere bomen. Het probleem hierbij 
is echter de beschikbaarheid van de planten op 
de markt. Het kan een voordeel zijn om apart in 
te schrijven voor gebiedseigen bomen en deze 
niet op te nemen in de totale jaarlijkse aanvraag. 
Het is altijd zinvol om vooraf te informeren naar 
de beschikbaarheid van kwaliteiten en kwantitei-
ten op de markt. Steeds meer blijkt dat steden, 
gemeenten en deelstaten eigen criteria ontwikke-
len om deze bomen te kunnen bemachtigen.

Een andere manier om bottlenecks bij de levering 
te voorkomen, is om de optimale verdeling vanuit 
milieubeschermingsoogpunt als beoordelingscri-
terium te gebruiken. De volgorde waarvoor wordt 
gekozen en de daaruit voortvloeiende weging 
moeten in ieder geval duidelijk bij de inschrijving 
worden aangegeven. Zo zou er kunnen worden 
vastgelegd dat er hazelaars moeten worden 
gebruikt met de afmetingen ‘v Str 5 Tr 100/150 
(cm)’. De aanbestedingsdocumenten geven ver-
volgens aan dat voor de afmeting en kwaliteit een 
weging van 20 punten geldt (bij een totaal van 100 
punten).

Een praktische tip: als blijkt dat er een groot aantal 
bomen moet worden aanbesteed en er leverings-
problemen worden voorzien, is het raadzaam om 
individuele boomsoorten in afzonderlijke kavels 
aan te bieden, om te voorkomen dat de hele 
inschrijving wordt geannuleerd.

Helaas komen er ook nu nog altijd foutieve uit-
schrijvingen voor. Hiermee wordt bedoeld dat de 
gebruiker, vaak uit onwetendheid, alle planten in 
een uitschrijving als gebiedseigen opgeeft. Zelfs 
rozen, vruchten, vaste planten en bomen die ver-
edeld worden, zoals Acer ‘Royal Red’ of Acer campe-
stre ‘Eisrijk’, moeten gebiedseigen geleverd worden. 
Dit is natuurlijk niet mogelijk, omdat het altijd 

alleen maar om zaailingbomen kan gaan. Uiteraard 
mogen boomkwekerijen die deelnemen aan deze 
aanbestedingsprocedure de aanbestedingstekst 
niet wijzigen; dan worden ze uitgesloten. In derge-
lijke gevallen wordt geprobeerd om opheldering 
te verschaffen, zodat het niet zo ver komt dat een 
dergelijke foutieve inschrijving wordt opgeheven. 

Vooruitblik
Het is te verwachten dat vanaf 1 maart 2020 het 
gebruik van gebiedseigen bomen in de vrije 
natuur nog niet helemaal foutloos zal zijn. De basis 
en levermogelijkheden voor de aanvang staan 
vast, maar moeten nog worden uitgebreid. Het 
is belangrijk dat er landelijk een uniforme imple-
mentatie van de zes gebieden wordt gerealiseerd 
(figuur 5). Een verdere onderverdeling, zoals som-
mige Duitse deelstaten wensen, zal de productie 
van deze planten bemoeilijken. Het zou juist zinvol 
zijn om na te denken over uitwisselingsgebie-
den voor het geval de gewenste planten op dat 
moment nog niet beschikbaar zijn. Alleen samen-
werking tussen gebruikers en producenten over de 
hele linie kan leiden tot het slagen van het project 
§ 40 Bundesnaturschutzgesetz .

ACHTERGROND

Sinds de wijziging van de Duitse nationale 
natuurbeschermingswet in 2009 mag er vol-
gens § 40 lid 4 BNatSchG in de vrije natuur 
geen plantmateriaal meer gebruikt worden 
dat zijn genetische oorsprong niet in het 
desbetreffende gebied heeft. De basisge-
dachte van deze wijziging is om het gebruik 
van gebiedseigen geboomte van regionale 
oorsprong te bevorderen. Tegelijkertijd is 
het doel om te voorkomen dat invasieve, 
gebiedsvreemde soorten de gebiedseigen 
soort verdringen. Het draait daarbij ook om 
internationale vereisten voor de bescher-
ming van genetische diversiteit.
Een in 2010 opgerichte werkgroep heeft aan-
bevelingen opgesteld voor de implementa-
tie van de voorschriften tijdens de wettelijke 
overgangsperiode. Deze werkgroep heeft 
landelijk zes geografische gebieden vastge-
steld die moeten dienen als basis voor de 
productie en toepassing van gebiedseigen 
geboomte. De resultaten van de werkgroep 
werden gepubliceerd in de richtlijnen voor 
het gebruik van gebiedseigen bomen, die 
in 2012 verschenen. Na een wijziging van 
de Bundesnaturschutzgesetz in september 
2017 werd het Duitse ministerie van Milieu, 
Natuurbeheer, Bouw en Nucleaire Veiligheid 
(BMU) gemachtigd om de voorkomensge-
bieden van geboomte en zaden te bepalen. 
Boomproducenten zijn verplicht om deze zes 
voorkomensgebieden uit de richtlijn over te 
nemen. 
Ook de begripsbepalingen zijn sinds sep-
tember 2017 veranderd. In § 7 lid 2 van de 
Bundesnaturschutzgesetz werden de tot dan 
toe geldende definities van ‘inheemse soort’ 
(nr. 7) en ‘niet-inheemse soort’ (nr. 8) opgehe-
ven. In plaats daarvan is de definitie van uit-
heemse soort overgenomen in de bewoor-
dingen van § 40 lid 1 (‘Planten waarvan de 
soorten in het gebied in kwestie in het wild 
niet voorkomen of gedurende meer dan 100 
jaar niet meer voorkomen’).

Literatuur
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU), 2012: Leitfaden 
zur Verwendung gebietseigener Gehölze, 1-30. 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

De auteur
Christoph Dirksen is boomkweker en 
directeur van Wilhelm Ley GmbH & Co KG 
Boomkwekerijen in Meckenheim (Duitsland). 
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Hoe gebruiken we het  
bodemleven voor een  
gezondere plant?
Praktische tips voor behoud en stimulans van het bodemleven

Dat we het bodemleven hard nodig hebben en praktisch niet zonder kunnen, is in de afgelopen jaren wel duidelijk geworden. Diverse onderzoeken 

hebben aangetoond dat het nut en het effect van de microbiologie in de teeltbare bodemlaag jarenlang is onderschat. Diep van binnen weten we dan 

ook allemaal dat er iets moet gebeuren om het bodemleven te behouden en te stimuleren. in dit artikel staan enkele praktische tips omschreven die wij 

u mee willen geven.

Auteur: Michel Jongenelen, Technisch specialist DCM Nederland

Rijbemesting met DCM MINIGRAN in de 

vollegronds boomkwekerij.
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7 min. leestijd

Voor een optimaal presterend bodemleven gelden 
enkele basisvoorwaarden, die veelal gelden voor 
zowel vollegrond als voor de containerteelt. Denk 
bijvoorbeeld aan de aanvoer/inbreng van orga-
nisch materiaal voor de teelt, het op peil brengen 
van de pH (optimum 5,5-6,0), het optimaliseren 
van de CEC-bezetting door te sturen op Ca-Mg-K, 
het voorkomen van structuurbederf en het zorgen 
voor een optimale vochthuishouding (dus niet te 
nat en niet te droog). Ook groenbemesters kun-
nen een belangrijke toegevoegde waarde zijn voor 
behoud en stimulans van het bodemleven.
Wat veel telers niet weten, is dat het werken met 
een basisbemesting of de inzet van bodem-
verbeterende middelen of bodemlevenstimula-
toren ook mogelijk is in de containerteelt. Vooral 
de laatste jaren komt dit steeds meer onder de 
aandacht. Het probleem dat hierbij om de hoek 
komt kijken, is het groeiende aanbod in dit 
segment: er zijn vele aanbieders van allerlei 
bodemlevenstimulerende bodempreparaten, waar-
bij in de regel meer verteld en beloofd wordt dan 
er daadwerkelijk wordt waargemaakt. Daardoor 

groeit ook het wantrouwen jegens biostimulanten 
en bodemverbeteraars die wél hun sporen hebben 
verdiend en zich meermaals bewezen hebben. 
Voor de teler is het zaak om hier kritisch op te zijn 
en navraag te doen naar praktijk- of onderzoeks-
resultaten.

DcM
DCM is fabrikant van organische meststoffen en 
bodemverbeteraars. Al meer dan 40 jaar wordt 
gewerkt aan kwaliteitsmeststoffen die organische 
bemesting en bodemverbetering mogelijk maken. 
Inmiddels heeft DCM heeft hiermee legio 
ervaringen in diverse teelten. De meststoffen en 
bodemverbeteraars worden samengesteld uit rest-
stromen uit de voedingsindustrie, zowel van plant-
aardige oorsprong (cacaodoppen, vinasse etc.) als 
van dierlijke oorsprong (bloedmeel, 
verenmeel etc.). Van deze organische grondstoffen 
worden uitgekiende combinaties gemaakt, die tot 
het juiste product of de juiste samenstelling leiden.
Al deze grondstoffen zijn eiwitten (koolstof-
verbindingen) die door het bodemleven omgezet 
dienen te worden, voordat de voeding uit deze 
grondstoffen vrijkomt. De meeste grondstoffen 
bevatten combinaties van stikstof, fosfaat, kalium 
en diverse sporenelementen. 

Tot het moment van omzetting – ook wel: minera-
lisatie – kan de 
voeding praktisch niet uitspoelen, wat een 
verhoogde efficiëntie tot gevolg heeft. Daarmee is 
een werkingsduur tot vijf maanden haalbaar.
Specifiek voor bodemverbeteraars gebruikt DCM 
bewust de lastiger afbreekbare koolstofbronnen, 
zoals druivenpitten. Dit soort grondstoffen bevat 
complexere koolstofketens, waarbij de omzetting 
langere tijd in beslag neemt. Hierdoor wordt een 
constante en langdurige activatie en stimulans van 
het bodemleven gerealiseerd, zowel in de 
vollegrond als in pot.

Bijzonder aan deze bodemverbeteraars is de 
MINIGRAN TECHNOLOGY. Dit gepatenteerde 
productieproces zorgt voor een homogeen 
klein korreltje, waarbij elk korreltje identiek is 
qua samenstelling door de perfecte menging 
van ingrediënten. Dit microgranulaat is perfect 
strooibaar met granulaatstrooiers en rijbemesters 
en leent zich uitstekend om homogeen door de 
potgrond te worden vermengd. De ‘normale’ kor-
rel of pellet is hiervoor minder geschikt vanwege 
zijn omvang en minder homogene menging. Deze 
korrel wordt in de praktijk echter gebruikt voor 
breedwerpige toepassing voor vollegrondsteelten 
waarbij rijbemesting niet mogelijk is.

Organische meststoffen versus kunstmest in 
de vollegrondsboomkwekerij
Naast de organische basisbemesting vóór aanplant 
met compost of stalmest, wordt er in de vollegrond 
op veel bedrijven bijbemest met een mineraal-
organische meststof zoals DCM MIX 5. DCM MIX 5 
(of de variant zonder fosfaat: DCM NK MIX) wordt 
veelal in twee strooibeurten toegepast voor een 
gelijkmatig en uniform groeiend gewas. Ook met 
meststoffen voor de vollegrond kan gekozen 
worden voor een breedwerpige toepassing met de 
korrel (pellet) of de optie voor rijbemesting met de 
DCM MINIGRAN® TECHNOLOGY.

De specifieke DCM MINIGRAN TECHNOLOGY maakt 
het mogelijk om efficiënt in een rij te bemesten. 
De meststof komt beter op zijn plaats terecht en er 
kan bemest worden met minder kilo’s per hectare.
Ook deze meststoffen dienen eerst geminerali-
seerd te worden door het bodemleven, voordat 
de voedingsstoffen vrijkomen voor de plant. 
Bij deze omzetting vinden diverse processen in 
de bodem plaats, waarbij ook organische zuren 
worden gevormd, zoals humuszuren. Deze zuren 
stimuleren de beworteling van de plant en de 
ontwikkeling van andere vormen van bodemleven 
die aanwezig zijn in de directe wortelomgeving. 

ACHTERGROND

Figuur 1: De korrel voor breedwerpige toepassing en de MINIGRAN® TECHNOLOGY voor de rijbemesting of het mengen door de 

potgrond voor de containerteelt.
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Ook vormt het aandeel organische stof in de 
DCM-meststoffen een directe stimulans voor het 
bodemleven.
Dit is anders dan wanneer met kunstmest bemest 
wordt: deze meststoffen zijn volledig mineraal 
en daarmee direct na toepassing opneembaar in 
het bodemvocht. Het gevolg is dat deze voeding 
direct beschikbaar komt voor de plant, waarmee 
dus wel de natuurlijke route van plantenvoeding 
via het bodemleven wordt omzeild. Hier vindt 
dus geen stimulans plaats, maar juist afbraak en 
eventueel zelfs verbranding van het bodemleven. 
De in kunstmest aanwezige ballastzouten zijn daar-
door ongewenst en nadelig voor het aanwezige 
bodemleven en in sommige gevallen ook voor de 
plantontwikkeling. 

Naast bodemlevenstimulans speelt ook uitspoe-
ling de laatste jaren een steeds belangrijkere rol. 
De toenemende weersextremen dwingen ons als 
sector om op een efficiëntere manier om te gaan 
met bemesting. Ook daarmee zijn de laatste jaren 
diverse meetproeven uitgevoerd. Zo is enkele jaren 
geleden op lichte zandgrond aangetoond dat een 
organische bemestingswijze leidt tot 60 procent 
minder stikstofuitspoeling dan bij een gangbare 
kunstmestvariant!

Mede hierdoor kan een organische bemestings-
wijze ook voor de gebruiksnormen een kleine plus 
opleveren. Doorgaans tellen DCM-meststoffen 

minder mee voor de mestboekhouding; voor 
DCM MIX 5 en DCM NK MIX is dat bijvoorbeeld 78 
procent voor de stikstof. Voor andere meststoffen 
loopt dit uiteen van 50 tot 87 procent. 

Organische meststoffen versus kunstmest in de 
boomkwekerij-containerteelt
Het gebruik van organische meststoffen in de 
containerteelt is de laatste jaren flink in opmars. 
Om diverse redenen is een groot aantal contai-
nerteeltbedrijven aan het werk gegaan met een 
organische voorraad of bijbemesten in of op de 
pot. De voornaamste reden hiervoor is het stimule-
ren van het bodemleven in de pot en daarmee de 
beworteling en de plantweerbaarheid. De aanwe-
zigheid van positief bodemleven komt de plant- en 
bodemweerbaarheid ten goede, waardoor op 
duurzamere wijze geteeld kan worden.
Door het gebruik van organische meststoffen 
ontstaat ook in de containerteelt minder zoutstress 
en mede daardoor een actiever bodemleven. Een 
bijkomend voordeel dat de laatste jaren in de prak-
tijk is gebleken, is dat organische meststoffen een 
stevigere en compactere groei laten zien. 
In figuur 3 is het eindresultaat te zien van een 
proef met organische meststoffen in Buddleja, 
die onafhankelijk werd uitgevoerd door Delphy 
Boomteelt in Boskoop. Opvallend was dat de orga-
nisch bemestte planten meer takken lieten uitlo-
pen. In de praktijk is dit al eerder gebleken. Diverse 
telers die organisch bemesten, hebben inmiddels 

de ervaring dat de planten meer uitloop laten zien. 
Ook viel de compactere groeiwijze in het oog, wat 
ook naar voren kwam in andere samen met 
Delphy uitgevoerde proeven. 
In de praktijk ziet DCM al dat verschillende telers 
hun hoeveelheid groeiregulatoren en kunstmest 
tot een minimum kunnen beperken door het 
gebruik van organische meststoffen in en op de 
pot.

Bodemlevenstimulator in de 
vollegrondsboomkwekerij
Naast organische meststoffen wordt al sinds jaar 
en dag met bodemverbeteraars en bodemleven-
stimulatoren gewerkt. Naast compost voor 
aanplant, wat in feite ook als bodemverbetering 
kan worden gezien, zijn er legio positieve 
resultaten bekend bij diverse teelten met de 
toevoeging van DCM VIVISOL.

DCM VIVISOL is een bodemverbeteraar op plant-
aardige basis, die zijn waarde heeft bewezen bij de 
teelt van zaaibedden, vaste planten en in 
toenemende mate bij de teelt van laanbomen 
en spillen. Bij de teelt van zaaibedden wordt de 
bodemverbeteraar in één werkgang in het zaaibed 
ingewerkt door de loonwerker of teler (zie figuur 
4). In de zaaibedden zorgt de toevoeging van 
DCM VIVISOL voor een beter ontwikkeld wortel-
gestel en meer lengte- en diktegroei. Ook bij 
Boomkwekerijen De Rutven (figuur 5) leidde een 

Figuur 3: Resultaat DCM ECO-Xtra MINIGRAN (boven) t.o.v. standaard CRF (pag 59). (Foto’s:  J. van der Meij, Delphy Boskoop).
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demo in Carpinus Betulus-zaaibedden tot meer 
groei en een beter wortelgestel.
De laatste jaren wordt ook in de teelt van laan-
bomen steeds meer met DCM VIVISOL gewerkt. 
Hierbij wordt VIVISOL toegepast bij het planten, 
direct in de wortelomgeving in de plantsleuf. Bij 
Boomkwekerij Ebben is in 2016 een tweejarige 
proef afgerond die in eerste instantie was opgezet 
om op natuurlijke wijze weerstand te bieden tegen 
o.a. Verticillium. De Verticillium-aantasting bleek 
nihil te zijn. Wat wel opviel bij deze met VIVISOL 
behandelde Acer Palmatum, was een vollere kroon 
en een dikkere stamomtrek. De bomen lieten een 
betere dikteontwikkeling zien en waren daarmee 
eerder aan de maat. De conclusie uit diverse prak-
tijkervaringen is dat wanneer de bodemverbete-
raar op de juiste plaats en op het juiste moment 
wordt toegepast, er een teelttechnisch en daarmee 
financieel voordeel behaald kan worden. Zeker 
met oog op het toekomstig dunner wordende 
middelenpakket is het raadzaam om te kijken wat 
de mogelijkheden voor uw teelt zijn van bodem-
verbeteraars en plantversterkers. In combinatie 
met organische bemesting zijn hiermee namelijk 
mooie resultaten bereikt.

Bodemleven stimulator in de 
boomkwekerij-containerteelt
Naast de toenemende interesse in bodemverbete-
raars en bodemlevenstimulatoren in de vollegrond, 
neemt ook de belangstelling en het enthousiasme 

ACHTERGROND

Figuur 5: Links met DCM VIVISOL, rechts zonder. Boomkwekerijen De Rutven, Wernhout.

Figuur 6: Jonge laanbomen planten met DCM VIVISOL bij 

Boomkwekerij Ebben, Cuijk

Figuur 4: Loonbedrijf Huijbregts Zundert met granulaatstrooi-

er voor de toepassing van DCM VIVISOL.
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in de containerteelt toe. Enerzijds vanwege het 
wegvallen van het pakket aan chemische mid-
delen, anderzijds vanwege de bewustwording 
dat een sterkere plant minder snel ziek wordt. De 
laatste jaren is bewezen dat het mogelijk is om een 
gezonde(re) plant te kweken met minder tot geen 
chemische input, door te werken met een combi-
natie van organische bemesting en bodemverbete-
raars. Met de toevoeging van DCM VIVISOL bewijst 
Delphy Boomteelt dat er in de teelt van Lavendel 
minder aantasting van bladvlekken plaatsvindt 
wanneer het bodemleven gestimuleerd wordt. 
Deze proef werd uitgevoerd in meerdere herhalin-
gen, waarbij behandeld en onbehandeld kriskras 
door elkaar stonden. Alle omstandigheden waren 
gelijk. Opvallend genoeg hadden de Lavendel-
planten waarbij DCM VIVISOL aan de potgrond 
was toegevoegd, veel minder last van bladvlekken 
dan de planten met enkel de standaardbemesting. 
Ook was op het moment van beoordeling duidelijk 
verschil zichtbaar in plantontwikkeling: vollere 
planten en een beter ontwikkeld wortelgestel 

waren het resultaat van het toevoegen van 2 kg/m³ 
DCM VIVISOL. Hetzelfde resultaat werd verkregen 
in de teelt van Erica, ook uitgevoerd door Delphy 
Boomteelt. Hieruit bleek dat de toevoeging van 
DCM VIVISOL leidde tot minder taksterfte.

De werking van DCM VIVISOL in de containerteelt 
berust op het beënten van het substraat met posi-
tief bodemleven; door het toevoegen van de plant-
aardige bodemverbeteraar wordt het bodemleven 
namelijk gestimuleerd en geactiveerd. De 
uitgekiende combinatie van plantaardige grond-
stoffen zorgt enerzijds voor snel afbreekbare 
voeding voor de microbiologie, en anderzijds 
voor traag afbreekbare voeding. De snelwerkende 
voeding zorgt binnen een week na inmengen 
voor kolonisatie van de potgrond, waardoor ‘nega-
tieve’ organismen minder ruimte hebben om tot 
uiting te komen. Dit effect is niet alleen op korte 
termijn zichtbaar, maar door de aanwezigheid van 
moeilijker afbreekbare grondstoffen ook op lange 
termijn. Hierdoor is de plant minder vatbaar voor 

ziekten gedurende de teelt. Aan de plantaardige 
ingrediënten van DCM VIVISOL MINIGRAN voegt 
DCM ook een specifieke Bacillus-stam toe: Bacillus 
amyloliquefaciens. Deze zorgt voor extra fosfaat- en 
stikstofbeschikbaarheid voor de plant, groeit met 
de wortel mee en helpt de plant vocht en voeding 
op te nemen. Bovendien biedt het natuurlijke 
bescherming van de wortel.  In combinatie met 
organische meststoffen zal de plant ook minder 
zoutstress ervaren en is het plaatje compleet.

ACHTERGROND

Figuur 7: Links Lavendel zonder DCM VIVISOL, rechts met  2kg/m³ DCM VIVISOL (Foto’s: J. van der Meij, Delphy Boskoop).

Figuur 8: Links Lavendel zonder DCM VIVISOL, rechts met 2 kg/m³ DCM VIVISOL (Foto's: J. van der Meij, Delphy Boskoop).
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Goedkope weerpaal 
Fieldmate volgens makers op 
het punt van doorbraak
Een beetje weerpaal kostte vroeger zomaar 4.000 euro. Tot in het voorjaar van 2017 de Fieldmate op de markt kwam: een paal voor 69 euro, exclusief de 

maandelijkse abonnementskosten (19 euro). De Fieldmate is hard op weg om van hebbedingetje uit te groeien tot must have. 

Auteur: Peter Voskuil

Van hebbeding naar must have
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Na een jaar productontwikkeling durfde eige-
naar Corné Braber van Appsforagri uit Tilburg 
het aan. Hij liet voor de introductie vorig jaar 300 
Fieldmates maken. Binnen zes weken waren ze 
verkocht, waarna er nog eens een paar honderd in 
productie gingen en de teller op dik 800 verkochte 
units kwam. Ruim een jaar later zal de volgende 
batch er eentje van 10.000 stuks zijn. 

Gamma
De Fieldmate is ongeveer 80 centimeter lang en 
meet het gewas- en omgevingsklimaat. Het appa-
raat meet onder meer op twee diepten (-5 cm en 
-20 cm) de bodemtemperatuur en het vocht in de 
bodem. Het levert een neerslagindicatie per km2, 
het dauwpunt, het bladnat, de wind en de instra-
ling, realtime data die draadloos worden doorge-
stuurd naar de cloud en daarna worden vertaald in 
concrete adviezen op de mobiel.
‘Weerstations vindt iedereen leuk; zelfs bij de 
Gamma kopen consumenten ze al’, vertelt Corné 
Braber over het magische getal van 10.000 weer-
palen die worden geproduceerd. ‘Laat staan als je 
professioneel gebruiker bent en dat ding voor zo 
weinig geld meerwaarde gaat leveren. Telers zijn 
dag en nacht met het weer bezig. Dit is een profes-
sionele oplossing en de prijzen zijn dusdanig dat 
telers makkelijk zullen instappen. Dat zien we al 
in Nederland en we gaan nu ook opschalen naar 
Duitsland, België en Frankrijk.’ 
De nieuwste toevoeging aan het apparaat zijn 
de Soilmate-sensoren, die de bodemvochtigheid 
meten. Allemaal informatie en data die recht-
streeks op de mobiel van ondernemers en werkne-
mers binnenkomen. Dat is op zich al een vooruit-
gang, want op heel wat kwekerijen moeten er nog 
rondjes gelopen en gereden om weergevoelige 
data te verzamelen. Dat is nu verleden tijd. Of je 
nu op het bedrijf rondloopt of aan het strand van 

Mallorca zit, je kunt altijd in één oogopslag zien 
hoe het er met het gewas voorstaat. Verslavend 
aan de ene kant, goed voor de gemoedsrust aan 
de andere. ‘Als ondernemer ben je altijd met je 
bedrijf bezig. Je kunt de vinger zelfs aan de pols 
houden als je op vakantie bent.’         

Rocketscience
‘Dit is geen rocketscience’, zegt Braber. ‘We hebben 
gewoon sensoren en componenten die al beston-
den samengebracht in één apparaat. De Fieldmate 
is echt ontwikkeld vanuit de gedachte dat het 
betaalbaar en eenvoudig moest zijn, want dure 
high-end oplossingen zijn er al genoeg.’
‘Een jaar geleden was dit nog een hebbedingetje 
waardoor je met je smartphone op je vakantie-
adres kon meekijken op de kwekerij’, zegt Peter van 
Dongen. Hij is directeur van Telermaat, de partij die 
zorgt voor de installatie van de palen en de techni-
sche input voor de ziektemodellen. ‘Maar nu krijgt 
de Fieldmate steeds meer meerwaarde. We zijn de 
mogelijkheden stelselmatig aan het uitbouwen. De 
fase van de early adoptors is al voorbij.’ 

Hufterproof
Een groot voordeel is volgens Van Dongen dat de 
palen hufterproof zijn. Je hoeft ze volgens hem 
alleen maar in de grond te zetten. En als er eentje 
plat ligt door welke omstandigheid dan ook, volgt 
er meteen een foutmelding.
Wat dat betreft, past de Fieldmate naadloos in het 
komende tijdperk van het internet of things. Al 
jaren wordt er voorspeld dat in de nabije toekomst 
letterlijk alles op internet zal worden aangesloten. 
Braber: ‘Van lantaarnpaal tot putdeksel. Maar het 
gaat ons niet om de sensor en de data. De sensor 
is het eerste stapje; daarna is het zaak om de data 
via het netwerk in de cloud zien te krijgen en in 
een gebruiksvriendelijke app te presenteren. Maar 

wij zijn een applicatiebedrijf; het gaat erom daarna 
echt iets te doen met de data, om daar goede 
informatie van te maken, bijvoorbeeld met betrek-
king tot ziektedruk. Anders heb je er weinig aan.’
Een van de toepassingen waarvan het nodige 
wordt verwacht, is een uitgekiender chemiege-
bruik. Als de Fieldmate eenmaal is aangesloten, 
geeft die vier kleurcodes af die aangeven hoe nut-
tig het op dat moment is om ziektes te bestrijden. 
Dit helpt gebruikers om op het juiste moment 
te spuiten en zo het milieu te sparen en geld te 
besparen. In de nieuwste Fieldmate-applicatie 
zijn in totaal 120 ziektemodellen opgenomen, 
verspreid over veertig gewassen. Daarmee worden 
de binnenkomende data gecombineerd. Dat gaat 
van taxuskever in sierheesters, Cylindrocladium in 
buxus, meeldauw en Aziatische fruitvlieg tot aan 
botrytis in aardbeien. 
Braber: ‘Je verkleint de risico’s, zodat je minder snel 
wordt overvallen door ziekte. Je rekt soms dingen 
op en het volgende moment ga je juist wel over 
tot preventieve bespuiting. Je bent echt duurzaam 
bezig. Niet alleen wordt schade op tijd voorkomen, 
het helpt je ook om bijvoorbeeld negen in plaats 
van tien keer te spuiten als de omstandigheden 
daarnaar zijn. De Fieldmate kost tientjes, maar 
levert op die manier honderden euro’s op.’ 

Weerfax
Volgens Van Dongen van Telermaat zal de 
Fieldmate het einde van onder andere de tensio-
meter inluiden en is het de opvolger van de oude 
weerfax. Van Dongen: ‘Neem nou de tensiometer. 
Goedbeschouwd zijn dat rampendingen. Hij moet 
vacuüm zijn, raakt soms uitgedroogd, noem maar 
op. Dat is gewoon een duur en onderhoudsge-
voelig apparaat. Terwijl de betrouwbaarheid van 
de Soilmate met de week omhoog gaat.’ Ook de 
Delphi–weermeter (1400 euro) is achterhaald, 
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Dé internationale vakbeurs voor de boomkwekerij

INNOVATIE
INSPIRATIE

NOVITEITEN

Gelijktijdig én op dezelfde locatie vindt de Najaarsbeurs van 
GROEN-Direkt plaats. Twee beurzen onder één dak dus!  
Boek nu uw Ticket2Boskoop en bezoek het grootste  
internationale tuinplantenevenement van het jaar met 
een totaalpakket van boomkwekerij-aanbod. 

Registreer uw bezoek via internet en bespaar tijd bij de entree 
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vindt hij, nu de Fieldmate 69 euro kost en een bat-
terij heeft die gegarandeerd zeven jaar meegaat 
en waarschijnlijk in de praktijk de tien jaar gaat 
overstijgen. Volgens Appsforagri is het apparaat nu 
klaar voor opschaling. De eerste generatie kende 
nauwelijks kinderziekten. Ja, doppen bleken mak-
kelijk los te gaan, maar dat probleem bleek simpel 
op te lossen. Meer recent werd nog besloten van 
netwerk te wisselen, omdat het Lora-netwerk 
moeizaam bleek te werken aan de grond waar 
de Soilmate-sensor in zit. Voor aansluiting op een 
nieuw, beter netwerk is een ander soort kaartje 
nodig, zodat bestaande apparaten moesten wor-
den omgebouwd en de productie van nieuwe 
moest worden aangepast. Maar ook dat was een te 
overkomen probleem.

kleurcoderingen
Om het aantal ziektemodellen nog verder uit te 
breiden, is net een gesubsidieerde pilot gestart 
in het zuiden van het land. Daarvoor zijn drie 
kwekers geselecteerd, die intensief gevolgd zullen 
worden bij hun gebruik van de Fieldmate: Vromans 
Kwekerijen (planten), Quick Hedge (kant-en-
klaarheggen) en Van Alphen Galder (aardbeien). 
Daarbuiten worden nog eens honderd extra kwe-

kers gezocht die hun data willen delen (zie kader). 
Bij deze drie kwekers zit de pilot nog in de opstart-
fase. De eerste ervaringen van Peter Bongers van 
Quickhedge zijn positief: ‘Ik ben tot nu toe heel 
tevreden over de Fieldmate. We hadden al een 
weerstation, maar nu kun je echt op perceelniveau 
kijken. Verslavend? Nou, ik kijk wel wat vaker op 
mijn telefoon, tegenwoordig. Maar op zich vind ik 
dat wel plezierig. Meten is immers weten. Ik vind 
het alleen jammer dat er geen regenmeter op zit.’ 
Bij de kweker van kant-en-klare heggen in Boekel 
werkten op het moment van het interview, eind 
juni, de kleurcoderingen voor de goede spuitmo-
menten nog niet. Bongers: ‘Ik kijk daar erg naar uit.’ 
Ook Ad Vromans van Vromans Kwekerijen gebruikt 
de kleurcoderingen nog niet. Maar dat ligt vooral 
aan hemzelf, vertelt hij. Hij had het de eerste 
maand nadat de twee palen geplaatst waren te 
druk met andere dingen. ‘Maar ik twijfel er niet 
aan dat dit tot een betere controle van ziekten en 
plagen gaat leiden. Meeldauw, bijvoorbeeld, gedijt 
bij vocht in de grond. Het is wel zeker dat je dat 
met dit soort sensoren veel meer in de hand kunt 
houden.’ 
Van Dongen: ‘De volgende vraag die dan vaak 
wordt gesteld, is: hebben we straks nog wel advi-

seurs nodig? Maar zo is het natuurlijk niet. Data 
moeten altijd geïnterpreteerd worden. De kennis 
van de gebruiker blijft essentieel; je kunt niet alles 
in modellen vangen. Maar adviseurs helpen je 
wel betere beslissingen te nemen. Bij aardbeien 
die op hun rug geteeld worden, bijvoorbeeld, is 
bodemvocht superbelangrijk. Twee dagen droog 
is zomaar tonnen minder opbrengst. Om dat met 
ouderwetse bodemvochtmeters in de gaten te 
houden is duur en ingewikkeld. Nu hoef je maar 
een pin in de grond te steken en slijtage is veel 
minder een issue.’ 
Van Dongen geeft als voorbeeld een evenement 
waar hij laatst stond. Ineens betrok de lucht. ‘Dan 
zie je dat iedereen naar zijn telefoon grijpt en naar 
Buienradar gaat. Het gaat regenen, zeiden ze alle-
maal tegen elkaar. Maar ik keek naar de lucht en de 
wind en zag, alles in ogenschouw nemend, dat het 
bij ons net niet zou gaan regenen. Je moet natuur-
lijk wel zélf blijven nadenken.’

ACHTERGROND

OOk MEEDOEN AAN DE PROEF? 
Voor de gesubsidieerde pilot met de Fieldmate 
(zie verhaal hieronder) is een honderdtal 
kwekers nodig om data in te leveren en feed-
back te geven. De inschrijving daarvoor staat 
nog open. Vanwege het regionale karakter van 
de subsidie is het wel een harde voorwaarde 
dat alleen bedrijven uit Zeeland, Noord-Brabant 
en Limburg meedoen. Ook moeten de gewas-
sen in het testprogramma van de pilot passen. 
Contactpersoon voor meer informatie en/of 
aanmelding voor de proef is Peter van Dongen. 
Hij is bereikbaar via 06-53256044 of 
peter@telermaat.nl.
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Boomkwekers lijken soms wel verslaafd aan labels. In deze uitgave van Boom 
In Business komen een aantal Boskoopse kwekers aan het woord die onder 
andere iets vertellen over hun ervaringen met en visie op concepten. Eerst de 
open deuren: een concept is meer dan alleen een mooi ontworpen label, meer 
dan alleen een leuke website of een mooie poster. Een concept moet – daar 
lijken de betrokken kwekers en deskundigen het over eens te zijn – betrekking 
hebben op een onderscheidend product. Over wat onderscheidend is, kun je 
lang discussiëren. Bij planten is het helaas zelden het geval dat jouw planten 
iets hebben dat totaal honderd procent anders is dan de plant van de concur-
rent. Het bloemetje is meestal iets blauwer, wat groter of geurt wat lekkerder, 
maar echte originaliteit is in ons wereldje meestal ver te zoeken. Dat geeft niet. 

Veel kwekers lossen dat op door één bijzonder aspect extra uit te vergroten 
en specifiek voor hun concept te claimen. Het beste voorbeeld hiervan is het 
hortensia-concept Forever & Ever, dat als eerste claimde dat zijn hortensia’s ook 
bloeien op eenjarig hout. Iedere hortensiakenner weet dat dit geen exclusieve 
eigenschap is van de Forever & Ever-hortensia’s. Maar dat maakt niet uit. De 
consument is meestal geen kenner, maar is wel op zoek naar een oplossing 
van zijn probleem. Een ander bekend hortensia-concept, Strong Annabelle, 
haalt eigenlijk hetzelfde trucje uit. Paniculata-hortensia’ s zijn geliefd vanwege 

de weelderige bloei en groei, maar zoiets heeft wel een keerzijde als het hard 
regent of waait. Noem een nieuwe hortensia dan geen Annabelle, maar Strong 
Annabelle, en iedereen snapt meteen dat deze hortensia beter bestand is 
tegen slagregens en minder snel plat gaat liggen. 
De meeste concepten beschikken niet over dat soort claims en zijn vaak niet 
meer dan een mooi jasje. Ik ben bang dat retailers daar vaak niet al te enthou-
siast over zijn. Ik heb weleens een retailer horen melden dat hij gruwelijk de 
pest heeft aan die marketingoorlog die met schreeuwende labels wordt uit-
gevochten. De helft van al die mooi ontworpen dure labels belandde bij deze 
retailer in de prullenbak en werd van de plant geknipt voordat de planten op 
de winkelvloer kwamen. Retailers willen rust op de winkelvloer en vinden het 
geen goed idee wanneer iedere kweker zijn eigen dingetje gaan doet op het 
schap van de retailer. Die redeneert dan heel simpel: het gaat om de plant 
en niet om het label. Veel boomkwekers lijken dat nog niet door te hebben. 
Mijn stelling: concepten kunnen wel degelijk bijdragen aan commercieel 
succes, maar zijn geen appeltje-eitje. Als dat niet zo is: geen man overboord. 
Concentreer je dan gewoon op de productie van mooie planten of lees het 
verhaal van Arno Rijnbeek, die zijn eigen definitie van concepten hanteert: 
‘Een concept is alles wat een klant gelukkig maakt.’ 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 
(hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Serenade versterkt in een geïntegreerd schema de 
bescherming van het gewas tegen diverse ziekten. 
Serenade is zeer flexibel inzetbaar en past optimaal 
in een geïntegreerde teelt. De unieke bacteriestam 
Bacillus subtilis QST 713 heeft een brede werking 
tegen schimmels en bacteriën. Plus, Serenade heeft 
een bio-stimulerend effect op de plant.
 
Voor meer informatie over Serenade of andere 
biologicals: agro.bayer.nl

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

Biologicals: de juiste aanvulling
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