
Jaargang 6  5 - 2015

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

15.000 Thuja ‘BraBant’
Per dag uit en weer uit de grond

Bacterievuur
controles begin juli 
gestart

Snoeischarentest
Strijd op het scherpst 
van de snoeischaar

Plantarium
vier dagen lang 
inspiratie

SPECIaLE BEUrS EDItIE



DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

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

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

Slikkevander rentmeesters

Hoornaar/Ellemeet
T 0111 671735
www.vdslikke.nl

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

"Uw partner voor de beste start"

Geusert 13

6093 NR Heythuysen (NL)

T. +31 (0)475 49 86 00

F. +31 (0)475 49 86 09

E. info@bergs.nl

I.  www.bergs.nl

Boomkwekerij

H. KNOL B.V.
Boomkwekerij

H. KNOL B.V.

www.knolplant.nl
info@knolplant.nl

361zwart

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

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

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

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

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

•  1.5 miljoen plantgoed/uitgangs-
materiaal.

•  1.5 miljoen heesters en rozen 
als leverbaar product.

Grotebaan 6, 5428 NH Venhorst

M: 06-53141408

mbloemenvof@hetnet.nl

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

Geusert 13 

6093 NR Heythuysen

T +31 (0)475 49 86 00 

F +31 (0)475 49 86 09

www.bergs.nl 

info@bergs.nl
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16 Japanse Zelkova: 
‘very important 
boom’

Welgeteld één Japanse Zelkova is er in Leiderdorp te vinden, maar die werd in 

2008 tijdens een verkiezing prompt tot de boom met de grootste X-factor van 

het dorp verkozen. Ivette van der Wiel van de gemeente Leiderdorp vertelt 

erover en werpt zich zo meteen op als ambassadeur voor deze bijzondere soort. 
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Een strijd op het scherpst van 
de snoeischaar! 

Wie snoeischaar zegt, zegt Felco. Althans in 

de professionele groenvoorziening en de 

boomkwekerij. Al vele tientallen jaren staat 

deze Zwitserse schaar garant voor absolute 

kwaliteit. 

Controles bacterievuur begin juli 
gestart

Begin juli zijn de inspecteurs van Naktuinbouw 

begonnen met de controle van bacterievuur in de 

bufferzones. De controles zijn noodzakelijk vanwege 

het exportbelang van de boomkwekerijsector. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Abonnementen
68,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

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

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

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

Van 26 t/m 29 augustus vindt op het ITC-terrein te 

Boskoop-Hazerswoude de internationale vakbeurs 

Plantarium plaats. Een bezoek aan de beurs is een must 

voor alle schakels in de sierteeltketen. De beurs heeft 

elke bezoeker, van kweker tot veredelaar of van retailer 

tot handelaar, veel te bieden. 
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'Ik investeer tijd in studieclubs 
en kennisvermeerdering'
Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin we een ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn toe-

komstplannen. Deze week Jos en Dennis Willemsen, eigenaar van Boomkwekerij Jos Willemsen bv uit Zundert.

Auteur: Dick van Doorn
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10 VRAGEN AAN

Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
Jos: 'Ik was bij een boomkweker in dienst, maar 
ging op een gegeven moment samen met mijn 
vader stekken. Die werkte namelijk ook al in de 
boomkwekerij. Ik dacht: ik ga een keer voor mezelf 
beginnen als boomkweker. Zodoende heb ik dit 
bedrijf in 1990 opgericht. In 1997 ben ik gestopt 
bij de boomkweker waar ik in dienst was. Sinds 
1990 ben ik steeds minder uren in loondienst gaan 
werken ten gunste van mijn eigen bedrijf. Op het 
moment dat ik volledig zelfstandig verder ging 
in 1997, had ik vier hectare bomen staan. Op de 
eerste dag dat ik voor mezelf werkte, viel er een 
last van me af. De vrijheid van het ondernemer-
schap vind ik heerlijk.' Dennis: 'Ik wil het bedrijf op 
termijn overnemen van mijn vader. We zitten nu al 
op 13,5 hectare.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
Jos: 'Wij zijn producent van sierheesters en bomen 
en momenteel is er sprake van overproductie in 
onze sector. Daarom proberen wij om op een effi-
ciëntere manier een nog goedkoper gekweekte 
plant én kwalitatief betere plant in de markt te 
zetten. Dat wil ik vooral bereiken door de teelt 
iets anders op te zetten. Een van de zaken die ik 
veranderd heb op mijn bedrijf, is dat ik een breder 
plantmoment ingevoerd heb. Wij planten nu zowel 
in het voorjaar als in de zomer.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
Jos: 'Dat bestaat vooral uit winterharde sierhees-
ters, zoals een groot assortiment Spiraea, Potentilla, 
Stephanandra, Hypericum, Lonicera, Deutzia, 
Forsythia, Ribes, Ligustrum, Symphoricarpos en 
diverse Prunus laurocerasus.' 

Hoe heb je de inkoop geregeld?
Jos: 'De inkoop van planten hebben we weten te 
reduceren tot een minimaal aantal, doordat we nu 
vooral zelf stekken. Hiervoor heb ik vorig jaar speci-
aal een moederveld opgezet. In het verleden kocht 
ik zo'n 40 procent van de aanplant bij een stekbe-
drijf. De kwaliteit van de stekken (of ze soortecht 
zijn) beoordeel ik zelf. Zodra ik een niet-soortechte 
plant tegenkom, haal ik hem er meteen uit. Daar 
ben ik heel scherp op. Omdat ik nu een eigen 
moederveld heb, hoef ik geen stekken meer aan te 
kopen. Dat scheelt me zo'n 50 procent aan kosten 
voor de aankoop van plantgoed; zo'n 25.000 euro 
per jaar minder dan wanneer ik 40 procent van de 
aanplant aankoop via een stekbedrijf.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
Jos: 'Ik heb de verkoop geregeld door een heel 

brede klantenkring op te bouwen. Deze klanten-
kring weet precies welk assortiment wij hebben. 
Verder heb ik goede ervaringen met VARB, de 
digitale beurshal voor de boomkwekerijsector. Ik 
ben hier lid van en betaal een vast bedrag van zo'n 
650 euro per jaar. Hieraan meedoen is vele malen 
goedkoper dan adverteren. Alles is wel op reke-
ning, overigens, en dat is wel eens lastig. Het duurt 
vaak langer dan 30 dagen voor je je geld krijgt, 
soms zelfs vier maanden. Ik denk dat de boom-
teeltsector naar een stringentere controle op het 
betalingsgedrag van klanten moet.'

Wie zijn je klanten?
'Ik lever vooral aan de binnenlandse groothandel, 
met name aan bedrijven in wortelgoed. En verder 
aan collega-kwekers die het voor de oppot gebrui-
ken. Van de resterende circa 30 procent die geëx-
porteerd wordt, gaat het grootste deel naar België, 
dat hier slechts enkele kilometers verderop ligt. De 
rest gaat naar Denemarken, Groot-Brittannië en 
Finland. Ik ga overigens de komende tijd proberen 
om de export naar de Scandinavische landen uit te 
breiden, aangezien ze daar erg gecharmeerd zijn 
van winterharde soorten zoals Spiraea, Potentilla 
en Stephanandra.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
Dennis: 'Voorlopig doen we rustig aan, omdat we 
vorig jaar een professionele stekkas van 1100 vier-
kante meter hebben laten bouwen. Hierin zitten 
de nieuwste computergestuurde systemen zoals 
klimaatbeheersing, een beregeningsinstallatie en 
lagedrukmist voor de stekvochtigheid. De buiten-
kant van de kas is van folie om het vocht zo veel 
mogelijk vast te houden (92 à 93%). Om de zon af 
te schermen, hebben we er ook een scherminstal-
latie in zitten. De kas hebben we gebouwd om de 
stek snel wortel te laten trekken. Als we ze direct 

Naam: Jos en Dennis Willemsen
Bedrijf: Boomkwekerij Jos Willemsen bv
Leeftijd en opleiding: Dennis (17), eerst vmbo, 
nu bezig met de mbo-opleiding boomteelt vak-
bekwaam medewerker, niveau 3. Jos (48), eerst 
LAS, daarna de tweejarige opleiding boomteelt-
vakschool, verder nog middenstandsdiploma en 
andere aanvullende opleidingen.

'Heel goede ervaringen 

met VARB'

5 min. leestijd
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       “Onze kwaliteit
is onze toekomst”

Diverse 

aantallen per cup

o.a.:

Prunus Lusitanica Angustifolia

 Buxus Sempervirens

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

Thuja occ. Brabant

Buxus Sempervirens Select
Taxus med. Hicksii

Buxus micr. Herrenhausen

Taxus med. Hillii

Thuja occ. Danica
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stekken en dan in de zomer uitplanten in de volle grond, kunnen we één 
groeiseizoen winnen.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst?
Jos: 'Voor mij is dat momenteel tijd investeren in studieclubs en kennisver-
meerdering in onze sector. Ik zit sinds 2005 in een studieclub van ZLTO. Ik 
vind het fijn om samen met andere kwekers te sparren en kennis uit te wis-
selen. Ik maak ook studiereizen naar het buitenland. Verder ben ik lid van 
de Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. Ik neem deel aan allerlei 
projectgroepen; één projectgroep bijvoorbeeld probeert de scholing in onze 
sector naar een hoger plan te tillen. Een andere projectgroep waar ik aan deel-
neem, probeert de communicatie tussen handel en boomkwekers te bevorde-
ren. Verder zit ik in het bestuur van de CLTV Zundert (Coöperatieve Land- en 
Tuinbouwvereniging). Samen met één andere boomkweker vertegenwoordig 
ik onze sector in deze tuinbouwcoöperatie. We zijn momenteel vooral aan 
het kijken wat de CLTV Zundert voor de boomkwekerij in deze omgeving kan 
betekenen. Deze coöperatie heeft nu al een koeling voor bomen, zodat kwe-
kers deze bomen vanuit winterrust kunnen leveren en planten.'

Je bent zelfs ook een soort praktijkproefbedrijf, of niet?
Jos: 'Ja, inderdaad. Er ligt bij mij een proef van HAS Kennistransfer wat betreft 
onkruidbeheersing door middel van verschillende afdekmethoden in de 
volle grond. Daarnaast ligt er een proef van HAS Hogeschool met biologisch 
afbreekbare folie. Ik moet eerst even kijken of dit goed verteert in één groei-
seizoen alvorens ik er zelf aan begin, maar ik zie hier zeker toekomst in! Verder 
ligt hier nog een bemestingsproef van winterstek op folie van een Belgische 
mestfabrikant.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze sector de komende jaren?
Jos: 'Ik denk dat we als boomkwekerij even pas op de plaats moeten maken. 
Als sector zouden we aan een soort productiebeperking moeten werken om 
de huidige prijzen in stand te kunnen houden. Anders moeten we straks wel-
licht lange tijd onder onze kostprijs werken. Verder moeten we als sector meer 
in de spiegel kijken; welke collega's verkopen nu al hun producten onder de 
kostprijs?'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
Jos: 'Als hobby hebben Dennis en ik kruisboogschieten. Daarvoor gaan we 
soms de grens over naar België. En dan met een lekker potje bier erbij, heerlijk! 
Volgens mij is het goed om er als boomkweker soms even helemaal uit te zijn. 
Even in een heel andere omgeving zijn, sociale contacten opdoen met andere 
mensen met andere interesses dan bomen telen. Wat betreft mijn drang naar 
bestuurlijke functies: ook bij mijn hobby kon ik het niet laten om me met de 
organisatie te bemoeien,' zegt hij lachend. Dennis: 'Behalve dat ik met mijn 
vader mee ga kruisboogschieten, voetbal ik ook bij VV Achtmaal, de plaatse-
lijke voetbalclub.'

Welk onderdeel van het ondernemerschap vind je soms lastig?
Jos: 'De wetgeving, die steeds maar weer aangepast wordt. Vooral de steeds 
strengere wetgeving qua gewasbeschermings- en bemestingsmiddelen wordt 
voor de boomteelt steeds nijpender. Wij zien de groei van de planten ziender-
ogen teruglopen. Volgens mij slaat het momenteel een beetje door, net als in 
de agrarische sector, overigens. Al die wetgeving wordt steeds meer een rem 
op onze ontwikkeling als sector. Ook al die certificaten die je momenteel hebt; 
ik zie het meer als banen scheppen dan als noodzakelijk. Verder hebben veel 
keurmerken onduidelijkheden en kost het ons als kwekers veel geld, terwijl ik 
voor gecertificeerde bomen geen meerprijs krijg.'

'Wetgeving slaat 

momenteel beetje door'

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl

BOOMBAND/BINDBUIS

Boom in BusinessBoom in Business

www.boomband.nl
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15.000 Thuja 'Brabant' per 
dag uit en weer in de grond
De Provincie Noord-Brabant is bekend vanwege worstenbrood en Bossche bollen, maar natuurlijk ook vanwege Thuja 'Brabant', een van de massapro-

ducten waar veel Brabantse kwekers mee groot zijn geworden, omdat zo'n beetje bij het vaste interieur van iedere Duitse tuin hoort.  Wim van Oirschot 

op de tractor en links en rechts op de plantwagen Ruud Smarius en Joris van Rijzingen zijn al de hele dag bezig om 15.000 Thuja 'Brabant' te planten. 

Het was deze ochtend al vroeg dag want om tien uur was al het uitgangsmateriaal al opgerooid op de eigen kwekerij van de Gebr Van Oirschot in Bie-

zenmortel. Volgens upperman Rob Broeders, die moet zorgen voor aanvoer van de planten gaat het om driejarige planten, (een jaar stek en twee jaar in 

de volle grond.)  Nadat alles de grond in is het alle hens aan dek om water op het perceel te krijgen. De Bilt voorspelt voor de komende dagen tropisch 

weer.

Auteur en fotografie: Hein van Iersel 
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Controles bacterievuur begin 
juli gestart
Bufferzones en inspecties nog steeds overeind door eigen financiering 
boomkwekerijsector

Begin juli zijn de inspecteurs van Naktuinbouw begonnen met de controle van bacterievuur in de bufferzones. De controles zijn noodzakelijk vanwege 

het exportbelang van de boomkwekerijsector. 

Auteur: Santi Raats
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TEST

Gerard Bruijstens, teammanager van Naktuinbouw: 
‘De inspecties duren van juli tot en met september. 
Op dit moment zijn we al wel volop bezig, maar 
nog niet lang genoeg om iets zinnigs over de 
resultaten te kunnen zeggen.’ Vorig jaar werden er 
110 vondsten van bacterievuur buiten de kwekerij 
gedaan. 

Boomkwekerijsector betaalt controles zelf
Europa kent de zogeheten fytorichtlijn voor 
de bestrijding van bacterievuur, die door de 
Nederlandse overheid is vertaald naar twaalf buf-
ferzones die bacterievuur bij (vrucht)boomkweke-
rijen vandaan moeten houden. Tot 2003 betaalde 
de overheid via het Productschap Tuinbouw de 
controlekosten in de beschermingszones, maar 
sinds deze financiering is weggevallen, hoesten 
de boomkwekers de kosten zelf op. De boom-
kwekers betalen de Raad voor de Boomkwekerij, 
die Naktuinbouw opdracht geeft controles uit 

te voeren op de percelen en in de bufferzones. 
Kwekerijen die niet bereid zijn om mee te betalen 
en dus niet gecontroleerd worden, mogen geen 
bacteriegevoelige planten exporteren. 

De aantasting
Bacterievuur is een algemeen in Nederland voor-
komende plantenziekte, die wordt veroorzaakt 
door de bacterie Erwinia amylovora. De ziekte 
kan het beste herkend worden in het voorjaar, 
want de infectie begint in de bloesem of in jonge 
twijgen en tast razendsnel de hele boom of struik 
aan. Andere planten kunnen besmet worden door 

wind of regen, overdracht door vogels of insecten 
of aanraking met handen of gereedschap. De 
ziekte komt vooral voor in wilde meidoorn, appel- 
en perenbomen, maar ook in de krentenboom, 
Japanse kwee, dwerg- of rotmispel, kweepeer, 
Japanse mispel, mispel, Stranvaesia Hort, vuur-
doorn en lijster- en meelbes. In 1971 werd bacte-
rievuur – toen nog ‘perenvuur’ genoemd, omdat de 
ziekte bekend was van de aantasting van peren – 
in Nederland aangetroffen op Texel. De ziekte ver-
spreidde zich al snel door heel Nederland. In eerste 
instantie probeerde de Plantenziektekundige 
Dienst het bacterievuur uit te roeien. Toen dat 
onmogelijk bleek, was beheersing in zones de 
enige optie.

Bufferzones
Binnen de bufferzones moet bacterievuur bestre-
den worden. Er mag in een bufferzone geen bacte-
rievuur worden aangetroffen binnen een straal van 
500 meter rondom een boomkwekerij. Gebeurt 
dit wel, dan verliest de boomkweker exportmoge-
lijkheden naar vrije gebieden. De waardplanten 
worden ook gecontroleerd op latente infecties. 
De controles vinden vooral plaats in het openbaar 
groen, maar ook in het buitengebied. Ook op erven 
worden de waardplanten op bacterievuur gecon-
troleerd. De meeste dorpen en steden hoeven niet 
geïnspecteerd te worden. Een enkele straat die 
wel binnen het inspectiegebied valt, wordt vanaf 
de weg gecontroleerd. De kwekerijen die door de 
keuring komen, mogen het ZPb2-Plantenpaspoort 

Gerard Bruijstens, teammanager van Naktuinbouw.

6 min. leestijd

‘Jubilee’ is resistent tegen 

bacterievuur en is door zijn 

rechtdoorgaande 

hoofdstam geschikt als 

straatboom
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voeren. Dit paspoort garandeert dat planten vrij 
zijn van bacterievuur en dat de bacterie ook niet 
latent aanwezig is. 

Economische consequenties
Een voorbeeld van de grote economische con-
sequenties van bacterievuurgevoeligheid is het 
verbod op de export van appel- en perenbomen 
naar Noorwegen om fytosanitaire redenen, dat 
tot 2013 gold. Voor de Nederlandse fruittelers was 

dit een zware domper. Pas onder strenge voor-
waarden konden de vruchtbomen weer worden 
geëxporteerd. Het plantmateriaal moet afkomstig 
zijn uit bacterievrij gebied of uit de bacterievuur-
bufferzone, terwijl daarin ook in de voorafgaande 
vijf jaar geen bacterievuur mag zijn aangetroffen. 
De planten moeten hun hele teeltcyclus in het 
bacterievrije gebied of de bufferzone hebben 
doorgebracht en er mag geen bacterievuur zijn 
aangetroffen in een straal van 500 meter rondom 
de kwekerij. Bij de inspecties wordt uitgegaan van 
de Noorse lijst van bacterievuurwaardplanten en 
deze inspecties moeten visueel worden uitgevoerd. 
Ook moeten de waardplanten getest worden op 
latente infecties.

Bacterievuurresistente meidoorn
Onder boomkwekers is met name meidoorn 
berucht als het bacterievuur betreft. Toch is er 
hoop voor de meidoorn: PPO heeft in 2012 na ruim 
dertig jaar onderzoek een bacterievuurresistente 
meidoorn, Crataegus succulenta ‘Jubilee’, gepresen-
teerd. 
‘Jubilee’ bleek volledig resistent, eerst bij een 
infectieproef in het lab en daarna bij een tienjarige 
veldproef. Hij mag als cultivar van meidoorn, in 
tegenstelling tot wilde zaailingen, wél in bacterie-
vuurbeschermingsgebieden worden aangeplant. 
‘Jubilee’ kan omschreven worden als een verbe-

terde Crataegus x persimilis ‘Splendens’. Qua snelle 
groei en gedrag lijken ze op elkaar, maar ‘Jubilee’ is 
resistent tegen bacterievuur en is door zijn vorm 
– hij heeft een rechtdoorgaande hoofdstam – iets 
geschikter als straatboom. Ook bloeit ‘Jubilee’ rijker 
en met veel meer vruchten dan ‘Splendens’. Beide 
zijn ze overigens minder geschikt voor winderige 
locaties, want ze kunnen scheefwaaien en er kan 
takbreuk optreden. ‘Jubilee’ bloeit de hele maand 
mei en heeft witte bloemen met tien meeldraden. 
De bloementros bestaat uit meer dan 25 bloemen 
en de 1 centimeter grote vrucht is rood van kleur. 
‘Jubilee’ is vrij gevoelig voor bladluis. Wel is hij 
droogtetolerant en heeft hij een uitstekende win-
terhardheid. 

TEST

Bloei Crataegus succulenta ‘Jubilee’. Crataegus succulenta ‘Jubilee’ kan in de bufferzone worden 
aangeplant.

Tot 2013 was de export van 

appel- en perenbomen 

naar Noorwegen om 

fytosanitaire redenen 

onmogelijk
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De uitverkiezing in 2008 gebeurde op voorspraak 
van Eeke Brussee, een tiener uit de buurt waar de 
boom staat: ‘Als ik in de boom klim, voel ik mij echt 
heel erg klein’, schreef zij de jury. ‘Maar ik bescha-
dig niets, hoor. En weet je wat? Er leven ook veel 
insecten in de boom. Op het plekje waar ik zit, kri-
oelde het van de pissebedden. Ik vind dit echt heel 
erg bijzonder.’ 
Zij gaf de Aziatische boom, die overduidelijk fami-
lie van de iep is, bij die gelegenheid ook spontaan 
de naam ‘schubbenboom’. 

Sinds 2008 krijgt de Zelkova in kwestie – inmid-
dels meer dan een eeuw oud – als ‘very important 
boom’ een regelrechte vib-behandeling. Niet alleen 
sponsorde de Nationale Bomenbank in 2008 een 
grote onderhoudsbeurt aan de boom, eerder had 
dezelfde boom al een zogenoemd bomenpaspoort 
gekregen. De gemeente Leiderdorp heeft enige 
jaren geleden een bomenbestand in het leven 
geroepen met dit paspoort. In dit bestand zijn de 
meest waardevolle bomen in de gemeente opge-
nomen, vaak oude exemplaren die beschermd zijn 
en extra goed worden onderhouden. 

Aan de Japanse Zelkova in Leiderdorp zit een his-
torisch verhaal vast: zij staat op ‘de Bult’, een ‘landje’  
dat in de volksmond die naam heeft omdat er 

een heuveltje doorheen loopt. Deze ‘bult’ maakte 
vroeger deel uit van de achtertuin van een villa, die 
op zijn beurt weer deel uitmaakte van het terrein 
van een steenfabriek. Ouderzorg, zoals deze fabriek 
heette, werd gesloten in 1961. Na de sloop kwa-
men er huizen te staan. Deze wijk is naar de voor-
malige steenfabriek vernoemd.  ‘Een boom moet 
een verhaal hebben’, zegt Ivette van der Wiel over 
haar voorliefde voor de Zelkova op die plek. ‘Dan 
heeft het voor mij net iets extra’s.’ Niet dat zij door 
haar beroep per se op bijzondere soorten kickt, zo 
vertelt zij. ‘Het draait om het beeld dat een boom 
op een bepaalde plek geeft. Het gaat mij niet spe-
cifiek om de soort, maar om wat de boom doet op 
die plek. Een boom kan net dat beetje extra aan de 
omgeving geven.’ 

'Lest best' 
Ook voor Gerbert Lever van de Nationale 
Bomenbank is het een bijzonder boom. "De 
Japanse Zelkova kent een optimale groei op een 
humeuze, leemhoudende bodem, maar kan ook uit 
de voeten kan op een armere en drogere bodem. 
De Zelkova komt in alle boekjes pas als laatste aan 
bod. Maar als het gezegde 'lest best' érgens opgaat, 
dan is het wel bij deze prachtige sierlijke boom. De 
mooie groeiwijze, de karaktervolle stam, de kleuren 
van de stam en takken en de prachtige oranjegele 

verkleuring van het blad in de herfst maken de 
bomenliefhebber op slag verliefd.’

Ivette van der Wiel van de gemeente Leiderdorp 

Japanse Zelkova: 
‘very important boom’
'Een boom moet een verhaal hebben. Aan de Japanse Zelkova in Leiderdorp zit 
een historisch verhaal vast'

Welgeteld één Japanse Zelkova is er in Leiderdorp te vinden, maar die werd in 2008 tijdens een verkiezing prompt tot de boom met de grootste X-factor 

van het dorp verkozen. Ivette van der Wiel van de gemeente Leiderdorp vertelt erover en werpt zich zo meteen op als ambassadeur voor deze bijzon-

dere soort. 

Auteur: Peter Voskuil

2 min. leestijd

Gerbert Lever van de Nationale Bomenbank



2 min. leestijd

Zuidplas, met als belangrijkste kern Nieuwerkerk 
aan den IJssel, is met name in de jaren zeventig 
en tachtig van de vorige eeuw sterk gegroeid. Dat 
heeft wijken opgeleverd die erg groen waren, in 
zekere zin misschien zelfs te groen. Roosendaal 
neemt me mee naar het Groene Hart Park om zijn 
punt te maken. Dit is een langgerekt park, dat 
tussen een aantal woonwijken zit ingeschoven en 
dat met name fungeert als een soort hub voor het 
drukke fietsverkeer. Het is rond de middag als we 
in het parkje zijn. Er zijn geen wandelaars of recre-
anten, maar wel heel veel fietsers. Rozendaal: ‘Dit 
park hebben we recentelijk op de schop genomen 
en vooral open gemaakt. De grote sfeerbepalende 
platanen konden we gelukkig laten staan, maar 
voor de rest hebben we heel veel gekapt. Het 
bosplantsoen is weggehaald en vervangen door 
gazons en vaste planten. Daarmee kwam er weer 
licht en lucht in het park en werd het wat vriende-
lijker voor de bezoekers.’ 

Rozendaal: “Ook op het gebied van bomen zijn we 
andere keuzes gaan maken. Onze gemeente werd 
voornamelijk gekenmerkt door een oververtegen-
woordiging van grote landschappelijke bomen, 
die eigenlijk allemaal niet duurzaam zijn gebleken. 
De soorten waar ik het nu over heb, zijn met name 
populier, wilg, es en els; wat wij “de grote vier” 
noemen. Ik zeg niet dat we deze soorten niet meer 
aanplanten, maar dan wat minder in het stedelijke 

gebied en meer in het buitengebied. Van es en els 
hebben we bijvoorbeeld veel overlast door wind-
gevoeligheid. Ik ben heus wel van de experimen-
ten, maar ik wil nu liefst een aantal soorten aanwij-
zen die we met voorkeur gaan planten. Prunus sar-
gentii, een smal opgaande sierkers die gevonden 
is door Charles Sargent, de eerste directeur van het 
Arnold Arboretum, is daar een voorbeeld van.”

Lastig om te kweken
Ook voor Wouter Mauritz van Combinatie Mauritz 
boomkwekerijen is het een bijzondere boom. "De 
Rancho is lastig om te kweken. Veel kwekers wil-
len er hun vingers niet aan branden. De Prunus 
sargentii ‘Rancho’ is een goede cultivar die wij 
graag aanbieden, al was het alleen maar omdat hij 
lastig is om te kweken en veel kwekers hun vingers 
niet aan deze boom willen branden. De prijsvor-
ming is daarom goed.’ Mauritz weet natuurlijk als 
geen ander dat beheerders niet altijd alleen maar 
op zoek zijn naar bomen voor de eeuwigheid. 
Sierkersen zijn en blijven dan populair.

Gebruikswaardenonderzoek
Prunus sargentii ‘Rancho’ is opgenomen in het 
gebruikswaardenonderzoek van PPO. Voor dit 
onderzoek – op dit moment worden pogingen 
ondernomen om dit weer tot leven te brengen – 
zijn tussen 1997 en 2005 op tal van locaties vele 
honderden bomen geplant. Voor Prunus sargentii 

‘Rancho’ betrof het locaties in Hilversum, Zundert 
en Leeuwarden. Helaas is via de website van het 
onderzoek niet meer te achterhalen wat de status 
van deze bomen is.

Geert Jan Rozendaal van de gemeente Zuidplas.

Wouter Mauritz van Combinatie Mauritz

Wie gaat stuivertje wisselen 
met de grote vier van Zuid-
plas: es, els, wilg en populier? 
Prunus sargentii ‘Rancho’ als drager van de openbare ruimte 

Natuurlijk wil Geert Jan Rozendaal van de 

gemeente Zuidplas optreden als boomambas-

sadeur. Maar welke boom wil hij in de com-

petitie brengen? De uiteindelijke keuze blijkt 

makkelijk te zijn: Prunus sargentii ‘Rancho’, een 

van de soorten die zijn gemeente graag en veel 

inzet als vervanging van de grote vier van deze 

Zuid-Hollandse gemeente.

Auteur: Hein van Iersel

2 min. leestijd
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Maar klopt dat nog steeds? Felco vertrouwt zo 
op zijn dominante positie in de markt, dat er in 
al die jaren weinig tot niets is veranderd aan het 
ontwerp van de schaar. Kiezen we nog steeds voor 
Felco vanwege de kwaliteit, of is er sprake van 
gewoontevorming? Duidelijk is wel dat de markt 
voor snoeischaren zeer conservatief is. Er wordt 
wel gesuggereerd dat dit al begint op de groene 
opleidingen. Daar kies je je eerste schaar en dat 
merk blijf je vervolgens je hele carrière trouw. Dat 
zou ook verklaren dat er relatief weinig scharen 
met rolhandgreep worden verkocht. Ook hier geldt 

klaarblijkelijk: wat de boer niet kent, dat vreet hij 
niet. 
Alle merken, dus ook Felco en ARS, hebben een 
snoeischaar met rolhandgreep in het sortiment. 
Bij het dichtknijpen van de schaar rolt de onder-
greep mee. Op die manier wordt de kracht die je 
zet gelijkmatiger over de hand verdeeld. Met deze 
scharen zou je minder kans hebben op het carpale-
tunnelsyndroom. Dat is aandoening die ontstaat 
doordat een polszenuw bekneld is geraakt. In 
vakgebieden als bijvoorbeeld de tuinbouw komt 
dit syndroom redelijk veel voor. Het is niet bekend 

of hoveniers, boomkwekers en groenvoorzieners 
er bovengemiddeld veel last van hebben, maar 
dat valt wel te verwachten. Overigens is het niet 
alleen de toepassing van een rolhandgreep die een 
schaar ergonomisch maakt. De snoeikop van een 
goede snoeischaar staat iets schuin naar beneden 
gericht ten opzichte van de rest van de schaar en 
de handgrepen. Ook dit zou de kans op het carpa-
le-tunnelsyndroom verkleinen. Alle bekende mer-
ken hebben een schaar die hiermee is uitgerust. 
De kans dat dit syndroom optreedt, is met name 
door de nieuwe elektrische scharen minder groot 

Een strijd op het scherpst 
van de snoeischaar! 
Felco versus ARS: wat vinden boomkwekers en boomverzorgers?

Wie snoeischaar zegt, zegt Felco. Althans in de professionele groenvoorziening en de boomkwekerij. Al vele tientallen jaren staat deze Zwitserse schaar 

garant voor absolute kwaliteit. 

Auteur: Hein van Iersel 
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TEST

dan voorheen. Veel van het echt zware snoeiwerk 
wordt inmiddels overgenomen door deze scharen. 
Met de hand snoeien gaat weliswaar sneller, maar, 
zo stelt Joost van de Ven van Ebben Boomkwekers: 
‘Zie dat maar eens een hele dag vol te houden.’ 
Over het snoeien met lucht is eigenlijk iedereen 
kritisch. In sommige boomkwekerijgebieden, zoals 
Opheusden, zouden veel kwekerijen hier nog 
gebruik van maken, omdat de investeringen nu 
eenmaal gedaan zijn, maar elektrisch snoeien zou 
prettiger zijn en vooral veiliger. Een elektrische 
schaar heeft het voordeel dat deze snel reageert. 
Dus als je onverhoopt een hap uit de muis van je 
hand probeert te knippen, kun je de schaar na de 
eerste pijnscheut nog terugtrekken, terwijl een 
pneumatische schaar dan gewoon doorgaat. 
Een onderzoek van Wageningen Universiteit uit 
2003 bevestigt dit. Een van de conclusies hier-
van is, dat vanuit het oogpunt van preventie van 
gezondheidsklachten aan armen en handen bij 
snoeien de voorkeur moet worden gegeven aan 
elektrische scharen. In de tussenliggende jaren zijn 
vooral de elektrische scharen doorontwikkeld en 
waarschijnlijk dus ook verbeterd. 

Testteam 
Uit de lezerskring van het vakblad Boomzorg heb-

FeLco 
De Felco 2 is al tientallen jaren vrijwel onveranderd. 
Uw redacteur vergeleek een spiksplinternieuwe 
Felco met een oudje dat hij al twintig jaar gebruikt. 
Deze schaar heeft hij ooit – toen al ruim tweede-
hands – eerlijk geleend uit de achterbak van zijn 
vader, die, zoals bij veel boomkwekers, altijd vol-
gepropt zat met snoeischaren en handzagen. Ooit 
zijn de ronde schroefjes vervangen door een zes-
hoekige variant, zodat je ze zowel met een schroe-
vendraaier als met het bijgeleverde sleuteltje kunt 
losdraaien. 

ARs 
Ook het Japanse ARS is al lang actief op de 
Nederlandse markt en zou marktleider zijn op het 
gebied van groente- en fruitoogstscharen. Net als 
Felco heeft het merk een breed assortiment scha-
ren voor de groene professional. Als Japans merk 
profiteert het natuurlijk van de Japanse traditie 
en kennis op het gebied van extra gehard staal. 
De stalen bladen van de Ars-scharen zouden door 
hun hardheid en de bijzondere behandeling in 
de fabriek van ARS ook zonder slijpen extra lang 
scherp blijven. Een slimmigheidje in de ARS-schaar 
betreft het ontgrendelen. Bij Felco doe je dat door 
met je duim een palletje te verschuiven. Ars heeft 
dit geautomatiseerd: je knijpt op de handgreep en 
de schaar ontgrendelt zichzelf. Vergrendelen doe je 
wel met je duim. 

TocH eeN INTeRessANTe scHAAR 
Geurt Huibers is grootverbruiker van Felco scharen. 
Hij is directeur (met zijn broer) van boomkwekerij 
G & M in Dodewaard. Naast boomkwekerij verricht 
het bedrijf loonwerk voor de kwekerij. En al het 
snoeiwerk wordt in principe met de hand gedaan. 
Gewoon omdat dan de kwaliteit beter is. Huibers 
onderwerpt de ARS schaar aan zijn vaste test. Je 
pakt een bamboe van 25 millimeter en je probeert 
dat door de knippen. A;s dat probleemloos lukt is 
Huibers ondanks zijn aanvankelijke scepsis toch 
geïnteresseerd. Mag ik deze schaar eens wat langer 
proberen? Als je me maar niet op de foto zet. Het 
gaat om de jongens en niet om mij!  De twee hoofdrolspelers naast elkaar. Felco op de voorgrond en ARS erachter.

6 min. leestijd
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ben wij twee boomverzorgers bereid gevonden 
om een spiksplinternieuwe Felco en ARS uit te 
testen: respectievelijk Thijmen Kraaijeveld van de 
Nationale Bomenbank en Ruud van den Brink van 
Pius Floris Amsterdam. Hetzelfde geldt voor de 
lezers van Boom In Business: daar vormden Joost 
van de Ven, werkzaam bij Boomkwekerij Ebben, en 
Henk Meijers van Noordplant het testteam. 

And the winner is…
De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat is nu 
de beste schaar? Daar kun je op verschillende 
manieren tegenaan kijken, maar hoe je dat ook 
doet, Felco is de overtuigende winnaar. Het test-
team bewondert de slimme manier van ARS om 
de schaar te ontgrendelen, maar uiteindelijk kiest 
iedereen voor de Zwitserse kwaliteit en kracht van 
de Felco. Joost van de Ven is de enige die wel iets 
in de ARS-schaar ziet voor bijzondere klusjes. De 
ARS is wat kleiner en eleganter dan de robuuste 
Felco, en daarom wat beter geschikt voor het fijne 
snoeiwerk aan bonsai en struiken waar diep in de 
plant takken moeten worden weggenomen. 
Van de Ven is ook degene die zijn taak als tester 
het meest serieus oppakte: ‘Ik heb hem meege-
nomen naar een perceel eiken en daar aan de 

tand gevoeld.’ Volgens Van de Ven viel de schaar 
daar door de mand. Hij heeft niet de kracht van 
een Felco en gaat daardoor wringen. Een ander 
probleem wat met name Van de Ven ziet en in min-
dere mate de andere leden van het testteam, is dat 
de borging van de twee schaarhelften bij de ARS 
niet voldoende is. Bij relatief zware takken verloopt 
deze steeds en moet je ze daardoor constant met 
de hand aandraaien. Felco heeft een dubbele bor-
ging waardoor dit niet nodig is. 
Ruud van den Brink laat zien waar de ARS-schaar 
het wat dat betreft laat afweten. Hij houdt de 
schaar voor mij en knijpt erin. ‘Zie je dat de twee 
handgrepen elkaar bijna raken? Dat is het effect 
van een intensieve testperiode.’ Ook Thijmen 
Kraaijeveld lijkt het daarmee eens te zijn: ‘Een 
goede schaar voor een amateur’, is zijn mening.

oNTDek De TIeN veRscHILLeN
Links mijn ongeveer 30 jaar oude schaar, die 
natuurlijk hoognodig gerenoveerd en opgeknapt 
moet worden, en rechts een nieuwe Felco. Eigenlijk 
zijn er geen echte verschillen. Volgens de product-
specialisten van de Benelux-importeur in België is 
alles aan deze Felco vervangbaar en te repareren, 
tot aan het omhulsel om de beide handgrepen.

Alle merken, dus ook Felco en Ars, hebben een 
snoeischaar met rolhandgreep in het assortiment. 
Bij het dichtknijpen van de schaar rolt de onder-
greep mee. Op die manier wordt de kracht die je 
zet gelijkmatiger over de hand verdeeld. Met deze 
scharen zou je minder kans hebben op het carpale-
tunnelsyndroom. Dat is een aandoening die ont-
staat doordat een polszenuw bekneld is geraakt. 
In vakgebieden als de tuinbouw is dit syndroom 
redelijk normaal. Het is niet bekend of hoveniers, 
boomkwekers en groenvoorzieners er bovenge-
middeld veel last van hebben, maar dat valt wel te 
verwachten. 

TEST

Ik BeN NIeT MeeR Zo’N FeLco FAN
Andries van Bodegom is werkzaam bij de groen-
dienst van de gemeente Hollands Kroon. Dar bete-
kent zo’n beetje dat hij dag-in-dag-uit een snoei-
schaar bij de hand heeft. Oorspronkelijk was dat 
ook voor Van Bodegom een Felco schaar. Een Felco 
2 om precies te zijn. Inmiddels werkt de groenman 
al weer jaren met een ARS. Naar alle tevreden-
heid. ‘Irritant aan de Felco is dat deze altijd op slot 
springt. Dat is mijn  voornaamste bezwaar tegen 
de Felco.’ Daarnaast knipt een ARS in de mening 
van Van Bodegom gewoon lekkerder. 

Ook hier geldt: 

wat de boer niet kent, 

dat vreet hij niet
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Bomen knakken door storm
De boomkwekers Ruth senior en Marinus verwoert zijn maandag druk met het herstellen van de stormschade. De storm van zaterdag 25 juli jl. heeft bij 

boomkwekers door het hele land de nodige schade veroorzaakt, vooral bij percelen zonder windvang. veel laanbomen zijn omgewaaid, geknakt of heb-

ben hun toppen verloren. De laatste keer dat boomkwekers in de zomer te maken hadden met natuurgeweld was in 2008, toe enorme hagelstenen veel 

bomen vernielden. Doordat de bomen volop blad dragen, heeft de storm op diverse plekken ook nu een enorme ravage achtergelaten. De schade bij 

boomkwekers wordt mede veroorzaakt door de slechte kwaliteit tonkinstokken (soort bamboe) die als steun dienen voor de bomen. Ieder jaar worden 

miljoen stokken geïmporteerd uit china. Door de enorme vraag wordt het groeiproces van de stokken versneld, waardoor de kwaliteit afneemt. Dat 

breekt boomkwekers nu op. veel tonkinstokken zijn bovendien gebroken.
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Gaatjespotten een kleine 
stap in de innovatieslag naar 
langere leverseizoenen 
Op 13 juli organiseerde dit vakblad bij boomkwekerij Gebr. Van Oirschot in het Brabantse Biezenmortel een demomiddag over het fenomeen gaatjes-

potten. Aanleiding daarvoor vormde een artikel over het gebruik van deze potten bij Boomkwekerij Ubbo Kruse in Bad Zwischenahn. Dit artikel werd 

gepubliceerd in Boom In Business 4 2015, maar staat inmiddels ook online.

Auteur: Hein van Iersel 
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Ongeveer dertig kwekers vonden het de moeite 
waard om deze middag te bezoeken. De middag 
bestond uit een aantal korte presentaties en vooral 
heel veel onderlinge discussies. Hoofdredacteur 
Hein van Iersel startte de middag met zijn erva-
ringen en observaties bij de Duitse kweker. 
Vervolgens kwamen Ad Boender van de leve-
rancier van deze potten, Van Krimpen, Bram van 
Bommel van BVB Substrates en René van Tol van 
DLV Plant aan het woord.
DLV Plant heeft inmiddels al een innovatie-
project rondom de gaatjespotten opgestart. 
Geïnteresseerde kwekers kunnen – als het innova-
tieproject wordt goedgekeurd – onder begeleiding 
van DLV een pilot opstarten.
De gaatjespotten zijn afkomstig uit de kerstbo-
menteelt. Nordmann is een product dat moeilijk 
kluiten maakt en wordt om die reden in deze 
potten geteeld. Als je op YouTube zoekt naar Idel 

en Easiroot, kun je zien dat in Schotland bijvoor-
beeld vele honderden hectares op deze manier 
worden ingeplant. De Easiroot-gaatjespot dwingt 
de plant om een compacte kluit te maken. Tegelijk 
is de plant wel in staat om een deel van zijn water 
en meststoffen uit de volle grond te halen. De 
Easiroot-potten worden in Nederland gedistribu-
eerd door Van Krimpen. Volgens directeur Ruud 
van Buggenum van Van Krimpen zijn de volgende 
potmaten inmiddels beschikbaar: 24x20 7,5 liter, 
26x22 10 liter, 28x24 12 liter en 30x26 15 liter.

Enquête 
Direct na de bijeenkomst werd een online enquête 
verstuurd naar de bezoekers van de demodag, 
maar ook naar kwekers en anderen die geïnteres-
seerd zijn in deze innovatie. De uitkomsten hiervan 
leest u in het bijgaande kader.

Conclusie
Het is moeilijk om op dit moment al een afslui-
tende conclusie te formuleren over de gaatjes-
pottenmethode. Duidelijk is wel dat de methode 
een interessante manier is om het leverseizoen te 
verlengen, en dat tegen veel lagere kosten dan de 
aanleg van een containerveld. Dit past perfect in 
de ontwikkelingen in de boomkwekerijsector van 
de laatste jaren, waarbij gezocht wordt naar alter-
natieven voor vollegronds teelt.  

ACTUEEL2  min. leestijd

BIEDt DE GAAtjEspOt VOOr Uw BEDrIjf mOGElIjKhEDEn?

Waarschijnlijk niet    35%
Neutraal     8%
Waarschijnlijk wel    34%
Zeer zeker     16%

wAt ZIEt U Als BElAnGrIjKstE nADElEn VAn DE GAAtjEspOttEn Op Uw BEDrIjf?

Je hebt altijd water nodig    n.v.t.   
Relatief duur in vergelijk met volle grond  55 %
Hoge arbeidskosten     16%
Zeer zeker     16%

wAt ZIEt U Als BElAnGrIjKstE VOOrDElEn VAn DE GAAtjEspOttEn 
Op Uw BEDrIjf?

Verlenging van het leverseizoen    55%
Lager gewicht van de afgeleverde planten   15% 
Betere groei     22%
Minder investering in vergelijking met containervelden  68% 
Betere benutting van water en mest   18%

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5385
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Innovatie en nieuwe markten
Het begint allemaal in 1924 met de door de heer 
Hasselman opgerichte boomkwekerij in Leersum. 
Op de handelskwekerij worden voornamelijk 
heesters geteeld, ingekocht en uitgeleverd aan 
gemeenten en bedrijven in de groot groenvoor-
ziening. Met de jaren groeit de kennis over de 
producten en de behoeften in de markt. Vanuit 
die kennis ontstaan nieuwe ideeën over toepas-
singsmogelijkheden van groene producten in de 
openbare ruimte. 

Onder leiding van de huidige directeur de heer G.L. 

Ilsink worden twee innovatieve concepten in de 
markt gezet: Darthuizer Oase-lease en Mobilane. 
Oase-Lease is gespecialiseerd in het verhuren en 
verzorgen van onder andere bloembakken en 
hanging baskets in straten, op pleinen en in win-
kelcentra. Mobilane levert wereldwijd duurzame 
kant-en-klare groenconcepten voor dakbedekking, 
afscheidingshagen, groene gevels, geluidschermen 
en wandbekleding in binnenruimtes. 

Deze innovatieve marktconcepten vinden hun 
oorsprong in een continue focus op productinno-
vatie. Gerald: ‘We hebben een eigen researchafde-

ling waarin heesters veredeld worden: we werken 
onder andere samen met de landbouwuniversiteit 
Wageningen. Daarnaast reist onze directeur de 
hele wereld over, op zoek naar nieuwe groene 
producten en ideeën waarmee we klanten kunnen 
ontzorgen.’ 

het draait om logistiek en informatie
Met de introductie van nieuwe producten ver-
sterkt de Darthuizer Groep zijn positie in de markt. 
Daarnaast maakt het bedrijf het verschil in kwaliteit 
en klantgerichtheid, die hun basis vinden in goed 
geoliede dagelijkse werkprocessen. In de handels-

‘Innovatie is ons 
onderscheidend vermogen’
Gerald Danen, Financieel Directeur Darthuizer Groep

Ooit begonnen als boomkwekerij heeft de Darthuizer Groep zich ontwikkeld tot een bedrijf dat functioneel groen en complete, innovatieve concep-

ten levert voor de groene binnen- en buitenruimte. financieel Directeur Gerald Danen: ‘Innovatie zit in ons bloed. het is voor ons de enige manier om 

nieuwe, toekomstbestendige afzetmarkten te creëren en daarmee ons bedrijfsrisico te spreiden.’ 
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naam: Gerald Danen
functie: Financieel Directeur Darthuizer Groep
plaats: Leersum
Omvang: 80 – 200 medewerkers 
(afhankelijk van het seizoen)
software: GroenVision Professional  

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 
Darthuizer Groep

KENNIS

kwekerij draait het om slimme logistiek en een 
uitstekende samenwerking tussen in- en verkoop 
en logistiek. In de andere bedrijven vormen con-
ceptontwikkeling en productmanagement het hart 
van de organisatie. Gerald: ‘De activiteiten binnen 
Oase-Lease en Mobilane zijn gericht op het opzet-
ten en uitvoeren van projecten. In de handelskwe-
kerij bieden wij 10.000 plant/maat combinaties aan 
onze klanten en leveren we samengestelde orders 
op iedere gewenste plaats in Nederland af. Dat is 
een andere tak van sport.’ 

het logistieke netwerk van Boomkwekerij 
Darthuizer bestaat uit twee distributiecentra  in de 
productiegebieden Boskoop en Zundert, een dis-
tributiecentrum bij de kwekerij in Leersum en een 
eigen vrachtwagenpark. Maar dit fysieke netwerk 
komt niet in beweging zonder informatie over in- 
en verkooporders. 

Gerald: ‘Zonder informatie kunnen wij niets. De 
complexiteit zit hem in de hoeveelheid producten, 

de veelvuldige mutaties in orders en de beno-
digde detailinformatie over bijvoorbeeld fusten, 
afleverdata en leverspecificaties. Hoe eerder en 
hoe completer wij informatie aan elkaar en aan 
onze klanten kunnen overdragen, hoe beter. Om 
dat proces te stroomlijnen is een passende auto-
matiseringsoplossing een must. INFOGROEN is de  
ICT-leverancier die met GroenVision aan die vraag 
kan voldoen.’ 

GroenVision voor Oase-Lease en de boomkwekerij
In 2013 stapt Darthuizer Oase-Lease over op 
GroenVision, in 2014 gevolgd door  Boomkwekerij 
Darthuizer. Gerald: ‘We werkten met de voorloper 
van GroenVision: GROEN-Handelskwekerij. Naar 
tevredenheid, maar GroenVision is moderner en 
biedt ons meer mogelijkheden. GroenVision werkt 
bijvoorbeeld met één database en is ook geschikt 
voor de werkprocessen van Oase-Lease. Hierdoor 
is het voor ons heel eenvoudig om overzicht te 
houden en inzicht te krijgen in de resultaten van 
individuele afdelingen en beide bedrijven.’ 

De implementatie van GroenVision verliep bij 
beide bedrijven naar tevredenheid. Gerald: ‘De 
overstap naar een nieuw systeem is best spannend. 
Alle gegevens moeten overgezet worden en de 
interne werkwijze aangepast worden. Daarnaast 
zijn er altijd functionaliteiten die anders werken 
dan je voorheen gewend was en verbeterd moe-
ten worden. De samenwerking met INFOGROEN 
is daarbij goed. INFOGROEN is een pragmatisch 
bedrijf met korte lijnen. De medewerkers reageren 
snel en direct op onze vragen en verbeterwensen. 
Het programma voldoet hierdoor op dit moment 
aan onze basiswensen. Onze gezamenlijke uitda-
ging is nu om de functionaliteiten in GroenVision 
verder uit te breiden zodat we onze klanten nog 
beter kunnen bedienen.

nieuwe toekomstgerichte functionaliteiten
Inmiddels is GroenVision niet meer weg te denken 
uit de dagelijkse operatie van Darthuizer. Gerald: 
‘Eerlijk gezegd kunnen we GroenVision geen dag 
meer missen.  GroenVision geeft overzicht en 
neemt ons veel werk uit handen. Een dag zonder 
GroenVision zou in het leverseizoen problematisch 
zijn’.
Belangrijk voordeel voor Darthuizer is dat 
GroenVision continu doorontwikkeld wordt. 
Gerald: ‘We willen alle denkbare handelingen in 
de informatieoverdracht automatiseren. We heb-
ben een wensenlijst opgesteld met functionali-
teiten die we graag toegevoegd willen hebben. 
INFOGROEN reageert daar adequaat op. Mits 
toepasbaar voor meerdere bedrijven wordt ieder 
wijzigingsverzoek gehonoreerd. We krijgen snel 
en duidelijk antwoord, inclusief een bijbehorende 
planning en kostenplaatje.’ 
Voorbeelden van de nieuwe mogelijkheden zijn 
mancolijsten die intern geautomatiseerd verstuurd 
worden, orderpicklijsten inclusief prognoses en 
de fust- en klantenportal. Gerald: ‘Samen met 
INFOGROEN realiseren we voor het aankomend 
leverseizoen dat onze chauffeurs onderweg met 
een iPad fusten realtime kunnen in- en uitboeken. 
Onze klanten hebben dan via de klantportal real-
time inzicht in hun fustsaldo. Bovendien willen we 
graag dat onze klanten zelf orders kunnen afroe-
pen inclusief een gewenste leverdatum en dat ze 
geleverde orders en facturen kunnen inzien. Op 
deze manier wordt standaard informatie automa-
tisch en foutloos verwerkt én inzichtelijk gemaakt 
voor onze klanten. Dat geeft ons ruimte om klant-
contacten te gebruiken voor advies en verkoop. En 
dat vergroot absoluut onze toegevoegde waarde.’ 

Eerlijk gezegd kunnen we 

GroenVision geen dag 

meer missen
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Een boom opzetten: Wat mag dat kosten?
 
Tijdens zijn presentatie probeert Dijkshoorn de kosten én baten van één 
specifieke boom, in dit geval de Wubbo Ockels Boom in Amsterdam, in kaart te 
brengen. Wat kost een ‘gemiddelde’ boom eigenlijk? Om hier een antwoord op 
te kunnen geven gaat Dijkshoorn actief de interactie met het publiek aan. 

Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? 
Bestrijd het met diversiteit! 
 
Groendeskundige Kipperman en ontwerper voor de openbare ruimte Jan Albert 
van Buuren vertellen over de diversiteit bij projecten in Apeldoorn. Zij besteden 
daarbij aandacht aan ontwerpplannen en boomstructuren. Grote aandacht gaat 
daarbij uit naar diversiteit.

Essentaksterfte in Nederland? 
You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!
 
Essentaksterfte is een veelbesproken onderwerp, maar volgens Iben Margrete 
Thomsen staat Nederland pas aan het begin van de uitbraak. En de juiste 
aanpak? Volgens Thomsen is die afhankelijk van de locatie van de betreffende 
bomen. Meteen grootschalig kappen is zelden de juiste aanpak.

Henry Kuppen is oprichter van het bedrijf Kuppen Boomverzorging. Inmiddels is Kuppen 
directeur van het bedrijf Terra Nostra, Kennisatelier voor boom en bodem.

Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk! 
 
Er wordt weleens gezegd dat bomen en vaste planten niet samen gaan. In zijn 
presentatie ontkracht Griffioen dit hardnekkige vooroordeel en laat hij zien waar 
de twee uitstekend samengaan. 

Donderdag 17 september organiseren de vakbladen 

Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor 

de vijfde keer de Boom Innovatie Dag. Tijdens deze 

dag wordt een mengelmoes van onderwerpen 

behandeld: ontwikkelingen op het gebied van bomen, 

planten en heesters, techniek, informatietechnologie 

en beheer en onderhoud. De dag wordt dit jaar 

gevuld met maar liefst elf sprekers. Acht van hen 

zijn ambassadeurs voor de inspiratiebomen die de 

afgelopen periode in vakbladen Boomzorg en 

Boom in Business de revue passeerden.

09:45   Ontvangst

10:15   Opening Boom Innovatie Dag

10:20   Victor Dijkshoorn Een boom opzetten: Wat mag dat kosten? 

10:30   Iben Margrete Thomsen Essentaksterfte in Nederland? You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!

11:00   Inspiratieboom Pterocarya stenoptera - Lodewijk Baljon

11:05   Inspiratieboom Nyssa sylvatica - Marko Mouwen 

11:10   Inspiratieboom Tetradium daniellii - Jaap Smit 

11:15   Inspiratieboom Gymnocladus dioica - Niels Mauritz

11:20 – 12:30  Demonstraties en proeven en klein lunch 

12:30   Lex Kipperman en Jan Albert van Buuren 

  Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? Bestrijd het met diversiteit!

12:45   Bert Griffioen en Jan Verburg 

  Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk!

13:00   Inspiratieboom Ulmus ‘Frontier’ - Hans Kaljee

13:05   Inspiratieboom Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ - Den Mulder

13:10   Inspiratieboom Zelkova serrata - Gerbert Lever

13:15   Inspiratieboom Prunus sargenti ‘Rancho’ - Gert jan Rozendaal 

13:20 - 14:15  Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:15 - 14:30  Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten van de LTO de uitreiking 

  verzorgen van de winnende inspiratieboom.

14:30 - 15:30  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel

ProgrammaLezingen

boominnovatiedag.nl
Adv_Boom innovatie dag.indd   1-2 21/08/15   11:48
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de twee uitstekend samengaan. 

Donderdag 17 september organiseren de vakbladen 

Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor 

de vijfde keer de Boom Innovatie Dag. Tijdens deze 

dag wordt een mengelmoes van onderwerpen 

behandeld: ontwikkelingen op het gebied van bomen, 

planten en heesters, techniek, informatietechnologie 

en beheer en onderhoud. De dag wordt dit jaar 

gevuld met maar liefst elf sprekers. Acht van hen 

zijn ambassadeurs voor de inspiratiebomen die de 

afgelopen periode in vakbladen Boomzorg en 

Boom in Business de revue passeerden.

09:45   Ontvangst

10:15   Opening Boom Innovatie Dag

10:20   Victor Dijkshoorn Een boom opzetten: Wat mag dat kosten? 

10:30   Iben Margrete Thomsen Essentaksterfte in Nederland? You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!

11:00   Inspiratieboom Pterocarya stenoptera - Lodewijk Baljon

11:05   Inspiratieboom Nyssa sylvatica - Marko Mouwen 

11:10   Inspiratieboom Tetradium daniellii - Jaap Smit 

11:15   Inspiratieboom Gymnocladus dioica - Niels Mauritz

11:20 – 12:30  Demonstraties en proeven en klein lunch 

12:30   Lex Kipperman en Jan Albert van Buuren 

  Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? Bestrijd het met diversiteit!

12:45   Bert Griffioen en Jan Verburg 

  Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk!

13:00   Inspiratieboom Ulmus ‘Frontier’ - Hans Kaljee

13:05   Inspiratieboom Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ - Den Mulder

13:10   Inspiratieboom Zelkova serrata - Gerbert Lever

13:15   Inspiratieboom Prunus sargenti ‘Rancho’ - Gert jan Rozendaal 

13:20 - 14:15  Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:15 - 14:30  Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten van de LTO de uitreiking 

  verzorgen van de winnende inspiratieboom.

14:30 - 15:30  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel

ProgrammaLezingen

boominnovatiedag.nl
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 ‘De vleugelnoot als klimboom leert kinderen gecalculeerde 
risico’s te nemen’
 
Net als de gewone haagbeuk heeft deze vleugelnoot stevige zijtakken, die, als 
hij op de juiste manier is opgekweekt, van onderaf beginnen. Dat maakt hem 
uitermate geschikt als klimboom. ‘Onderschat het belang daarvan niet. Hoe kun 
je kinderen opvoeden tot verantwoorde burgers die op een verstandige manier 
met de natuur omgaan, als ze er als kind niet in hebben kunnen spelen?’

‘Toen ik deze boom voor het eerst zag in Amerika, 
kon ik bijna niet geloven dat het een iep was, vooral door 
het kleine blad’
 
Voor een project in de hoofdstad werd gekozen voor de relatief onbekende 
Ulmus Frontier. Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, kan 
natuurlijk niets anders dan een iep met rode herfstkleuren worden toegepast. 
Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent, koos na een bezoek aan Amerika 
voor Ulmus ‘Frontier’.

‘Tetradium daniellii is een probleemoplosser die niets 
extra’s kost en nog bijzonder is óók’
 
Het is echt een boom voor in de wijk. Hij wordt niet al te groot, groeit goed, is 
voldoende winterhard, bloeit laat. Hij valt daarmee op. Een nicheboom, maar 
wel een boom van de toekomst. Tetradium daniellii is een probleemoplosser die 
niets extra’s kost en nog bijzonder is óók.’

‘De Japanse Zelkova kent een optimale groei op een 
humeuze, leemhoudende bodem, maar kan ook uit de 
voeten kan op een armere en drogere bodem.’ 
 
Zelkova komt in alle boekjes pas als laatste aan bod. Maar als het gezegde ‘lest 
best’ érgens opgaat, dan is het wel bij deze sierlijke boom. De mooie groeiwijze, 
de karaktervolle stam, de kleuren van de stam en takken en de prachtige 
oranjegele verkleuring van het blad in de herfst maken de bomenliefhebber op 
slag verliefd.

‘Als we spreken over de beleving van de Nyssa sylvatica, 
hebben we het natuurlijk vooral over de spectaculaire 
herfstverkleuring’
 
Ontwerpers zijn steeds meer op zoek naar het creëren van een Indian summer 
in Nederland. Een herfstkleurenpalet in rood, oranje en geel met een combinatie 
van bomen die allemaal gegarandeerd een mooie herfstverkleuring hebben. 
Daar hoort de Nyssa sylvatica zonder meer tussen.’

‘Gezien de sterke natuurlijke eigenschappen van deze 
plant verdraagt hij cultuur zowel op de kwekerij als in een 
stedelijke omgeving. In goed Nederlands: we have a winner’ 
 
Gleditsia triacanthos is een pionierplant die bij voorkeur langs de randen van de 
Amerikaanse loofhoutbossen zijn plaats inneemt, waarbij hij zich met zijn snelle 
groei en spreidkroon verzekert van voldoende ruimte. In andere delen van de 
wereld wordt hij gezien als een exoot en invasieplant.

‘Een Gymocladus heeft een heel eigen groeiwijze’ 
 
‘Het nadeel is dat klanten die niet weten hoe de boom eruitziet, hem vergelijken 
met bijvoorbeeld een plataan. Ik bedoel, het is geen uniform product. We 
proberen dat als kweker wel een beetje bij te sturen. Maar een Gymnocladus 
groeit zoals hij groeit.’

‘Prunus sargentii  ‘Rancho’ is een van de vervangers van de 
‘grote vier’ in gemeente Zuidplas. Rozendaal is op zoek naar 
een lijst van bomen die goed gedijen in de veengrond van 
Zuidplas.’
 
‘Ik ben heus wel van de experimenten, maar ik wil nu liefst een aantal soorten 
aanwijzen die we met voorkeur gaan planten.’ Prunus sargentii ‘Rancho’, een smal 
opgaande sierkers die gevonden is door Charles Sargent, de eerste directeur van 
het Arnold Arboretum, is daar een voorbeeld van.’

wat is volgens jou de 
inspiratieboom van 2015?

Stem mee!Inspiratieboom 2015
dag

innovatie
boom

Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten 
van de LTO de uitreiking verzorgen van de winnende inspiratieboom.  
‘Het initiatief van de inspiratieboom is belangrijk omdat  bomen 
mensen tot rust en bezinning brengen. Bomen zijn vitaminen voor 
de geest. En iedere aandacht voor bomen en bijzonder sortiment is 
welkom.’

Jan van Leeuwen
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Zo’n 300 deelnemers, waarvan 46 van buitenlandse 
komaf uit elf verschillende landen, heten de bezoe-
kers van harte welkom op de beurs. De deelnemers 
trekken alles uit de kast om zichzelf en de sector 
te presenteren aan de duizenden bezoekers die 
worden verwacht. 
Direct na de registratiebalie worden de bezoekers 
langs de techniekdemonstraties op het Technopark 
geleid. Alle nieuwe ontwikkelingen en innovaties 
op het gebied van techniek worden hier getoond. 
Daarna volgt de ontvangst in de entreehal van het 

Plantariumgebouw. Bezoekers worden hier getrak-
teerd op een prachtige groene omgeving, met 
producten die door standhouders zijn aangeleverd. 
Als men vervolgens de beursvloer betreedt, zijn er 
verschillende opties. Of men stapt op de Groene 
Lijn en gaat met enkele tussenstops richting 
GROEN-Direkt, of men gaat links- of rechtsaf de 
beursvloer op, om kennis te nemen van het aan-
bod op de beurs. Het thema van de 33e editie van 
Plantarium is ‘Focus op verkoop’. De sierteeltsector 
produceert heel veel mooie producten. Door bij 

de productie al na te denken over de verkoop, kan 
beter worden ingespeeld op de wensen van de 
klant. Op de beurs komen de bezoekers op ver-
schillende plaatsen de uitwerking van dit thema 
tegen.

Technopark 
Doordat de entreeruimte en de registratiebalie 
zijn verplaatst naar het buitenterrein, worden 
de bezoekers op het Technopark direct langs de 
techniek-items geleid. De toeleveranciers laten 

Plantarium: 
vier dagen lang inspiratie
Een bezoek aan Plantarium is een must voor alle schakels in de sierteeltketen. 
Voor elke bezoeker, van kweker tot veredelaar en van retailer tot handelaar, 
heeft de beurs veel te bieden

Van 26 t/m 29 augustus vindt op het ITC-terrein te Boskoop-Hazerswoude de internationale vakbeurs Plantarium plaats. Een bezoek aan de beurs is een 

must voor alle schakels in de sierteeltketen. De beurs heeft elke bezoeker, van kweker tot veredelaar of van retailer tot handelaar, veel te bieden. 

Auteur: Sandra van Tol
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hier hun leveringsprogramma zien. Op het terrein 
worden machines en benodigdheden opgesteld 
en gedemonstreerd. Denk hierbij aan onkruid-
bestrijding, vastzetsystemen, transportmiddelen 
en steekmachines. Door de ruimere opzet zijn 
de standhouders ook in staat items te tonen die 
te groot zijn voor in de stand. Daarnaast tonen 
leveranciers van meststoffen proefresultaten van 
gecoate meststoffen.

Groene Lijn
Door de samenwerking tussen Plantarium en 
GROEN-Direkt is het mogelijk om een fysieke 
verbinding tussen de beurzen te maken. Deze ver-
binding, de zogenaamde Groene Lijn, is tevens een 
bron van inspiratie en kennis. De Groene Lijn heeft 
zes halteplaatsen waar kan worden in- en uitge-
stapt. Bij elke halte staat door middel van pitches 
en/of informatiepanelen een onderwerp centraal. 
De Groene Lijn bestaat uit zes achtpersoons-elek-
trokarren, die continu heen en weer rijden tussen 
halte 1 (hal 1) en halte 6 (hal 3).

Retail en levende tuin
Bij de eerste halte in hal 1 staan retail en de 
levende tuin centraal. In de TUINZAKEN Experience 
Shop on Tour toont Romeo Sommers op innova-
tieve wijze retail-toepassingen van planten. Hierbij Beste nieuwigheid Plantarium 2014: Campsis 'Takarazuka Fresa' (SUMMER JAZZ FIRE).

Judith de Frankrijker laat op verschillende plaatsen op de beurs zien hoe je een plant aantrekkelijker kunt maken voor de klant.

6 min. leestijd

De samenwerking tussen 

de vakbeurzen Plantarium 

en GROEN-Direkt zorgt 

eind augustus 

voor het grootste 

internationale tuin-

plantenevenement dat ooit 

in Boskoop is gehouden
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spelen tien uitverkoren nieuwigheden een centrale 
rol. Sommers laat op deze manier zien dat het 
aankleden van een plant de verkoop stimuleert. 
Daarnaast geeft Romeo Sommers tijdens de vakda-
gen met zijn mobiele balie demonstraties, waarbij 
de cross-selling van planten en hardware centraal 
staat. 
De VHG legt in samenwerking met NL Greenlabel 
bij de eerste halte ‘De Levende Tuin’ aan. Dit wordt 
een tuin met een duurzaam karakter. Een tuin die 
laat zien dat het niet altijd standaard hoeft te zijn, 
maar dat nieuwe vormen juist gewenst zijn. Een 
tuin van nu, met allerlei innovaties, die het concept 
‘tuin’ een nieuwe dimensie geeft. ‘De Levende Tuin’ 
is beter voor het milieu, energiezuinig en heeft veel 
minder last van ziekten en plagen. Een win-winsitu-
atie voor consument en omgeving, aldus Lodewijk 
Hoekstra van NL Greenlabel. Zowel de professional 
als de consument vindt hier nadere informatie over 
duurzaamheid en het verder vergroenen van de 
leefomgeving.

Nieuwigheden topper van Plantarium
Topper van Plantarium is en blijft de nieuwig-
hedenkeuring. Elk jaar ziet een groot aantal 
nieuwigheden het licht op Plantarium. Dit jaar zijn 
circa 125 nieuwigheden ter keuring aangeboden. 
De inzendingen worden dit jaar gepresenteerd op 
de centrale as van Plantarium en staan hierdoor 
in het middelpunt van de beurs. Hier is ook halte-
plaats 2 van de Groene Lijn. De KVBC is alle dagen 
aanwezig om de bezoekers meer informatie te 
geven over de nieuwigheden en de keuring en het 
belang van vernieuwing van het sortiment. 

De Groene Stad
De Groene Stad onderstreept het belang van een 
groene werk- en leefomgeving. De boodschap 
dat groen geen decoratie meer is, maar bijdraagt 
aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodi-
versiteit en de gezondheid van mensen, komt tot 
uitdrukking in de stand van De Groene Stad. Deze 
inzending vormt de verbinding tussen hal 1 en hal 

2 van Plantarium. Tuinarchitect Anet Scholma van 
bureau Mien Ruys heeft in opdracht van iVerde het 
ontwerp gemaakt. Zij maakt onder andere gebruik 
van het beplantingsconcept Zorgeloos Groen. 
Zorgeloos Groen biedt een kleurrijk alternatief voor 
het saaie openbaar groen en maakt de leefomge-
ving aantrekkelijker. Wetenschappelijk onderzoek 
van dr. Jolanda Maas en Marjet Gerlings van de VU 
in Amsterdam toont aan dat het toepassen van het 
concept Zorgeloos Groen een positieve invloed 
heeft op mensen. Het heeft alle ingrediënten om 
de omgevingsfactoren van een leefklimaat positief 
op te waarderen en te behouden. De Enk Groen & 
Golf en Boot & Co zijn de uitvoerende partijen op 
Plantarium.

Groothandel en logistiek
In hal 2 staan de groothandel en de logistiek cen-
traal. Op twee halteplaatsen worden deze twee 
schakels in de keten toegelicht. Bij halte 3 komt de 
groothandel aan het woord. GASA en SAP vertel-

Op het Technoplaza worden machines en benodigdheden opgesteld en gedemonstreerd.

PLANTARIUM



Verbod chemische onkruidbestrijding.
Het aftellen is begonnen. Wij zijn klaar voor de race!

Bezoek ons op Groen Techniek Holland Standnummer 3.13

0318 - 469 799
info@waveonkruidbestrijding.nl
www.waveonkruidbestrijding.nl
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len welke rol zij in de keten spelen. Het belang van 
goede logistiek en hoe je dit goed kunt organise-
ren komt bij halte 4 aan bod. Logistiek Centrum 
Boskoop verzorgt deze presentatie.

Social media en pot-plantcombinaties
Halteplaats 5 en 6 zijn in hal 3 bij GROEN-Direkt. 
Halte 5 bevindt zich direct bij de entree. Deze 
halte staat in het teken van pot-plantcombinaties. 
Herfst- en wintertuinplanten worden gecom-
bineerd met trendy tuinpotten. Van der Sar 
Import uit De Lier geeft invulling aan deze pitch. 
De laatste halte, halte 6, is bij de kerstbomen 
en staat in het teken van social media. Online-
communicatiespecialist Presenter belicht op een 
verrassende manier de impact en kansen van social 
media. 

Klantencontactavond
Op woensdagavond 26 augustus organiseren 
GROEN-Direkt en Plantarium een klantencontact-
avond met een internationale topspreker, exclusief 
voor deelnemers aan de beide beurzen én hun 
klanten. Iedere deelnemer is in de gelegenheid 
gesteld om zijn klanten voor deze interessante en 
plezierige avond uit te nodigen. Deze avond is voor 
de deelnemers de gelegenheid bij uitstek om hun 
klanten onder het genot van een walkingdinner 
op informele wijze te ontmoeten. Thierry Sonalier, 
CEO van de Franse tuincentrumketen Jardiland, 

zorgt voor het inhoudelijke deel van de avond. 
Kortom: een avond die deelnemers én hun klanten 
niet mogen missen!

Ontmoetingsplaats
Naast het boeken van orders – in 2014 gaf 35% van 
de standhouders aan orders te hebben geboekt – 
worden op Plantarium ook veel nieuwe contacten 
gelegd en bestaande contacten onderhouden. 
Sommige standhouders organiseren extra activitei-
ten om bezoekers in hun stand te krijgen. Zo wordt 
in het Greenportcafé aansluitend aan de opening 
op woensdagochtend de film Opleiding & werken 
in de boomkwekerij officieel gepresenteerd. Het 
Rabobank Food & Agriteam organiseert op don-
derdagmiddag 27 augustus het Rabocafé op het 
Raboplaza. Spreker deze middag is rasondernemer 
Tom Coronel, ook bekend als internationaal auto-
coureur. Daarnaast wordt de nieuwe Economische 
Strategie van Greenport Boskoop gepresenteerd 
aan ondernemers, (vak)pers en andere belangstel-
lenden.

Vanuit de retail wordt Plantarium aangegrepen om 
bijeenkomsten met leden en/of medewerkers te 
houden. Zo is er op woensdagochtend een retail-
meeting onder leiding van Tuinbranche Nederland 
en op donderdagochtend komen de leden en 
medewerkers van Intratuin bij elkaar. Na afloop van 
de meetings gaan de deelnemers de beursvloer op 
om meteen in de praktijk te brengen wat ze tijdens 
de bijeenkomst hebben gehoord.

Ook de gemeente Alphen aan den Rijn maakt 
gebruik van het prachtige podium dat Plantarium 
biedt. Op donderdagavond is er een speciale 
avondopenstelling voor Plantarium by Night. Zo’n 
2500 inwoners van Alphen aan den Rijn zijn door 
de gemeente uitgenodigd om een bezoek te bren-
gen aan de beurs. Op vrijdagochtend organiseert 
Alphen aan den Rijn in samenwerking met de VHG 
een meeting met de 37 gemeenten van de G32.

Consument welkom op laatste beursdag
Hoewel Plantarium een vakbeurs is en er op zater-
dag zeker ook nog vakbezoekers rondlopen, is de 
consument op deze laatste beursdag van harte 
welkom. Al een aantal jaar worden de leden van 
Groei&Bloei uitgenodigd om een bezoek te bren-
gen aan de beurs. Zij komen altijd in groten getale 
kennisnemen van het (nieuwe) aanbod op plan-
tengebied. Het merendeel van de kwekers biedt de 
consument de mogelijkheid om op zaterdag een 
uniek beursproduct te kopen. Vanaf 12.00 uur kun-
nen de gekochte producten worden meegenomen. 

Beursperiode 2015
De Internationale Vakbeurs voor de Boomkwekerij 
Plantarium wordt voor de 33e keer gehou-
den, van woensdag 26 tot en met zaterdag 29 
augustus 2015 in Hazerswoude-Dorp/Boskoop, 
Nederland. De openingstijden zijn van 09.00 tot 
18.00 uur (op zaterdag tot 16.00 uur). Locatie: 
Plantariumgebouw, International Trade Centre, 
Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-Dorp/Boskoop. 
Vanaf het NS-station Boskoop rijdt er, op basis van 
de aankomst- en vertrektijden van de trein, een 
gratis pendelbusje rechtstreeks naar Plantarium. Er 
worden zo’n 20.000 bezoekers verwacht. De entree 
is gratis met een relatiekaart en/of digitale voor-
registratie via plantarium.nl. Anders bedraagt de 
entree €10 per persoon.

Op zaterdag toegankelijk voor particulieren, 
€ 5,- p.p. Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis 
toegang.

Najaarsbeurs Groen-Direkt: de najaarsbeurs 
vindt plaats van woensdag 26 tot en met vrij-
dag 28 augustus, bij Groen-Direkt Boskoop bv, 
Noorwegenlaan 37 in Hazerswoude/Boskoop. Deze 
beurs is op woensdag en donderdag open van 
7.30 tot 17.00 uur. Vrijdag is de beurs officieel open 
van 7.30 tot 14.00 uur. De entree is gratis en alleen 
voor vakbezoekers.

Naast het leggen van 

nieuwe contacten en het 

onderhouden van 

bestaande relaties worden 
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Kent u dat vreselijke liedje ‘Potje met vet’ nog? Waarschijnlijk niet. Dit liedje 
werd in mijn herinnering ergens in de jaren zestig en zeventig gezongen 
tijdens avondvierdaagses. Het idee was in ieder geval dat je na veel kilome-
ters steeds meer potjes kreeg. Datzelfde is nu zo’n beetje aan de hand in de 
laanbomenteelt. De laanbomen die naar de eindgebruiker gaan, zijn nu nog 
in meerderheid in de volle grond opgekweekt. Maar hoe lang gaat dat nog 
duren? Teelt in de volle grond is relaxter dan in een pot, maar de markt vraagt 
steeds meer om een product dat flexibel leverbaar is. Twaalf maanden per jaar 
is wellicht niet nodig, maar de internationale markt van de Nederlandse boom-
kwekers wil zeker nog bomen als ze bij ons in het voorjaar alweer in het blad 
staan. En ook Nederlandse hoverniers en consumenten zullen steeds vaker om 
bomen vragen als hen dat uitkomt, en niet wanneer meneer de kweker daar 
klaar voor is.

De trend lijkt me dus bijna onomkeerbaar. In de nabije toekomst zullen we 
meer bomen gaan kweken op potten, die pas op het moment dat ze bij 
gemeente X, Y of Z in de grond gaan voor het eerst echte grond aan hun 
worteltjes voelen. 
Je zou overigens best kunnen volhouden dat nu al een groot deel van onze 
laanboomproductie in pot plaatsvindt. Alleen tijdens de laatste etappe staat 
de laanboom-in-wording nog in de volle grond. 
Als je een beetje rondrijdt door het Nederlandse boomkwekerijlandschap, valt 

je al gauw op hoe snel en onherroepelijk de ontwikkeling naar meer contai-
ners gaat. Bij ieder couplet komt er weer een potje bij. Het aardige is dat de 
innovatieslag die daarmee gepaard gaat veelal onzichtbaar is, de gotenteelt-
methode misschien uitgezonderd. Deze methode heeft door wat subsidiet-
rajecten aardig wat aandacht en publiciteit gekregen, maar de vele grote en 
kleine innovaties die na die tijd zijn opgestart, vonden zonder veel poespas 
hun weg naar de markt. Mijn stelling is dat onze kleinkinderen zich over tien of 
twintig jaar jaar afvragen waar bomen vandaan komen. Maar anders dan onze 
varkens en kippen, zullen bomen in 2050 niet uit megabedrijven komen, maar 
uit kleine gespecialiseerde teeltcentra. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

PS: Ik zie u graag op onze Boom Innovatie Dag. U kunt zich opgeven op 
www.boominnovatiedag.nl
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