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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

Recht en vast
Elke kweker heeft 
andere wensen

Alleen maar werken  
en niet rekenen

TAxuskeveR 
nauwelijks nog adequaat
te bestrijden

save
the

date
26-10-2017

dag
inspyratie
boom

Drie demodagen lang hét vakevenement  
voor professionals in de openbare ruimte

•  ruim 450 merken op  
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines  
en gereedschappen

•  op centrale locatie,  
goed bereikbaar en  
dichtbij parkeren



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

Vollegronds plantgoed o.a. 
Prunus laur. cult.

Magnolia cult.
Ilex cult.

Grote maten Prunus in C20.
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Boom in BusinessBoom in Business

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

Stekbedrijf 
G. van der Loo BV

CONIFEREN – HEESTERS – 

SIERGRASSEN IN PLUGGEN

VDH Foliekassen BV

Frankrijklaan 9
2391 PX HAZERSWOUDE

T +31 (0)172 235 990
F +31 (0)172 235 995
@ info@foliekassen.com

www.foliekassen.com

VOORUITSTREVEND
IN FOLIEKASSEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBUIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRUIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl



ROVERO MULTI
• Diverse types voor zowel grote als kleinere projecten

• Kapbreedtes 6,40 / 8,00 / 9,60 / 12,80 m

•  Enkel- en dubbel zijdige nokluchting mogelijk,  

en diverse types gevelluchting

ROVERO TUNNEL
• Wandelkappen, ronde tunnels, rechte tunnels

• Voorzien van gevelluchting, of met nokluchting

• Breedtes vanaf 4,40 m t/m 10,00 m

Krabbescheer 6

4941 VW Raamsdonksveer

Nederland

T +31 (0) 162 – 57 45 74

F +31 (0) 162 – 57 45 00

E info@rovero.nl

www.rovero.nl

Rovero heeft jarenlang ervaring op het gebied van foliekassen & folietunnels.
Onze ervaren adviseurs denken met u mee, om de beste denkbare oplossing aan te bieden om uw 

bedrijfsrendement te optimaliseren. Daarvoor hebben we een breed aanbod foliekassen en tunnels, en 
schermhallen. Bij Rovero kunt u rekenen op een helder en betrouwbaar advies.

ROVERO ROLL-AIR
• Dé cabrioletkas

• Uw gewas in enkele minuten binnen óf buiten

• Altijd het ideale klimaat voor uw bomen en planten

Thuis in foliekassen  
voor de boomkwekerij



www.boom-in-business.nl 5

16 Planten exact recht 
en vast in de grond

Na een testperiode en enkele aanpassingen leverde Gebr. Ezendam in april  

definitief de Globus-zelfrijdende combinatiemachine ZCM-2200 aan  

Geurkink Tuinplanten BV in Winterswijk Corle. Deze volautomatische snoei-

steekmachine op gps is geheel op maat gebouwd naar wens van de kwekerij. 

‘Zo secuur kun je het met de schop echt niet zetten’, meent eigenaar Christian 

Geurkink.
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‘Nu hoef ik niemand aan te  
nemen voor de facturatie’

Automatisering – de een is er haantje de 

voorste in, de ander stelt het wat langer 

uit. Niet zo gek, want het is natuurlijk wel 

even wennen, merkte ook Jurgen Denissen. 

Gelukkig worden daar nu de vruchten van 

geplukt.

‘Een (boom)kweker die alleen maar 
werkt en niet rekent , kan wel eens 
over het hoofd zien dat hij het 
minimumloon verdient’

De zon schijnt tijdens een van de eerste zomer-

dagen, maar vakblad Boom in Business gaat op 8 mei 

naar binnen, de kas in, bij Heco Stekcultures in het 

Brabantse Biezenmortel. Eigenaar Kees de Jong blijkt 

een realistisch zakeninstinct te bezitten, en bovendien 

een begaafd wichelroedeloper te zijn.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

20 30
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Castanea sativa: Inspiratieboom van  
Boomtechnisch adviseur Peter Spijker

Peter Spijker, boomtechnisch adviseur bij Treevision boomtechnisch  

ingenieursbureau, woont in Arnhem en fietst altijd langs de ‘poortwachters’ als 

hij zijn kinderen naar school brengt. De poortwachters zijn de drie eeuwenoude 

tamme kastanjes (Castanea sativa) die bij de ingang van het park Gulden Bodem 

aan de Zijpendaalseweg staan.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

9 Nieuws

26  Taxuskever nauwelijks nog adequaat  
te bestrijden  

32 Tropenrooster voor boomkwekers 

40 Hoofdredactioneel

34

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘De zevenzonenboom is de perfecte 
afwisseling voor de eeuwige krent’

Henk Schuitemaker, landschapsarchitect en één van de 

eigenaren van VlugP Stedebouw en landschaps- 

architectuur, heeft zojuist de Heptacodium miconioides, 

ofwel de zevenzoneboom in een ontwerp toegepast voor 

een daktuin op de Zuidas in Amsterdam, dat in  

september wordt uitgevoerd. ‘Hij inspireert me door de 

prachtige geurige bloei en vruchtdracht tot laat in het 

najaar, wat echt bijzonder is in Nederland.’

12



www.sierteeltmanagement.nlwww.sierteeltmanagement.nl

Managementbegeleiding

Maatwerk  
groene branche

Maatwerk  
groene branche

Managementbegeleiding

Meer informatie:

Continu inzicht in  
uw toekomstige  

liquiditeitspositie

Verantwoorde voorraadgroei,  
voorraadwaardering en  
voorraadfinanciering

Effectievere  
bedrijfsvoering en  

rendementsverbetering

Post Sierteeltmanagement • Keukelenberg 20 • 7421 EA  Deventer  
T 06-55730229 • info@sierteeltmanagement.nl

in dein de

             Kan uw  
  bedrijfsrendement 

                    nog groeien?

             Kan uw  
  bedrijfsrendement 

                    nog groeien?

Importeur van:

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 88 46. 

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

Swingfog-Fontan

nevelapparatuur

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

Keurmerk voor Duurzame 
Boomkwekerijproducten

‘Groenkeur voldoet aan 

maatschappelijk verantwoord 

inkopen en is dé norm  

in groenbestekken.’
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Oosthoek nieuwe 
directeur Groenkeur
Per 1 september is Dick Oosthoek de directeur 
van Stichting Groenkeur. Dat meldt de organisatie 
op haar site. Oosthoek neemt de taken over van 
Matthijs Mesken, die aan de slag gaat als directeur 
bij de VGB. Oosthoek is bekend in de tuinbouw- en 
groensector door diverse functies bij de Rabobank 
en iNG, vertelt de stichting. Van 2005 tot 2011 
was hij afdelingsdirecteur akker- en tuinbouw 
bij Rabobank international/Nederland en nadien 
directeur van Rabobank Rijn en Veenstromen. 

Nieuw bestuur LTO 
Bomen en Vaste 
Planten
LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten heeft een 
nieuw bestuur. Naast de vier zittende leden is 
het bestuur aangevuld met drie nieuwe leden. 
Het bestuur bestaat nu uit Henk Raaijmakers 
(voorzitter, uit Deurne), Jan van Leeuwen 
(Oudenbosch), Jan Veltmans (Meijel), Michiel 
Gerritsen (Hazerswoude) en de nieuwe leden 
Caroline Janssen-Michels (Veulen-Venray), Sander 
Hendrikx (Diessen) en Remco Beekers (Breda). Deze 
samenstelling wordt in september van kracht. De 
nieuwe benoeming maakt deel uit van de moder-
nisering van LTO Nederland. Alle vakgroepbesturen 
binnen de organisatie worden opnieuw samenge-
steld. Eerder al werd Henk Raaijmakers (opnieuw) 
benoemd tot voorzitter.

72ste editie Saltex-
beurs 
Op woensdag 1 en donderdag 2 november vindt 
de 72ste editie van Saltex plaats. Toegang tot de 
beurs, die plaatsvindt in Birmingham, is gratis. 
Saltex (Sports amenities landscaping trade exhi-
bition) brengt alle ontwikkelingen in de (kunst)
grasmarkt en de groene sector bij elkaar. Vorig 
jaar trok de tweedaagse beurs zo'n negenduizend 
bezoekers; de verwachting is dat het aantal dit jaar 
nog hoger zal liggen. Bezoekers kunnen op Saltex 
terecht voor gratis adviezen van experts, terwijl 
er ook educatieve seminars gegeven worden. 
‘s Avonds worden traditioneel de iOG industry 
Awards uitgereikt. 

Met meer dan 250 exposanten op de beursvloer 
valt er ook dit jaar weer genoeg te zien. Tot die 
exposanten behoren onder meer Barenbrug, 
Bayer, DLF, GKB Machines, Granuband, Greenfields, 
Husqvarna, iCL, John Deere, Limagrain, Stihl en 
Votex. Bij GKB Machines hoefde men niet lang na 
te denken over nieuwe deelname. Tom Shinkins 
van GKB laat weten: '2016 was voor ons de tweede 
keer dat wij als zelfstandig bedrijf op Saltex ston-
den. We hebben toen veel orders binnen kunnen 
halen en daarom hebben we ook voor dit jaar weer 
geboekt. Het was goed om zo veel mensen uit de 
sector bij elkaar te zien, zowel uit het VK als de rest 
van Europa.' 

Challenger in 
Europa door als 
Fendt
Challenger-tractoren en -spuiten zullen in 
Europa voortaan verkocht worden onder de 
vlag van Fendt. Dat heeft Agco, het moeder-
bedrijf van onder meer Challenger en Fendt, 
bekendgemaakt. Een onderdeel van deze 
nieuwe strategie is dat de productie 
van Challenger-producten verplaatst zal 
worden. Voorheen gebeurde dit in het 
Nederlandse Grubbenvorst, maar de productie 
verhuist nu naar het Duitse Hohenmölsen.  
De nieuwe productievoorzieningen moeten 
volgens Agco zorgen voor verbeterde  
efficiëntie. Als alles volgens plan verloopt,  
zullen Fendt-dealers de 'nieuwe' Fendt-
tractoren medio november in West- en 
Midden-Europa gaan verkopen. De eerste 
machines kunnen dan in het eerste kwartaal 
van 2018 aan klanten geleverd worden. 
'integratie van de Challenger-producten in het 
Europese Fendt-programma is een belangrijke 
stap vooruit. Deze stap past in de goed in de 
algehele strategie van Fendt', aldus Peter-Josef 
Paffen van Agco/Fendt in het persbericht.

Xylella zet voet op  
vasteland Spanje
Na vondsten op de Spaanse eilanden Mallorca,  
Menorca en ibiza, heeft de bacterie Xylella 
fastidiosa ook het vasteland bereikt. Dat meldt 
de Europese Commissie. in juni werd de bacterie 
aangetroffen in amandelbomen in Alicante, aan de 
oostkust van Spanje. in juli werd de bacterie ver-
volgens ook gevonden in een amandelbomenveld 
één kilometer van de eerste locatie. De autoriteiten 
hebben een bufferzone van tien kilometer om de 
vindplaats ingesteld. 

Momenteel wordt onderzocht hoe de bacterie 
daar terecht is gekomen. Welke subspecies hier 
gevonden is, wordt op de site van de Commissie 
niet vermeld. Op de Spaanse eilanden werden in 
totaal drie subspecies aangetroffen. Binnen de Eu 
is Xylella fastidiosa momenteel gesignaleerd in ita-
lië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. in ons buurland 
bleef het vooralsnog bij één vondst in een gepotte 
oleander bij een kwekerij in Saksen, tegen de 
grens met Polen en Tsjechië.  in Engeland hebben 
verschillende leden van de Horticultural Trades 
Association, waaronder kwekers, tuincentra en 
hoveniers, in juli in een verklaring toegezegd geen 
waardplanten te kopen uit gebieden waar Xylella is 
aangetroffen. in Nederland wordt gewerkt aan ver-
groten van de bekendheid van Xylella in de markt 
en bij de consument, en worden handelaren gewe-
zen op de risico's van inkopen uit gebieden waar 
de bacterie is aangetroffen. Van een importverbod 
is geen sprake, al geldt voor veel waardplanten wel 
een paspoortplicht. Naar aanleiding van de laatste 
vondst adviseert Greenport Boskoop kwekers te 
stoppen met importeren uit regio's waar Xylella is 
aangetroffen en reeds geïmporteerd materiaal  
uit die regio's te laten onderzoeken. 
Een uitbraak van Xylella heeft als gevolg dat 
waardplanten binnen 100 meter van de besmet-
ting worden vernietigd. Om de besmette zone 
wordt een bufferzone ingesteld van tien kilometer; 
binnen of vanuit deze zone mag vijf jaar lang  
geen verkeer van waardplanten plaatsvinden.  
De bekendste waardplanten van Xylella fastidiosa 
zijn olijfbomen, maar de volledige waardplanten-
lijst omvat tientallen bomen en planten. 
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Verbeteringen voor 
T6 en T7 van New 
Holland
Tractorfabrikant New Holland heeft onlangs een 
reeks verbeteringen aangekondigd voor twee trac-
torseries: de T6 en de T7. De T6-serie is uitgebreid 
met de T6 Dynamic Command, een multifunctio-
nele tractor voor verschillende soorten toepassin-
gen. Deze nieuwe T6.145, T6.155, T6.165 en T6.175 
zijn de enige modellen op de markt in dit segment 
met de nieuwe achttraps- halfautomatische 
Powershift-transmissie. Met de nieuwe modellen 
wil New Holland meer keuzemogelijkheden bie-
den. Klanten die op zoek zijn naar basistechnologie 
in een tractor die vooral wordt gebruikt voor lichte 
toepassingen op het veld, kunnen kiezen voor de 
T6 16x16 Electro Command met viertraps-halfau-
tomatische Powershift. Landbouwers die een mul-
tifunctionele tractor zoeken voor grondbewerking 
en transport, kunnen kiezen voor de nieuwe T6 
24x24 Dynamic Command. Klanten die veelzijdige 

toepassingen willen uitvoeren waarbij nauwkeu-
rige snelheden van belang zijn, kunnen terecht bij 
de T6 Auto Command. De T7-modellen worden 
geüpgraded met een nieuwe vooras, die voor meer 
precisie moet zorgen bij het werken op hoge snel-
heden. Voor modeljaar 2018 brengt Customsteer 
het concept van de besturing met variabele ratio 
naar de T7-modellen. De bestuurder kan het aantal 

omwentelingen van het stuurwiel aanpassen, om 
de asnaven van eindaanslag naar eindaanslag te 
draaien. Er is keuze tussen drie instellingen van 
één enkele omwenteling van het stuurwiel, 1:1 tot 
2:1 en 3:1. Daarnaast heeft de T7 LWB een hogere 
voertuigcapaciteit gekregen, wat een hoger laad-
vermogen oplevert.

Tech-Knee-bescherming
De Zweedse producent Husqvarna vernieuwt het volledige assortiment 
beschermkleding. Er zijn vier kledinglijnen: Technical Extreme,  
Technical, Functional en Classic. De kledinglijnen zijn ontwikkeld voor 
boomverzorgers en bosbouwers, maar ze zijn ook geschikt voor de  
incidentele gebruiker. 
 
De kledinglijnen zijn bruikbaar tijdens alle seizoenen. Zo heeft de kleding 
ventilatiegaten en -ritsen, reflecterende strips en enkelbanden tegen 
insecten. De stoffen zijn licht en waterafstotend. De maten variëren van S 
tot XXL. Een belangrijke noviteit is er bij de Technical Extreme veiligheids-

broek: de introductie van Tech-Knee. Dankzij de extra vezellagen biedt 
Tech-Knee een betere kniebescherming tijdens werk met een kettingzaag. 
Dat verhoogt de veiligheid, vooral in een houding waarbij de broek zich 
strak rond de knie spant. De volledige kniezone is voorgevormd en  
garandeert een goede pasvorm. Ook in natte omstandigheden is het com-
fortabel werken met Tech-Knee, dankzij de waterbestendige binnenvoering 
en een waterafstotende buitenlaag. De Technical Extreme veiligheidsbroek 
(met Tech-Knee) is verkrijgbaar voor 318,18 euro (excl. btw) via Husqvarna-
dealers. Kijk voor meer informatie over alle beschermkleding en een  
dealeroverzicht op de website van Husqvarna.
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Succesvolle vergelij-
kingsproef met Ekote
Ekompany heeft een succesvolle vergelijkingsproef 
met gecontroleerd vrijkomende meststoffen uitge-
voerd bij plantenkweker Fokke de Boer uit De Kiel 
(Drenthe). De teler hoefde in de twee maanden 
dat de proef liep niet bij te bemesten met in water 
oplosbare meststoffen en hoefde ook geen rem-
mingsmiddelen te gebruiken, zo laat Ekompany 
weten. in de potgrond werd 5 kg/m3 Ekote 
Ornamentals Plus Hi K (13-07-19 + 2 MgO + Te) 
ingewerkt. Deze meststoffen worden gedurende 
zes maanden gelijkmatig afgegeven aan de plant, 
waardoor ook de consument de planten niet meer 
bij hoeft te bemesten. De Boer vond het opvallend 
dat hij tijdens de teelt op het bedrijf niet hoefde 
bij te bemesten, iets wat hij voorheen wel moest 
doen omdat de planten op een gegeven moment 

tekorten gingen vertonen. Tijdens de proef hoefde 
hij alleen water te geven, dus zonder oplosbare 
meststoffen; een indicatie dat de meststoffen 
van Ekote op een gelijkmatige en gecontroleerde 
manier worden afgegeven. Ook het toedienen van 
remmingsmiddel kon de kweker achterwege laten 
tijdens de proef, omdat de planten niet piekten in 
hun strekking. De Boer stapt nu voor deze planten 
over naar Ekote. Ook gaat hij Ekote testen bij ande-
re planten op zijn perkplantenbedrijf. De Boer: 'Het 
grote verschil met mijn eerdere bemestingsstra-
tegie is dat ik tijdens de proef alleen maar schoon 
water hoefde mee te geven. Hierdoor is een mooie 
compacte groei ontstaan, iets wat bijdraagt aan de 
kwaliteit en waarde van de plant.' De Boer is dus 
tevreden met de uitkomst van de proef. 'Hoewel ik 
al gewend was aan het gebruik van gecontroleerd 
vrijkomende meststoffen, heb ik van de proef 
geleerd dat het altijd beter kan. Door de nieuwe 
bemesting haal ik uiteindelijk meer rendement.'

iPC en PCbomen 
organiseren ETW-
herexamen
Eind juli deden vijftien kandidaten mee aan een 
ETW-herexamen. Bijzonder aan dit herexamen is 
dat iPC Groene Ruimte (iPC) en Praktijk Centrum 
Bomen (PCbomen) de handen hiervoor ineensloe-
gen. Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor 
de ETW-examens worden er door beide organi-
saties twee keer per jaar 'reguliere' ETW-examens 
georganiseerd. Zowel iPC als PCbomen heeft deze 
reguliere ETW-examens in juni afgenomen. Helaas 
is toen niet iedereen geslaagd. Om kandidaten in 
de gelegenheid te stellen om eerder herexamen te 
doen, hebben iPC en PCB besloten om gezamenlijk 
dit herexamen te organiseren. Hiermee kwamen 

zij tegemoet aan de wens van de kandidaten om 
niet te hoeven wachten tot het volgende 'regu-
liere' examen. De kandidaten die één of meerdere 
onderdelen moesten herkansen, deden dit onder 
toeziend oog van de European Arboricultural 
Counsil (EAC). Na een evaluatie van het ETW-
herexamen wordt gekeken of het gezamenlijk 
organiseren van toekomstige ETT-herexamens tot 
de mogelijkheden behoort.

investeren in  
marketing werpt zijn 
vruchten af
Marketing is voor veel kwekers nog een ver-van-
hun-bedshow. Er zijn echter ook bedrijven die 
hier steeds meer in investeren, zoals Van Vliet New 
Plants. Van Vliet heeft de marketing het afgelopen 
jaar intensiever opgepakt, onder meer door daar 
in de persoon van Peter Kroes speciaal iemand 
voor aan te nemen. Die aanpak werpt nu al zijn 
vruchten af, zo laat het bedrijf weten. 'Door meer 
op bezoek te gaan bij kwekers en samen met hun 
een weg uit te stippelen voor de noviteiten, kun-
nen we de markt nog beter bedienen. Het is een 
win-winsituatie voor beide partijen', aldus Kroes. 
Kroes reist hiervoor niet alleen door Nederland, 
maar ondersteunt Sander van Vliet ook in het 
buitenland. Waar nodig zal de ingeslagen weg ver-
der worden uitgebreid. Het mag geen verrassing 
heten dat Van Vliet New Plants ook aanwezig is op 
Plantarium. Daar worden verschillende noviteiten 
getoond, maar wordt ook genetwerkt met kwekers, 
handelaren, inkopers en de consument.

Bekijk onze

actuele voorraad op

www.rotjes.com

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

Gewortelde stek van Hebe - Rosa - Vinca
sier-, en bodembedekkende heesters
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Castanea sativa:  
Inspiratieboom van  
Boomtechnisch adviseur  
Peter Spijker
Drie gigantische Tamme kastanjes bewaken de ingang van  

Park Gulden Bodem bij Arnhem
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De tamme kastanjes hebben een stamomtrek 
van respectievelijk 7,54 meter, 7,28 meter en 4,78 
meter en zijn 26 meter, 26 meter en 18,80 meter 
hoog. De dikste van de drie poortwachters is de op 
één na dikste tamme kastanje van Nederland; de 
dikste staat in ubbergen bij Nijmegen. Ze dateren 
uit de periode rond 1650. ‘ik ben op een studie-
reis in Engeland verliefd geworden op de tamme 
kastanje. ik zag daar onder andere in het Fredville 
Park diverse supergrote exemplaren, waaronder 
één volledig afgestorven, maar zo duurzaam dat 
er in geen tijden een tak van afgebroken leek te 
zijn. Het was een prachtig kaal skelet, hoewel ik ze 
natuurlijk liever in blakende gezondheid zie’, aldus 
Spijker. 

De Romeinen
Als Spijker de drie tamme kastanjes laat zien, is het 
een zonnige dag waarop de bloeiende kastanjes 
hun witte bloemetjes fel laten stralen in het licht. 
‘De tamme kastanje is niet inheems, maar komt 
hier al zo lang voor dat je hem bijna als inheems 
kunt beschouwen. Voor de ijstijd kwamen ze al 
voor in Nederland. Maar de Romeinen hebben ze 
op grote schaal meegenomen uit het zuiden. Zij 
plantten ze aan vanwege de eetbare kastanjes. Na 

Peter Spijker, boomtechnisch adviseur bij Tree-

vision boomtechnisch ingenieursbureau, woont 

in Arnhem en fietst altijd langs de ‘poortwach-

ters’ als hij zijn kinderen naar school brengt. De 

poortwachters zijn de drie eeuwenoude tamme 

kastanjes (Castanea sativa) die bij de ingang van 

het park Gulden Bodem aan de Zijpendaalse-

weg staan.

Auteur: Santi Raats

Er is geen verhoogd risico op 

uitbrekende takken ondanks 

alle scheuren en holtes

5 min. leestijd
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de Romeinen verwilderde de boomsoort en bleef 
hij aangeplant worden.’

Historie
De tamme kastanjes staan in het park Gulden 
Bodem. Spijker vertelt over de geschiedenis: ‘De 
parknaam is afkomstig van de ondergrond, het 
voedingrijke löss. in 1650 werd aan de overkant 
van de weg huis Zypendaal gebouwd. Dit landhuis 
werd ruim 100 jaar later, in 1760, weer afgebro-
ken, waarna op dezelfde plek het huidige Huis 
Zypendaal werd gebouwd. Pas daarna werden de 
tuinen aangelegd in Engelse landschapsstijl. De 
bomen dateren vermoedelijk van rond 1650, toen 
het eerste huis werd gebouwd. Het is niet bekend 
of deze drie reuzen zijn aangeplant als poortwach-
ters, en ook niet of destijds de ingang van het park 
zich hier bevond’, vertelt Spijker. 

Beheer
Een aantal jaren geleden zette de gemeente 
Arnhem de drie poortwachters vrij. Spijker: ‘Andere 
bomen belemmerden hun groei en vitaliteit door 
lichtconcurrentie. Waarschijnlijk is verdrukking 
ook de reden dat de meest linkse kastanje een 
stuk kleiner en smaller is dan de twee ernaast. De 
kleinste staat ook in de schaduw van de grootste 
kastanje. De boswachter van Sonsbeek vertelde me 
vorig jaar dat men houtsnippers had opgebracht in 
een dikke laag rond de bomen. We hebben erover 
geboomd en concludeerden dat het beter was 
om een mulchlaag met natuurlijke opbouw aan te 
brengen, zodat de opname van voeding geleidelijk 
kan plaatsvinden en er geen verstikking is door de 
te dikke laag houtsnippers. Een goed opgebouwde 
mulchlaag bestaat uit twee lagen: een laag van 3 
tot 4 cm fijne compost in de fractie 0/20, en een 
laag grove houtcompost in de fractie 20/40, even-
eens 3 tot 4 cm dik.’

Goede conditie ondanks holtes
Spijker loopt rond de bomen, wijst op een beu-
kenboompje dat door een eekhoorn of vogel is 
achtergelaten in een holte en vandaaruit is gaan 
groeien. Hij beschrijft wat hij allemaal ziet: ‘De 
tamme kastanjes zijn in goede conditie. Ze maken 
goede scheuten aan, ook al zijn ze overwegend hol 
en zijn er complete banen van de bast afgestorven. 
Het transport van vocht en voeding gebeurt in 
de buitenste laag. Ze zijn alle drie bijgesnoeid. De 
gesteltakken zijn al bomen op zich. Hier en daar 
zijn er ooit gesteltakken afgestorven en deze zijn 
dus afgezaagd. Nee, er is op dit moment geen 
verhoogd risico op uitbrekende takken bij deze 
bomen, ondanks alle scheuren en holtes. Zo te zien 
zijn alle risicotakken al verwijderd of ingekort.’
Bij de middelste tamme kastanje is een zwartge-
blakerde plek zichtbaar, waar ooit een tak uit is 
gebroken. ‘Het zwart is de wondbalsem die boom-
chirurgen er destijds in hebben gesmeerd’, vertelt 
Spijker. Dat was destijds een gangbare methode 
om bomen te beschermen tegen indringers, die 

door wonden naar binnen zouden kunnen komen. 
Met zijn handen wrijft Spijker langs de bast van de 
middelste kastanje. ‘De draaischeuren van de bast, 
de ruwe schors en de knoesten zijn zo prachtig.’ Hij 
wijst op de ruimte die zichtbaar is tussen de jaar-
ringen van een afgezaagde gesteltak van zo’n 30 
cm dik. ‘Die ruimte kan ontstaan tussen jaarringen 
wanneer het hout indroogt. Tamme kastanjes zijn 
ringporig en hebben daardoor heel duidelijke jaar-
ringen.’ Ook weet Spijker te vertellen: ‘Het hout van 
de tamme kastanje is nog duurzamer dan eiken-
hout, want in het kernhout bevindt zich nog meer 
looizuur.’

Toepassing
De tamme kastanje is niet de ideale straatboom, 
omdat hij verharding slecht verdraagt. ‘Wel zijn 
het prachtige parkbomen en zouden er hier veel 
meer mogen worden aangeplant. Hij prefereert 
een redelijk rijke, enigszins vochtige bodem, maar 
verdraagt ook droogte en moet op latere leeftijd 
licht en ruimte hebben. De boom kent geen spe-
cifieke aantastingen of plagen in Nederland; in 
Noord-Amerika en italië heerst wel kastanjepest. 
Hij gedijt goed in zachte winters en warme zomers. 
Met de klimaatverandering heeft hij in Nederland 
dus een gouden toekomst… De tamme kastanje 
past tegenwoordig goed in Nederland. Dit is nu 
een multicultureel land, en enkele culturen in 
Nederland gebruiken de vruchten van de tamme 
kastanje in hun keuken. Ze zijn gezond. in de herfst 
zoeken mijn kinderen regelmatig tamme kastan-
jes, die we vervolgens in de oven poffen en eten 
als snack. Ook heb ik er wel eens stamppot van 
gemaakt, heel zwaar, maar zeer rijk door alle eiwit-
ten en koolhydraten. Daarnaast is het een leuke 
plukvrucht, waardoor kinderen worden getriggerd 
om naar buiten te gaan. De tamme kastanje is 
ook een goede drachtboom voor bijen, omdat de 
boom zeer veel nectar produceert.’

Witte bloemetjes stralen in de zon.

De draaischeuren van de 

bast, de ruwe schors en de 

knoesten zijn zo prachtig

Goed dat hij hol is; als hij 

massief zou doorgroeien, 

zou hij eerder in zijn geheel 

omvallen
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Begeleiding nodig in aftakelingsfase
De drie tamme kastanjes kunnen volgens Spijker 
nog honderden jaren mee. ‘Het is eigenlijk een 
mooi systeem dat een boom als hij ouder wordt, 
aangetast wordt en hol. Daardoor blijft hij langer 
staan en breekt er hooguit hier en daar een tak 
uit. Als de boom massief zou blijven en zou door-
groeien, zou hij eerder in zijn geheel omvallen. 
Het is wel belangrijk dat de drie tamme kastanjes 
worden begeleid in hun aftakelingsfase. ik zou 
aanraden om de groeiplaatsen af te zetten, zodat 
ze niet meer betreden kunnen worden, en de 

bodem regelmatig met voeding aan te vullen. in 
een later stadium van het verouderingsproces 
zullen er takken uit breken, omdat de kroon te 
kolossaal wordt. Dan moet de kroon worden inge-
nomen. Hij loopt dan wel weer uit, maar zal nooit 
meer zo groot worden als in de kracht van zijn 
leven. Van nature wordt hij van lieverlee steeds 
kleiner. Boomverzorgers zullen hem in de toekomst 
kunnen helpen door hem compacter te maken. 
uiteindelijk zal er vanwege te veel gewicht of rot-
ting een top afbreken; dan is de boom nog minder 
dan half zo hoog. Maar de secundaire kroon heeft 

ook nog groeikracht in zich. Hoe oud deze bomen 
onder de beste omstandigheden kunnen worden, 
weet ik niet. Maar de oudste tamme kastanje in 
Tortworth in Engeland wordt geschat op 800 tot 
1100 jaar oud, dus er is veel mogelijk.’

 ‘De gedraaide bast vind ik prachtig’, aldus Spijker. De gesteltakken van deze joekels zijn al bomen op zich.

De tamme kastanjes zijn in goede conditie ondanks alle holtes en spleten.  Peter Spijker, Boomtechnisch adviseur bij Treevision.

iNSPiRATiEBOOM

Be social 
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Planten exact recht en 
vast in de grond
Iedere machine van de Gebr. Ezendam is een prototype,  
want elke kweker heeft weer andere wensen

Na een testperiode en enkele aanpassingen leverde Gebr. Ezendam in april definitief de Globus-zelfrijdende combinatiemachine ZCM-2200 aan  

Geurkink Tuinplanten BV in Winterswijk Corle. Deze volautomatische snoei-steekmachine op gps is geheel op maat gebouwd naar wens van de  

kwekerij. ‘Zo secuur kun je het met de schop echt niet zetten’, meent eigenaar Christian Geurkink.
 
Auteur: Sylvia de Witt

Als je aan Gebr. Ezendam BV in Borne denkt, komt 
bij menigeen toch allereerst het woord ‘maatwerk’ 
naar boven. Al sinds de jaren 90 ontwikkelt en 
produceert dit bedrijf machines onder het eigen 
merk Globus. Eerst werden er vooral machines voor 
het snoeien van buxusbollen gefabriceerd, maar 
al gauw begon Gebr. Ezendam ook allerlei andere 
machines voor kwekerijen te ontwerpen, zoals por-
taaltractoren, plantgatenboormachines, kluitsteek-
machines, oppottafels, spuitwagens, spuitkappen, 
reflexschoffels, en sinds vijf jaar ook machines 
met een Trimble-gps-systeem. Het merk Globus is 
allang niet meer weg te denken op de internatio-
nale markt, maar ook kwekerijen dichter bij huis 

hebben graag een op maat gemaakte machine van 
Gebr. Ezendam. 

Meer vrijheid
Dat geldt ook voor Geurkink Tuinplanten uit 
Winterswijk, die dit jaar de Globus ZCM-2200  
aanschafte. 

‘Ook al onze vorige machines hebben we bij Gebr. 
Ezendam gekocht’, vertelt Christian Geurkink van 
Geurkink Tuinplanten. ‘Ezendam was de dealer 
van onze Rath-portaaltrekker. Ook de twee hand-
bediende steek- en snoeimachines komen bij 
Ezendam vandaan.’

Geurkink had dus al een Rath-portaaltrekker voor 
de gewasverzorging met daaronder een plantga-
tenboor, maar die werkte nog niet op gps. Omdat 
er in dezelfde tijd ook andere werkzaamheden 
met deze machine moeten gebeuren, moest er 
een machine bij komen. ‘De gedachte was om 
onze portaaltrekker te gaan gebruiken voor schof-
felen, spuiten en kunstmest strooien en de nieuwe 
machine om te planten, snoeien, steken en even-
tueel ook om te spuiten. Dan heb je in het groei-
seizoen met beide machines wat meer vrijheid. 
Voorheen was het boren van plantgaten weleens 
lastig, omdat er ook andere werkzaamheden met 
dezelfde machine moesten gebeuren.’
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Automatisch planten snoeien
Gekozen werd voor de Globus ZCM-2200, een 
met twee rupsen aangedreven machine met twee 
stuurwielen, waarmee je kunt boren, snoeien,  
steken en planten. 

Op deze dag, eind april, wordt met de machine op 
een veld van 7 hectare van Geurkink in Winterswijk 
taxus aangeplant. De gaten worden geboord met 
behulp van gps, waardoor de rijafstand en dus ook 
de plantafstand zeer exact is. Achter de machine 
hangt een plantkar met het taxuswortelgoed. 
De planten worden handmatig in het plantgat 
gezet en daarna stevig aangedrukt door twee 
grijpers 

‘Dit is de eerste bewerking’, legt Jan Ezendam uit. 
‘De volgende keer komen er drie messen op het 
werktuig en kunnen de planten in drie rijen tege-
lijk gesnoeid worden. De Globus ZCM-2200 weet 
door de gps precies waar de planten staan, tot op 
de centimeter nauwkeurig. Als hij de volgende 
keer weer over dit veld rijdt, kan hij die planten 
dus automatisch snoeien. En hiervoor is er geen 
bestuurder nodig.’ 

De machine is nu rustig bezig, maar kan volgens 
Jan Ezendam zeker twee keer zo snel. ‘Maar dit 
zijn planten met een losse wortel en de kweker 
wil ze exact recht en vast in de grond hebben. Hij 
heeft liever dat er een paar honderd planten per 
uur minder worden gedaan, die dan wel goed vast 
staan. Een andere kweker zal het weer sneller wil-
len doen. De één denkt er zus over en de ander zo.’

Doorrijhoogte van 2,20 meter
De plantmachine die erachter hangt, is het eerste 
prototype. Toen hij in december werd getest, werd 
het plantgat echter nog niet voldoende dichtge-
drukt en zat hij nog niet eens in de verf. Na de 
testperiode werd de stand voor het aandrukken 
gewijzigd en werd de machine gelakt en  
gepoedercoat. Nu, na dit finetunen, is de machine 
helemaal naar wens.

Jan Ezendam: ‘Deze machine is ook voor ons dus 
helemaal nieuw. Elke kweker heeft andere wensen 
en andere doorrijhoogtes. Deze heeft een door-
rijhoogte van 2,20 meter en ook een spoorbreedte 
van 2,20 meter. Een machine op maat is weliswaar 
wat duurder, maar voor ons is het mooi werk om 
precies datgene te maken wat een klant wil. Deze 
machine is geschikt voor grotere kwekers, maar 
wat is een grote kweker? 

We maken ook machines voor bomen tot zes 

meter hoog, maar dan wordt het problematisch 
om deze ergens aan te hangen. Of er is geen 
ruimte om tussen de bomen door te rijden; de 
rijafstand is maar smal. Als je eigenlijk een grote 
machine nodig hebt, maar die blijkt niet te passen, 
dan is de wijze van kweken belangrijk.’ 

Mond-tot-mondreclame
Gebr. Van Ezendam ontwikkelt al zo’n vijf jaar 
machines met een Trimble-gps-systeem.
‘Je kunt eigenlijk al niet meer zonder’, vindt Jan 
Ezendam. ‘Afgelopen voorjaar hebben we al vijf 
machines met gps gebouwd. Als iemand planten 
in de grond wil zetten met gps, is het natuurlijk wel 
belangrijk dat de grond al goed bewerkt is en vlak.’ 
Gebr. Van Ezendam ontwikkelt en bouwt alle 
machines zelf. Alle componenten worden met laser 
gesneden en gemonteerd, gelakt of gepoedercoat. 
in drukke tijden laat het bedrijf het hoofdframe 
weleens lassen, maar het levert zelf alle  
onderdelen aan. 

‘Een kweker komt met een probleem of een wens 
en de vraag of wij daarvoor een machine kunnen 
ontwikkelen. Als we een machine bouwen, kun-
nen wij het ons niet permitteren dat het niet goed 
gaat. Elke machine van ons is een prototype en 
elk prototype moet honderd procent werken. in 
de boomkwekerij moeten wij het hebben van 
mond-tot-mondreclame. Het is een kwestie van 

vertrouwen. Veel mensen kopen een machine en 
weten niet eens wat ze krijgen. ik zeg altijd: de 
mensen moeten ons op onze bruine ogen kunnen 
vertrouwen.’

Bedrijf niet ophangen aan één medewerker
Dat vertrouwen heeft Geurkink Tuinplanten al heel 
wat jaren, getuige het feit dat ook alle handbedien-
de machines bij Gebr. Ezendam zijn aangeschaft. 
Volgens Christian Geurkink was vooral het planten 
van het wortelgoed in geboorde gaten arbeids-
intensief. ‘En doordat je de hele dag krom staat, 
heb je een slechte werkhouding. Er zijn wel plant-
machines te koop om wortelgoed mee te planten, 
maar die werken niet op gps. Als je deze gewassen 
na twee jaar wilt lossteken en ze zijn van boven 
dichtgegroeid, zoals o.a. bij prunus en rododen-
dron, kun je de stam niet meer zien. Je kunt dan 
met een handbediende machine gaan steken, 
maar als je 5 centimeter mis zit bij een plant met 
een kluit met een doorsnede van 25 tot 30  
centimeter, is een afwijking van 5 cm al veel.  
De kluit zit dan niet mooi midden onder de plant. 
Op de handbediende machine zit wel een camera 
en ik heb een medewerker die er ook zonder 
camera bijna blindelings mee kan werken, maar als 
hij ziek wordt, zit ik in het afleverseizoen met een 
groot probleem. Onze klantenkring wil planten van 
topkwaliteit. Daarom hang ik mijn bedrijf niet aan 
één medewerker op.’ 

5 min. leestijd

Jan Ezendam

ACHTERGROND
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Mooi in het midden van het gat
Het idee was dus om een plantkar met gps te 
laten maken. Met gps boren is volgens Christian 
Geurkink heel handig, maar de plant moet natuur-
lijk wél mooi in het midden van het gat komen, 
zodat alle andere bewerkingen later optimaal 
gedaan kunnen worden.

‘Als we over twee, drie jaar helemaal op gps over-
gaan – en het ziet er tot nu toe heel goed uit –, dan 
maakt het niet meer zo veel uit wie de machine 
voor de rij zet. uiteraard moet die persoon de 

machine kunnen afstellen, maar de machine doet 
in feite nu al al het werk. Met goed werkende gps 
kun je tot op een centimeter nauwkeurig werken; 
zo secuur kun je het met de schop echt niet doen.’

Vaker een snoeibeurt
De Globus ZCM-2200 is vooral geschikt voor grote-
re bedrijven. Geurkink heeft 45 hectare in gebruik, 
waarvan ieder jaar zo’n 10 hectare voor teeltwisse-
ling braak ligt of met groenbemester is ingezaaid. 
Zo’n 35 hectare staat vol met gewassen. Het bedrijf 
behoort dus niet tot de grootste kwekerijen, maar 

Christian Geurkinks wil ook niet de grootste zijn, 
maar het gewoon heel goed doen. En dat lukt 
wel met de huidige technieken, zoals die van de 
Globus ZCM-2200. 

‘Eerder werden werkzaamheden gemechaniseerd, 
wat soms ten koste ging van de kwaliteit. Maar 
door machines als deze wordt de kwaliteit van de 
plant beter, bijvoorbeeld door een extra snoei-
beurt. Er zitten geen dure manuren in en je krijgt 
een nog uniformer gewas; dat ziet je klantenkring 
natuurlijk ook. Daar kun je met de hand niet tegen-
op, tenzij je er heel veel uren in steekt.  
Als je 100 tot 150 hectare hebt, is zo’n machine 
sneller rendabel. Maar dan zit je weer op de maxi-
male capaciteit van de machine en is het maar de 
vraag of je alles op tijd kunt doen. Als wij met deze 
omvang alles goed doen en door deze machine 
zelfs nóg beter, kunnen we een hoogwaardig  
product leveren tegen een concurrerende prijs.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-6889

ACHTERGROND
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‘Een (boom)kweker die alleen 
maar werkt en niet rekent, kan 
wel eens over het hoofd zien dat 
hij het minimumloon verdient’
Stekkweker De Jong stuurt bewust op bedrijfsvoering en financiën

De zon schijnt tijdens een van de eerste zomerdagen, maar vakblad Boom in Business gaat op 8 mei naar binnen, de kas in, bij Heco Stekcultures in het 

Brabantse Biezenmortel. Eigenaar Kees de Jong blijkt een realistisch zakeninstinct te bezitten, en bovendien een begaafd wichelroedeloper te zijn.

Auteur: Santi Raats

Heco Stekcultures heeft een bedrijfsomvang van 
3,5 hectare en levert grote aantallen stekken 
aan boomkwekers in binnen- en buitenland. Het 
assortiment bestaat uit maar liefst achthonderd tot 
negenhonderd verschillende soorten. Klanten zijn 
kwekerijen en handelaren/exporteurs in West- en 
Oost-Europa.

Topdrukte
Kees de Jong, eigenaar van Heco Stekcultures, 
moest enkele malen afbellen vanwege de vele 
spoedopdrachten tijdens deze leveringsperiode. 
Het gaat goed met het bedrijf. Ondanks de top-
drukte heeft hij alsnog tijd vrijgemaakt. Vlak voor-
dat het vakblad aanbelt in mei, door omstandig-
heden is dit interview later gepubliceerd, rondt De 

Jong nog een ad hoc bestelling af. Daarna opent 
hij de deur. Ondanks de hectiek oogt hij rustig.

Gestage uitbreiding
De Jong groeide op in het Brabantse Biezenmortel 
op een gemengd landbouwbedrijf en deed de 
middelbare land- en tuinbouwschool in Breda. 
In 1980 startte hij zijn bedrijf. ‘Eigenlijk was toen 
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de economische situatie niet goed in de boom-
kwekerij,’ vertelt hij. ‘Maar op de grond van het 
boerenbedrijf van mijn ouders ben ik toen mijn 
bedrijf begonnen. Het was toen een traditionele 
boomkwekerij waar wij zelf stekten en deze stek-
ken opkweekten tot een leverbare plant in zowel 
container als in de vollegrond. De huidige locatie 
heb ik toen van thuis overgenomen en ik heb dit 
van weiland ongevormd naar boomkwekerij . Ik 
ben er toen gestart met de bouw van een kas van 
800 vierkante meter. In de loop der jaren hebben 
wij ons steeds meer gespecialiseerd in het produ-
ceren van gewortelde stekken van boomkwekerij-
gewassen.  Het bedrijf is door de jaren uitgebreid: 
we hebben nu een kas van 10000 vierkante meten 
voor de beworteling en afharding van de stekken 
en beschikken over 35000 vierkante meter voor 
onze moederplanten. Met deze bedrijfsomvang 
kunnen we onze klanten een ruim assortiment 
gewortelde stekken aanbieden.’

Arbeidsintensieve teelt
Heco Stekcultures heeft zich reeds jaren geleden 
een vaste plek in de markt veroverd met zijn speci-
alisatie op het gebied van kleine aantallen stek in 
een groot assortiment, vooral coniferen en hees-
ters. Wat het  bedrijf Heco stekcultures kenmerkt, 
is het arbeidsintensieve werkproces: het werk 
gebeurt vooral met de hand. ‘In de moerenhoek 
knippen we takken van de moederplanten. Die 
takken worden binnen gelegd en daar worden de 
stekken van gemaakt en gesorteerd . Daarna wor-
den de stekken in een tray gestoken. Deze stekken 
worden dan afhankelijk van soort en tijdstip onder 
tunneltjes of onder waternevel geplaats  voor de 
wortelvorming. Wanneer de stekken voldoende 
zijn geworteld, gaan deze naar de zogenaamde 
afhardafdeling waar deze verder verzorgd worden. 
Wij proberen op een zoveel mogelijke natuurlijke 
biologisch manier te kweken en werken dan ook 
met mycorriza’s, steenmeel en plantversterkers. 
Ook gebruiken we regelmatig compostthee. Dit 
alles geeft naar mijn mening een sterkere en 
weerbaardere plant. Het afleveren van de stekken 
gebeurt vaak op de zogenaamde Deense karren. 
Het voordeel is, dat deze direct omgeruild kunnen 
worden.  Maar ook verpakken wij stekken, voorna-
melijk op verzoek van klanten in Oost-Europa, in 
box pallets, omdat er dan geen retourvracht van 
Deense karren hoeft plaats te vinden.’  

Autonomie
Op de vraag of  Heco Stekcultures last heeft gehad 
van crisis, antwoord De Jong: ‘We zijn goed door 
de crisis heen gekomen. De recessie heeft zeker 
invloed gehad, maar dat is wat anders dan ‘last’.  

We konden terugvallen op onze brede klanten-
kring en ons uitgebreide assortiment  en hebben 
op de crisis geanticipeerd.’ 

Wat volgt, is een gesprek over De Jongs geloof in 
autonomie, waarbij een boomkweker voor een 
groot deel zijn succes bepaalt door gerichte stu-
ring in de bedrijfsvoering. ‘Een ondernemer moet 
anticiperen op de situatie die ontstaat. Dus als de 
vraag verandert, moet je hierop anticiperen en 
eventueel actiever met de verkoop bezig zijn.  Je 
moet de  kosten en opbrengsten goed in de gaten 
houden. Verlies draaien kan, maar een ondernemer 
moet zich daar dan goed van bewust zijn.’ 

Vakblad Boom in Business vraagt zich daarop af 
of het überhaupt mogelijk is om het niét in de 
gaten te hebben wanneer je verlies draait. De Jong 
knikt. ‘Het kan voorkomen. Je kunt als ondernemer 
bijvoorbeeld alleen maar werken en niet ‘tellen’. 
Met andere woorden, de geldstroom niet goed 
voor ogen hebben. Wanneer je als hardwerkende 
(boom)kweker alleen maar werkt en niet rekent, 
kun je wel eens over het hoofd zien dat je omge-
rekend eigenlijk minder dan het minimumloon 
verdient, terwijl je daarvoor dag en nacht werkt. 
Ik houd als ondernemer rekening met het feit dat, 
wanneer je personeel hebt, de gewerkte uren van 
deze mensen betaald moeten worden en dat je 
dus als ondernemer ook voor je inspanning en 
risico een vergoeding mag hebben. Maar voor mij 
als ondernemer is het niet alleen het geld waar het 
om gaat: ik wil ook een bepaalde voldoening uit 
het ondernemen halen. Het moet je bewijzen van 
spreken energie opleveren en geen energie kosten.’     

Verkoop en omzet
De Jong  hecht veel waarde aan flexibiliteit en 
risico spreiden en heeft daarom gekozen voor een 
groot assortiment . Wij kweken zo’n achthonderd 
tot negenhonderd verschillende soorten stek-
ken. De basis voor ons assortiment komt uit onze 
percelen met moederplanten. Van soorten die wij 
nog niet hebben proberen we stekmateriaal in te 
kopen of bij onze klanten te halen. Ook werken wij 
samen met een licentiebureau dat nieuwe soorten 
op de markt brengt  en hebben wij ook vijf jaar 
geleden met een paar mensen een licentiebedrijf 
genaamd Breederplants opgericht. Hierdoor kun-
nen we jaarlijks nieuwe soorten aan ons assorti-
ment toe voegen.  Ik doe zelf de verkoop. Om met 
onze klanten verder in contact te komen nemen 
wij ook regelmatig deel aan vakbeurzen Nederland 
, Duitsland, Polen, Hongarije en gaan we bij klan-
ten op bezoek,  zodat ik aandacht aan de mensen 
kan geven en de plannen voor het volgend seizoen 
kan doorspreken. Dan kunnen we in kaart brengen 
wat de wensen van onze klanten zijn.’ 

Pragmatisch
Ook al anticipeert De Jong weloverwogen op wet- 
en regelgeving, daarnaast werkt hij op gevoel en 
blijft daar nuchter onder. ‘Ik kan niet alles onder 
controle brengen en dat wil ik ook helemaal niet,’ 
stelt hij. ‘Ik heb geen glazen bol om in de toekomst 
te kijken en houd mezelf dan ook niet bezig met 
zaken die ver in de toekomst liggen.’ Ik vind het 
belangrijk om te genieten van wat je hebt en je 
niet te veel bezig te houden met wat je wilt heb-
ben. Je moet natuurlijk wel een visie hebben voor 
de toekomst maar je moet het genieten van het nu 

8 min. leestijd KWEKER AAN HET WOORD

Er worden weer volop stekken gekweekt voor het seizoen 2017-2018.
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niet uit het oog verliezen.’
Een voorbeeld: zijn dertigjarige zoon overweegt 
momenteel of hij in het bedrijf wil stappen. De 
Jong laat zich hierdoor niet het hoofd op hol bren-
gen; het is business as usual bij Heco Stekcultures. 
‘Als mijn zoon besluit om het bedrijf over te nemen 
in de toekomst dan zijn er de mogelijkheden maar 
als hij besluit om dat niet te doen , dan dient zich 
tegen die tijd ongetwijfeld een andere oplossing 

aan. Mijn zoon mag het bedrijf overnemen als hij 
dat wil, maar hij moet dat wel met passie en plezier 
doen. Hij is vrij om zijn eigen keuze te maken. Ik 
ben zelf dit bedrijf begonnen omdat ik het leuk 
vond om te vermeerderen en te kweken.’

Nu versus lange termijn
Alhoewel De Jong zodanig goed voor zichzelf 
zorgt dat hij voor de lange termijn zijn zelfstandig-

heid borgt, leeft hij bij de dag. ‘Ik vind het bedrijf 
nu voldoende groot en hoef niet te groeien . We 
produceren nu zes tot zeven miljoen stekken per 
jaar met 1 hectare kas en daar doen we het mee. 
De uitdaging ligt er voor mij in om binnen het 
aantal vierkante meters aan bedrijfsgrootte een zo 
goed mogelijk product af te leveren met een goed 
tot acceptabel rendement. Eventuele uitbreiding 
zit nu niet in de planning, maar wie weet wat de 
toekomst brengt.’ 

Duurzaamheid
Ruim vijftien jaar geleden is Heco Stekcultures 
de weg ingeslagen om bewust en duurzaam te 
kweken. ‘We hebben toen tijdens de renovatie 
van onze bewortelingsruimte gekozen voor een 
verwarmingssysteem met warmte-opslag in de 
bodem met warmtewisselaar en warmtepomp. 
De oude bodemverwarming met slangen is toen 
verwijderd en vervangen door een vloerverwar-
ming met lamellen. Met dit systeem kunnen we 
in de zomer onze bodem koelen en deze warmte 
slaan we in de bodem op. In de winter halen we 
deze opgeslagen warmte weer uit de bodem om 

Medewerksters op de stekafdeling.

In deze ruimte krijgen de stekken hun nevelbehandeling om 

de wortelvorming te stimuleren.
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de vloer in de stekruimte mee te verwarmen. Ook 
hebben we toen een nieuwe schuur met stek-
ruimte gebouwd en daarop hebben een energie-
dak laten leggen waarvan we ook de warmte in de 
zomer opvangen en opslaan in de bodem. Onze 
moederplanten proberen wij op een duurzame 
manier te kweken door de percelen regelmatig 
af te mulchen met bladmulch voor de bestrijding 
van onkruiden. Dat werkt naar mijn inzicht goed. 
Moederplanten en stekken behandelen we ook 
regelmatig met compostthee. Hierdoor boots je 
de groeiomstandigheden bij de moederplanten 
na zoals deze in de natuur zijn en kan er dus een 
rijk bodemleven ontstaan. Voor de planten komen 
allerlei voedingsstoffen en mineralen vrij, waar-
door de planten vitaler en weerbaarder worden . 
Hierdoor hebben wij relatief minder last van ziekte 
en plagen.’ 

Rondleiding
Het kantoor grenst aan de kas. Door het kantoor-
raam kijk je uit over de bedden met  stekken. Ook 
aangrenzend aan de kas is de stekruimte, waar een 
team van vier vrouwen – in het hoogseizoen aan-
gevuld met uitzendkrachten – het stekwerk doen. 
‘Vrouwen zijn wat preciezer in de vingers,’ legt De 
Jong uit. ‘De mannen onder het personeel verzor-
gen het interne transport en bemesten en snoeien 
de stekken.’

De Jong loopt door de kas. In de ruime stekruimte 
werken de vrouwen aan tafels met verstelbare 
stoelen. Hier worden de stekken gesorteerd, 
geknipt en weggestoken. Er is bewust voor deze 
manier van werken gekozen en niet voor ‘weg-
steklijnen’, omdat ik het belangrijk vinden dat de 

mensen afwisseling hebben in hun werken. Als ze 
aan een steklijn zitten is het werk mijns inziens te 
monotoon wat de kans op mogelijke lichamelijke 
klachten verhoogt.  Door ons grote assortiment is 
het ook niet altijd handig om met wegsteeklijnen 
te werken, omdat wij op een dag met te veel soor-
ten planten en stek trays werken.’

Nadat de stekken zijn weggestoken, worden deze 
in de bewortelingsruimte geplaats en dit gebeurt 
afhankelijk van soort en tijdstip onder kleine plas-
tic tunnels of onder waternevel. De Jong laat een 
van de ruimtes zien waar dat gebeurt: ‘Hier creëren 
we een luchtvochtigheid van rond de 95 procent 
wat verdamping zoveel mogelijk tegengaat zodat 
de wortelvorming kan plaatsvinden. Tijdens dat 
bewortelingsproces krijgen de stekken regelmatig 
compostthee toegediend en wanneer ze voldoen-
de zijn beworteld gaan de stekken naar de zoge-
naamde afhard afdeling. Daar krijgen ze indien 
nodig de juiste voedingstoffen, worden gesnoeid 
en krijgen regelmatig compostthee.’

De kassen zijn helemaal voorzien van een verwar-
ming en van een scherminstallatie die in de zomer 
het te sterke zonlicht tegenhoudt en in de winter 
isoleert tegen de kou. Voor het besturen van het 
kasklimaat beschikt Heco Stekcultures over een kli-
maatcomputer die per afdeling het klimaat regelt.    
De Jong: ‘In maart ziet het er hier het mooiste uit. 
Dan verschijnen er bladeren in vele kleuren. Het 
meeste wat hier staat, is bladverliezend, dus in de 
winter is de aanblik kaal.’ Verderop staat een aantal 
Deense karren geladen, klaar om te worden afgele-
verd aan klanten. 

Wichelroede
De Jong beantwoordt met zichtbaar plezier de 
vraag wat hij doet als hij niet aan het werk is. ‘Ik 
doe dan leuke dingen met mijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen. Ook loop ik sinds ruim acht jaar 
op verzoek met de wichelroede. Ik zoek daarmee 
bijvoorbeeld naar aardstralen en wateraders voor 
mensen die daar gevoelig voor zijn en daarmee 
rekening willen houden met de bouw van een huis. 
Ik heb zelf door mijn gevoeligheid gemerkt wat het 
voor invloed kan hebben, ook de straling van onze 
mobiele telefoons, wifi en draadloze netwerken 
kunnen een negatieve invloed hebben. Daarom 
heb ik op mijn telefoons een omvormer geplakt.’
De Jong laat het koperen spoeltje op zijn tele-
foon zien. ‘Hierin zit een informatiedrager die de 
pulserende straling van de telefoon omvormt 
naar golvende straling, waar levende organismes 
zoals wijzelf beter op reageren.’ De Jong voelt 
haarfijn energieën aan.  Hij doet een opmerkelijke 
uitspraak: ‘De straling van telefoons en wifi zou 
wel eens het asbest van de toekomst kunnen zijn. 
De gevolgen van asbest waren vroeger nog niet 
bekend. Zo zal ook de toekomst wellicht uitwij-
zen dat pulserende straling ons geen goed doet.’ 
Speciaal voor zijn nevenactiviteiten heeft De Jong 
een bedrijfje opgericht, Enerstra.
 
Hier en nu
De bewuste levenshouding van De Jong heeft wel-
degelijk invloed op zijn ondernemerschap: ‘Ik kijk 
altijd naar wat ik in het nu kan beïnvloeden voor 
een goed product te kweken. Wat ik kan doen, 
voer ik op dat moment uit. Ik anticipeer op de 
omstandigheden die er ontstaan en probeer daar 
op mijn manier sturing aan te geven.’

Kees de Jong in de afhardruimte.

KWEKER AAN HET WOORD
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Twee kwekerijen over hun ervaringen met foliekassen

‘Met folie creëer je een  
buitenklimaat in de kas’ 

Linders Kwekerijen beschikt al sinds 2003 over een 
foliekas, gebouwd door VDH Foliekassen. Jeroen 
Linders, oprichter van Linders Kwekerijen, legt die 
keuze uit. ‘Wij werken al vanaf onze beginjaren 
samen met VDH. Zij bouwden hun eerste kas op 
ons terrein in 1985, destijds nog van glas. Dat is 

heel goed verlopen. Toen we in 2003 een nieuwe 
kas wilden bouwen, hebben we daarom weer voor 
VDH gekozen. Deze keer echter geen gewoon glas, 
maar een foliekas.’

Folie was in die tijd nog vrij nieuw. Linders: ‘De 

gebouwde kas beschikt over doorlopende nok-
luchting, waardoor er veel lucht binnenkomt. Er is 
dubbele folie aangebracht en aangezien wij ook 
vloerverwarming hebben, blijft de teelt vochtvrij 
en hoeven we vrijwel niet te stoken.’ Vooral het 
concept met doorlopende beluchting bevalt goed. 

Foliekassen worden al jaren gebouwd voor de sierteelt en de boomkwekerij. De één zweert erbij, de ander ziet er het nut niet van in. Tijd om de proef 

op de som te nemen. Boom in Business vroeg twee kwekerijen met foliekassen van VDH Foliekassen BV naar hun ervaringen: Linders Kwekerijen uit Ell 

en Boomkwekerij Ruud van der Werf uit Boskoop. 

 
Auteur: Nino Stuivenberg

Bernd Leinauer
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Toen Linders twee jaar geleden een extra kas liet 
bouwen, wilde hij er dus één volgens hetzelfde 
principe. Linders: ‘Voorheen deden wij een deel 
van onze teelt op een externe locatie, maar deze 
hebben we afgestoten. We hadden toen een 
nieuwe kas nodig die puur voor de teelt was. Onze 
eisen waren nauwelijks anders dan bij onze eerste 
kas in 2003. Voor de bouw van de nieuwste kas 
heb ik bij drie partijen een offerte aangevraagd. 
Uiteindelijk viel de keuze toch weer op VDH, 
waarna zij hun derde kas op ons terrein gebouwd 
hebben.’

Vaste planten
Bij Linders in Ell worden vaste planten gekweekt 
in potten van negen centimeter. Foliekassen zijn 
voor de sierteelt echt een uitkomst, vindt Linders. 
‘Bij de kassen kunnen de ramen tot boven de nok 
open. In combinatie met de folie, die de uv-straling 
niet uitfiltert, kun je nagenoeg een buitenklimaat 
creëren. In de winter kun je overtollig vocht buiten 
de kas houden en de temperatuur in de hand hou-
den. Gedurende de rest van het jaar zorg je ervoor 
dat het niet te warm wordt en dat er genoeg lucht 
is. Specifiek voor deze teelt werkt folie erg goed. 
Dat is ook de reden dat folie inmiddels vrij veel 
wordt toegepast.’ Voor Linders is de lichtrege-
ling het belangrijkst aan de foliekas. ‘Doordat de 
uv-straling niet uitgefilterd wordt, heeft de plant 
geen strekking. De plant groeit niet in de lengte en 
meer gedrongen. Juist bij vaste planten is dat van 
belang.’

Het prijsverschil tussen een foliekas en een nor-
male kas is volgens Linders klein. ‘Al kun je de kas 
natuurlijk zo uitgebreid aankleden als je zelf wilt’, 
zo merkt hij op. De folie heeft een garantie van 
zeven jaar en gaat zo’n tien jaar mee; voor de kas 

staat een levensduur van ongeveer dertig jaar. 
Linders is erg tevreden over zijn investering in 
foliekassen. ‘Ik heb zeker geen spijt van mijn beslis-
singen om voor folie te kiezen. Vooralsnog zijn er 
in mijn ogen ook geen betere oplossingen beschik-
baar. Ik sta achter mijn keuze; mocht ik een nieuwe 
kas laten bouwen, dan zou ik wederom voor een 
foliekas kiezen. De samenwerking met VDH ver-
loopt altijd prettig. Zij komen hun afspraken na en 
leveren prijstechnisch ook prima.’

Duidelijke meerwaarde
Ook Boomkwekerij Ruud van der Werf uit Boskoop 
maakt gebruik van foliekassen van VDH. Van der 
Werf was er vroeg bij: al in 2001 nam zijn bedrijf 
de eerste foliekas in gebruik. Ruud van der Werf 
legt uit: ‘Ik had in die tijd een nieuwe kas nodig 
en ben me toen gaan oriënteren om te kijken wat 
er allemaal al gebouwd was. Er waren toen twee 
grote spelers op de markt: Rovero en VDH. De 
keuze is op VDH gevallen.’ Folie had in die tijd een 
duidelijke meerwaarde, legt Van der Werf uit. ‘Folie 
laat uv door, iets wat in die tijd met glas technisch 
nog niet haalbaar was. Bovendien heb je met folie 
een wat vochtiger klimaat in de kas, en dat is goed 
voor onze teelt.’ Van der Werf teelt op zijn kwekerij 
hoofdzakelijk clematis.

Ruim vijftien jaar later heeft Van der Werf drie folie-
kassen van VDH op zijn terrein staan, waarvan de 
meest recente afgelopen winter is gebouwd. Sinds 
hij met folie werkt, gaat zijn voorkeur ernaar uit om 

dat ook in nieuwe kassen te blijven doen. Van der 
Werf: ‘Je wilt niet met verschillende kastypen wer-
ken, want dan zou je per kas op een andere manier 
moeten werken. Dat geeft bepaald geen rust in 
de teelt.’ Een foliekas op zich maakt volgens Van 
der Werf niet direct het verschil; het draait vooral 
om de manier van werken. ‘Uiteindelijk maakt de 
gebruiker het verschil. De kas is slechts een onder-
deel van het hele teeltproces, maar wel een deel 
dat je goed voor elkaar wilt hebben.’

Volgens Van der Werf is er overigens geen massale 
overstap van het één naar het ander. ‘Je ziet eigen-
lijk geen trend richting alleen glas of folie: overal is 
diversiteit. Dat komt vooral doordat iedere kweker 
andere eisen stelt. Het is moeilijk om glas en folie 
één op één te vergelijken.’ Zelf is Van der Werf in 
ieder geval tevreden over de foliekassen van VDH. 
Bij zijn oudste foliekas ging de folie vijftien jaar 
mee; afgelopen jaar is het vervangen, waarmee hij 
dus voorlopig weer even vooruit kan.

‘Bij nieuwbouw zou ik 

wederom voor folie kiezen’

 VDH Venlokas
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Taxuskever nauwelijks 
nog adequaat te bestrijden  
Veranderende levenscyclus en gebrek aan insecticiden 
verhinderen effectieve bestrijding 

‘De taxuskever geldt al geruime tijd als een plaag in de boomkwekerij, maar nu zien we het aan alle kanten uit de hand lopen.’  

Dat zegt Wilma Windhorst, adviseur boomteelt bij adviesbureau Agropoli. Windhorst constateert dat de levenscyclus van de taxuskever ingrijpend is 

veranderd. Dat bemoeilijkt effectieve bestrijding van het insect. Daarnaast zien boomkwekers zich geconfronteerd met een verschraling van het  

aanbod van effectieve bestrijdingsmiddelen. ‘We redden het niet meer met wat we nu aan middelen beschikbaar hebben.’

Auteur: Paul van der Sneppen
Foto’s: Wilma Windhorst

De taxuskever is nauwelijks of niet meer adequaat 
te bestrijden, zeggen de experts die Boom in 
Business spreekt. Het middelenpakket is ontoerei-
kend om de kever aan te pakken. Het insecticide 
Steward van DuPont was tot twee seizoenen terug 
één van de laatst overgebleven effectieve chemi-
sche bestrijdingsmiddelen met een toelating voor 
de sierteelt. Fabrikant DuPont heeft die toelating 
echter zelf ingetrokken. De rechten voor die toe-
passing heeft het bedrijf kort daarop overgedragen 
aan Syngenta. Sindsdien kijkt de sierteeltsector 
reikhalzend uit naar hernieuwde toelating van het 
insecticide. 

Larven
‘Met het wegvallen van Steward is de bestrijding 
van de taxuskever heel zwaar komen te leunen op 

de aanpak van de larven’, zegt Jeroen van der Meij, 
projectleider onderzoek boomteelt bij adviesbu-
reau Delphy. ‘Het is nu extra belangrijk om in het 
najaar goed op te letten of er larven in de teelt 
zitten. Telers moeten er meer dan ooit voor waken 
dat ze in het volgende stadium van hun levenscy-
clus geraken, want wie met veel kevers te maken 
krijgt, heeft nu écht een groot probleem. Bestrijd 
de larven tijdig met aaltjes of met het biologische 
middel BIO 1020 van Bayer, een schimmel.’ 
Maar daarmee is volgens Windhorst het probleem 
niet meer in alle gevallen op te lossen. Zij consta-
teert namelijk nog een heel ander probleem. De 
levenscyclus van de taxuskever is aan grote veran-
deringen onderhevig, waardoor effectieve bestrij-
ding steeds lastiger wordt. Een sluitende verklaring 
voor die ontwikkeling heeft ze niet. ‘Maar we zien 

wel duidelijke verschuivingen. De ei-afzet is al een 
aantal jaren aan het verschuiven naar later in het 
jaar. Normaliter verwacht je eind juli en in augustus 
en september larven aan te treffen. We zien nu dat 
we ook half oktober nog nét uitgekomen larven 
vinden. De hele levenscyclus van die laatkomers 
verschuift en daarmee spreiden de verschillende 
stadia van de levenscyclus zich over een groot deel 
van de seizoenen.’ 

Stramien
Dat compliceert de bestrijding. Voorheen voltrok 
de bestrijding van de taxuskever zich volgens een 
vast en overzichtelijk stramien. Begin juni troffen 
boomkwekers de eerste kevers aan. Na twee tot 
drie weken werden dan de eerste gewasbespuitin-
gen ingezet. Eind september werd de bestrijding 

Vraatschade aangericht door de  

taxuskever is heel herwkenbaar. 
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van de kever gestaakt. De larven werden dan in 
september bestreden met aaltjes. Na die laatste 
interventie was de populatie doorgaans vrijwel 
helemaal opgeruimd. 
Nu is er volgens Windhorst een situatie ontstaan 
waarin de keverbestrijding in september nog niet 
gestaakt kan worden, omdat er dan nog larven 
verpoppen en er nieuwe kevers uitkomen. ‘De aan-
pak van de larven proberen we nu zo veel mogelijk 

naar later in het jaar te verschuiven. Maar zelfs 
dan is de bestrijding niet altijd optimaal, omdat 
de aaltjes bij lage temperaturen de zeer jonge lar-
ven moeilijker parasiteren. Bovendien zijn op dat 
moment nog niet alle larven uit, dus we krijgen ze 
gewoon niet allemaal meer te pakken in het najaar.’

Winter
Naar de oorzaak van de veranderingen in de 
levenscyclus kan Windhorst slechts gissen. ‘Lang 
dachten we dat het lag aan de zachte winters, 
maar dat idee lijkt achterhaald. Ook na de strenge 
winters van een paar jaar terug vonden we in 
maart net uitgekomen larven. Dat is dus ei-afzet 
van in de winter.’

Op de vraag of klimaatverandering een rol speelt 
bij het gedrag van de taxuskever, moet Windhorst 
het antwoord schuldig blijven. ‘Ik durf daar niet zo 
veel over te zeggen. We doen uitgebreide waar-
nemingen volgens een gedegen systematiek. We 
kijken en documenteren goed, maar ik blijf natuur-
lijk vooral een ervaringsdeskundige en zeker geen 
wetenschapper.’ 

Weersextremen
Wel waagt Windhorst zich voorzichtig aan de sug-
gestie dat de weersextremen van de laatste acht 

Taxuskevers

‘Zelfs in september komen  

er nog nieuwe kevers uit’

LET oP: NiET ALLE KAARTEN  
oP STEWARD
Ook al komt Steward beschikbaar dan moeten 
we daar niet al onze kaarten op zetten want met 
de vier  keer spuiten waar Wilma Windhorst het 
in dit artikel over heeft ontstaat er gegarandeerd 
resistentie en dan ben je pas echt ver van huis. 
Als Telermaat hebben wij al resistente kevers 
waar genomen.

We zullen dus met aaltjes verder moeten. Het 
klopt dat aaltjes bij lagere temperaturen minder 
goed werken. Samen met BASF hebben wij  
echter een aaltje dat ook bij lage temperaturen 
(7 graden) zijn werk nog goed doet.

Van Bio 1020 is er sinds deze zomer een vloei-
bare variant, de MET52 beschikbaar. Omdat de 
bestrijding van taxuskever en larve niet op het 
etiket staat is daar is wellicht een KUG op te  
krijgen. Dat zou voor de taxuskever bestrijding 
een goede aanvulling zijn.
 
Peter van Dongen, Telermaat
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5 min. leestijd

jaar van invloed zijn op de levenscyclus van de 
taxuskever. ‘In de zomer van 2015 hadden we een 
droogteperiode van maar liefst acht weken. We 
zagen in die periode kevers die geen eieren afleg-
den. Het heeft er dus alle schijn van dat ze zich 
aanpassen aan de omstandigheden. Ze lijken af te 
wachten tot de droogte voorbij is, om vervolgens 
alsnog eieren af te leggen.’

Zowel Windhorst als Van der Meij maakt zich 
zorgen over het verschraalde middelenaanbod in 
de strijd tegen de taxuskever. Het maakt de sier-
teelt kwetsbaar. Van der Meij hoopt daarom dat 
het middel Steward snel weer beschikbaar komt 
voor gebruik in de boomkwekerij. ‘Het is een heel 
effectief middel tegen de kever gebleken. Eigenlijk 
is het onmisbaar in het totaalpakket van midde-
len die we kunnen inzetten tegen de taxuskever. 
Het is bovendien lastig uit te leggen dat Steward 
gewoon gebruikt mag worden op kool en zacht 
fruit, maar niet in de sierteelt. Dat moet snel wor-
den gerepareerd.’ 

oponthoud
Syngenta onderschrijft dat. Het bedrijf laat Boom 

in Business niettemin weten dat er nog geen 
aanvraag is ingediend. Er wordt nog hard gewerkt 
aan een nieuwe formulering voor de toelating van 
Steward in de sierteelt. Toch valt die toelating niet 
op korte termijn te verwachten. De woordvoerder 
van het bedrijf waagt zich ook niet aan voorspel-
lingen over het tijdspad. Het oponthoud heeft 
onder meer te maken met aangescherpte eisen 
voor de werkzame stof Indoxacarb. In het uiterste 
geval moet Syngenta nieuw onderzoek doen voor 
de toelating; daar kunnen jaren overheen gaan. 
Windhorst ziet in de terugkeer van het middel 
bovendien geen oplossing voor alle problemen. 
‘Dan zou de toelating voor het gebruik uitgebreid 
moeten worden. Voorheen konden we het maar 
vier keer per jaar toepassen. Dat was net toerei-
kend voor de zomer. Met het oog op alle veran-
deringen in het gedrag van het beestje is dat nu 
beslist ontoereikend.’

‘We kunnen alleen nog maar 

de larven bestrijden’

Hester van Gent 

Larven van de taxuskever. Verschillende stadia van 
ontwikkeling in één vondst LEVENScycLuS TAxuSKEVER 

De levenscyclus van de taxuskever (onder normale omstandigheden): vanaf half maart tot begin 
juni zijn de larven actief en vreten ze aan wortels. Vanaf half april tot eind juni verpoppen de larven. 
Van half mei tot begin oktober zijn de kevers actief en vreten ze aan de gewassen. Van begin juni tot 
begin oktober leggen de vrouwtjes hun eieren. Vanaf half juli tot begin november zijn er weer larven 
actief. Begin november gaan de larven in rust. 
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‘Nu hoef ik niemand aan te  
nemen voor de facturatie’
Boomkwekerij Denissen automatiseert bedrijfsprocessen

Automatisering – de een is er haantje de voorste in, de ander stelt het wat langer uit. Niet zo gek, want het is natuurlijk wel even wennen, merkte ook 

Jurgen Denissen. Gelukkig worden daar nu de vruchten van geplukt.

Auteur: Kelly Kuenen

In het Brabantse Zundert kweken Jurgen en Kevin 
Denissen van Boomkwekerij Denissen op zo’n 30 
hectare bos- en haagplantsoen (‘alle soorten’) en 
zaailingen. Het bedrijf bestaat al zestig jaar en 
net als veel kwekerijen is ook deze onderneming 
een echt familiebedrijf. Drie jaar geleden namen 
de broers Boomkwekerij Denissen over van vader 
Jos Denissen (‘Jos Junior’), die in de jaren tachtig 
samen met zijn vrouw Marion de kwekerij had 
overgenomen van zijn vader (‘Jos Senior’). 
Beide broers hebben sindsdien een duidelijke 
rolverdeling. Jurgen werkt sinds twee jaar voorna-
melijk op kantoor, zijn broer op de kwekerij. Sinds 
een jaar maakt Jurgen ook meer uren op kantoor. 
In het seizoen zit hij er 40 uur, in de zomer 20, uren 
die worden aangevuld met bezoeken aan klanten. 
Hij heeft daarmee de meeste administratieve taken 

overgenomen van zijn vader, die minder uren is 
gaan werken.  

Rond de tijd dat Jurgen meer op kantoor kwam 
te zitten, werd ook de overstap gemaakt naar 
Groenvision. Dit softwaresysteem van Infogroen 
bestaat uit losse modules die de gebruiker 
zelf kan samenstellen en waarmee verschil-
lende bedrijfsfacetten geautomatiseerd worden. 
Denissen: ‘Met het pakket kan ik het beheer van 
relaties, in- en verkoop, voorraad en factura-
tie regelen.’ Boomkwekerij Denissen maakte al 
gebruik van automatisering in de vorm van Groen-
Handelskwekerij van Infogroen, de voorloper van 
Groenvision, maar met het nieuwe programma 
werden verdere stappen gezet. 

Over de software vertelt Jan Kastelein van 
Infogroen: ‘Groenvision is altijd en overal toeganke-
lijk, heeft mooie dashboards met actuele manage-
mentinformatie, realtime voorraadbeheer en heeft 
slimme oplossingen om de kweker veel tijd op 
kantoor te besparen. De modulaire opbouw zorgt 
ervoor dat het pakket aansluit op het soort bedrijf 
dat ermee moet werken. Modules als relatiebeheer, 
voorraadbeheer, in- en verkoop en facturering 
worden toegevoegd, tot het geheel aansluit bij de 
behoeften.’  

Kastelein: ‘Boomkwekerij Denissen maakt gebruik 
van Groenvision Professional, specifiek voor de 
handelskweker, met modules voor in- en verkoop 
en voorraadbeheer, aangevuld met de mogelijk-
heid om de voorraad van collega-kwekers automa-

Kevin en Jurgen Denissen



www.boom-in-business.nl 31

tisch in te lezen. Op die manier kunnen ze snel zien 
waar ze planten vandaan kunnen halen.’

Weg met de papierwinkel
De belangrijkste reden om over te stappen, was de 
wens om de ‘papierwinkel’ te verkleinen en daar-
door tijd te besparen. Eerder al vertelde Jurgen aan 
Boom in Business niet te streven naar een groter 
bedrijf, maar dat hij het bedrijf wel toekomstproof 
wil maken door het optimaliseren van bedrijfs-
processen, van personeelsbeleid tot marketing en 
sales. 

Dat begon al in 2007, met de verhuizing van de 
Kapellekestraat naar de Stuivezandseweg. Enkele 
jaren later stonden al die ordners op kantoor op 
de to-dolijst. ‘Voorheen deed mijn vader al het 
administratieve werk; hij verzamelde daarbij veel 
papieren. Facturen werden vijf tot soms wel zeven 
jaar bewaard. Ik vind het belangrijk dat er zo min 
mogelijk papierwerk aan te pas komt; mijn doel is 
om dat nu zo veel mogelijk weg te werken. Beter 
direct overstappen dan eerst het oude systeem 
leren kennen en later weer een nieuw, was mijn 
gedachte.’

Zowel vader Jos als moeder Marion is nog werk-
zaam in het bedrijf. Jos werkt nu minder uren op 

kantoor. In die tijd verzorgt hij de facturatie. Na 
jarenlang omringd te zijn door orders en ander 
noodzakelijk papierwerk, is het voor zijn vader wel 
wennen dat de administratie niet meer tastbaar 
aanwezig is. ‘Hij heeft me nog weleens gevraagd 
“of dat écht allemaal weg moest”. Maar ja, je kunt 
wel al die klappers met papieren hebben staan, 
maar negen van de tien keer wordt daar niets meer 
in teruggezocht.’

Toch was hij is vrij snel gewend aan de nieuwe 
manier van werken, vertelt Jurgen. ‘Ik zorg dat ik zo 
veel mogelijk e-mailadressen verzamel, zodat we 
de facturatie digitaal kunnen verwerken. Inmiddels 
zegt mijn vader zelf: “Jurgen, we moeten zorgen 
dat we meer e-mailadressen hebben; dat is zó 
gemakkelijk.” Voorheen moest hij de facturen uit-
printen, in een envelop stoppen en voorzien van 
een postzegel. Daar gaat stiekem veel tijd inzitten. 
Nu kost het factureren bijna geen tijd meer.’
‘Nu kunnen we met een druk op de knop zien 
wat de betaalachterstanden zijn en klanten een 
herinnering sturen. Waar we vroeger een uur 
deden over de facturatie, is dat nu binnen twintig 
minuten afgerond. Wat ik heel belangrijk vind, is 
dat ik hierdoor niemand hoef aan te nemen voor 
de facturatie, maar we het er zelf bij kunnen doen. 
Dat overzicht is een voordeel, van betalingen, maar 
ook van de omzet en de afzet van verschillende 
artikelen.’ 

Even omschakelen
Ook voor Jurgen zelf was het schakelen. De eerste 
tijd was het even door de zure appel heen bijten 
om het systeem te leren kennen, vertelt hij. ‘Het 
scheelt dat ik van een jongere generatie ben en 
dit soort dingen snel oppak. Iemand die ouder is, 
zal er misschien wat langer over doen. Gelukkig 

zijn we goed geholpen door Infogroen. Met de 
functionaliteiten die we nodig hebben, kan ik goed 
uit de voeten. Ik weet niet van alles hoe het precies 
werkt, maar dat komt vooral doordat er met dit 
systeem ontzettend veel mogelijk is.’ 

Mogelijk wordt het pakket waar Denissen mee 
werkt later nog uitgebreid, maar het liefst doet hij 
dat stap voor stap, vertelt Jurgen. ‘Ik hoop dat de 
klanten in de toekomst hun bestelling aanleveren 
via een Excel-bestand. Dat zou ons veel tijd bespa-
ren; ik hoef dan alleen even de prijs erbij te note-
ren en dan kan het automatisch verwerkt worden. 
Nu komen de bestellingen op diverse manieren 
binnen, via mail, fax of per telefoon. Als iemand 
zegt dat hij de bestelling liever telefonisch doet, 
dan wil je ook niet dwars liggen. Het is lastig om 
iedereen zo ver te krijgen dit met Excel te doen. 
Gelukkig is het nu nog geen noodzaak, dus we 
kunnen er nog rustig over nadenken hoe we het 
gaan aanpakken.’ 

4 min. leestijd

Jan Kastelein

‘Al die klappers met  

papieren… negen van de 

tien keer wordt daar niks  

in teruggezocht’

‘Ik hoop dat in de toekomst 

bestellingen worden aange-

leverd via een Excel-bestand. 

Dat zou veel tijd besparen’
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Tropenrooster voor 
boomkwekers
Een tropenrooster (6 uur beginnen, 15.00 uur stoppen), veel drinken en alleen werken onder een parasol. Batouwe Boomkwekerijen, leverancier van 

uitgangsmateriaal aan boom- en plantenkwekers, in Dodewaard neemt in de warme dagen in juni extra maatregelen tegen de hitte om personeel en 

vakantiewerkers fit te houden. Jonge boompjes stoppen niet met groeien als het heet is, dus moet ook het werk gewoon doorgaan. En dan is de keuze 

tussen buiten werken (ruim 30 graden celsius) of binnen in de kassen (ruim 40 graden celsius) niet moeilijk. Bij de Batouwe worden zo’n 500 soorten 

heesters en 100 soorten bomen gestekt, ruim 4 miljoen stuks per jaar. De stekken worden naar zo’n 25 landen geëxporteerd.
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‘De zevenzonenboom is  
de perfecte afwisseling  
voor de eeuwige krent’

Henk Schuitemaker, landschaps- 

architect en één van de eigenaren van 

VlugP Stedebouw en landschaps- 

architectuur, heeft zojuist de Heptacodium 

miconioides, ofwel de zevenzoneboom in 

een ontwerp toegepast voor een daktuin 

op de Zuidas in Amsterdam, dat in  

september wordt uitgevoerd.  

‘Hij inspireert me door de prachtige  

geurige bloei en vruchtdracht tot laat 

in het najaar, wat echt bijzonder is in 

Nederland.’

Auteur: Santi Raats

Landschapsarchitect Schuitemaker siert stedelijk gebied graag op met exoten

Gaby Kleuver en Boel Hammarstrand

Henk Schuitemaker: ‘De zevenzonenboom bloeit 

wanneer de rest is uitgebloeid. Als ontwerper zoek ik 

spreiding van bloei, zodat er het hele jaar door iets 

moois is om naar te kijken.’
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INSPIRATIEBOOM

Heptacodium miconioides is familie van de 
Caprifoliaceae, de kamperfoelieachtigen. Het is 
een nog vrij onbekende bladverliezende sier-
heester, alhoewel hij al in 1907 is ontdekt door 
Amerikaanse dendrologen tijdens een expeditie 
naar het Chinese berggebied. Zij namen echter 
alleen gedroogde monsters mee en deze verdwe-
nen in het archief. Pas in 1980 vond er opnieuw 
een expeditie plaats naar China, waarna zaden van 
Heptacodium miconioides werden meegenomen 
en in cultuur werden gebracht. Schuitemaker 
weet te vertellen: ‘Als je Heptacodium miconioides 
opkweekt, bloeit hij blijkbaar pas na een paar jaar. 
In 1986 werd er een aangeplant in het arboretum 
in Wageningen, maar die bleef de eerste jaren 
onopgemerkt. Vandaar dat men pas later dacht: 
wat is hij eigenlijk mooi!’ 

Verwarrende naam
Er kan wat verwarring ontstaan over de naam 
zevenzonenboom. Waar verwijst ‘zonen’ naar? 
Uit de Engelse vertaling wordt men niet veel wij-
zer: seven son flower. In elk geval is duidelijk dat 
‘zeven’ verwijst naar het aantal bloemen dat de 
botanicus in kwestie aantrof per bloemenkrans 
van de Heptacodium miconioides: hepta betekent 
zeven. ‘Maar daar is wat misgegaan’, verklaart 
Schuitemaker. ‘De bloemen komen voor in aantal-
len van zes.’

De landschapsarchitect gaat verder: ‘De soort 
wordt sinds de jaren 80 gekweekt. In het arbo-
retum van Wageningen staat één van de eerst 
geplante exemplaren. Ze zijn nu overal verkrijgbaar 
bij de grote kwekers, heb ik gezien. Langzaamaan 
verschijnen ze nu ook in de openbare ruimte. Ze 
zijn heel makkelijk om toe te passen. Wel houdt 
hij van een doorlatende vochthoudende grond en 
van zon om het beste tot bloei te kunnen komen, 
alhoewel hij ook in halfschaduw kan staan. Hij 
hoort niet in verharding, maar in een ruim plant-
vak. Hij is in elk geval zeer winterhard en er zijn 
nog geen problemen geconstateerd op het gebied 
van ziekten en plagen.’

Gemeentehuis Leidschendam
Voor de ingang van het gemeentehuis van 
Leidschendam-Voorburg staan vier exemplaren als 
kleine meerstammige boompjes. Je kunt onder de 
kroon door kijken; vanaf de bankjes in de publieks-
ruimte van het gemeentehuis kun je onder de 
boompjes door het verkeer verderop in de straat 
aanschouwen. De vier Heptacodium miconioides 
zijn in het voorjaar van 2017 geplant en zijn onder-
deel van een ontwerp van landschapsarchitecten-
bureau Plein’06 uit Rotterdam. Enkele dorre blaad-

jes verraden dat ze er, waarschijnlijk in juni, wat te 
droog bij hebben gestaan. ‘Alle vier staan ze ook in 
een verhoogde bak, terwijl ze nog geen diepe wor-
tels hebben aangemaakt. Met het verplanten “pest” 
je ze natuurlijk ook een beetje. Maar ze komen er 
weer bovenop. De top is niet kaal, maar staat mooi 
in blad.’ Schuitemaker buigt zijn arm in de kroon. 
‘Daar zit een jonge scheut van wel 40 cm. Dat is 
een teken dat de boom is aangeslagen. Gelukkig 
maar, want er zijn in Nederland niet veel plekken 
waar je volwassen exemplaren van Heptacodium 
miconioides kunt bewonderen. Helaas is het nog te 
vroeg voor de bloei: die vindt pas plaats vanaf eind 
augustus. Nog even wachten, dus.’

uitgesproken indruk
De uit de kluiten gewassen heesters hebben een 
aparte, schilferende schors, net zoals die van ber-
ken en platanen. De vier exemplaren zijn als een 
meerstammig boompje gesnoeid. Schuitemaker: 
‘Je kunt ze ook van onderuit laten groeien. Er zijn 
veel verschillende snoeivormen mogelijk met 

Heptacodium miconioides. Dat is een voordeel bij 
het ontwerpen.’ Schuitemaker geeft toe: ‘Het is 
een boom waar je van moet houden. Het lijkt mis-
schien een beetje alsof hij een rommelig uiterlijk 
heeft, maar hij is vooral karakteristiek. Hij past 
goed als solitair in een park of als aandachtstrek-
ker in een binnentuin, parktuin of daktuin. Ik 
heb hem in ons ontwerp voor de Amsterdamse 
daktuin tussen een judasboom, honingboom en 
een winterbloeiende kers staan. In de stad kan hij 
ook prima aarden, omdat hij een open structuur 
heeft. Men wil in de stad vaak geen dichte kronen, 
omdat dit dichte schaduwen werpt en men de 
beperkte ruimte juist open en licht wil houden. 
Met Heptacodium miconioides kan men doorkijkjes 
creëren, wat de sociale veiligheid ten goede komt.’

Late bloei
De zevenzonenboompjes, nu zo’n drie meter hoog 
(hij wordt vijf tot soms wel acht meter hoog), bloei-
en nog niet. De blaadjes hangen wat naar beneden 
en zijn een beetje samengevouwen. ‘Dat kenmerkt 
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deze boom, net als bij kornoelje. Hij beschermt 
zich tegen de droogte en de zon door zijn blaadjes 
wat te sluiten, zodat het bladoppervlak kleiner 
wordt en hij minder hoeft te verdampen en dus 
minder vocht kwijtraakt. De boom bloeit pas laat, 
in augustus of september, wanneer de meeste 
planten, bloemen en bomen zijn uitgebloeid. De 
bloei gaat door tot ver in oktober. De witte bloe-
men staan in de bladoksels van tegenovergestelde 
en geveerde bladparen en geuren sterk zoet. 
Heptacodium miconioides is een ecologisch nuttige 
boom: hij trekt in de bloeiperiode bijen aan en is 
een drachtplant voor vlinders; hij herbergt rupsen 
die zich verpoppen. In het najaar worden de kelk-
bladen vlezig en verkleuren ze kersenrood. Dat is 
werkelijk prachtig. Als ontwerper zoek ik spreiding 
van bloei, zodat het oog het hele jaar door iets 
moois heeft om naar te kijken.’ 

Exoot als afwisseling van inheemse soorten
Schuitemaker vindt exoten een prima toepassing 
in stedelijk gebied. ‘In het buitengebied is dat 
anders. Daar gebruik je eerder inheems materiaal 
en de praktische soorten die altijd zijn toegepast 
als laanboom, haag of houtleverancier. Maar in 

compact stedelijk gebied wil je de burger vooral 
afwisseling bieden en sierlijkheid in kleur, bloei-
vormen en seizoensbeleving, ook al vinden som-
mige ecologen exoten ongewenst. In parken in 
stedelijk gebied wordt dat al eeuwenlang gedaan. 
Landen met koloniën toonden in hun stadspar-
ken wat er in hun rijk allemaal te halen viel. In 
de huidige openbare ruimte zie ik nog te weinig 
afwisseling tussen inheemse soorten en exoten, 
terwijl er mooie bomen beschikbaar zijn met uit-
eenlopende sierwaarde en seizoenskenmerken. De 
Heptacodium miconioides is daar bij uitstek voor 
geschikt. Eigenlijk hebben veel ontwerpers op het 
gebied van exoten maar een beperkt sortiment in 
hun hoofd. Ik hoor ook bij die groep ontwerpers 
die wel veel sortimentskennis heeft, maar regel-
matig de hulp van een dendroloog inroept. De 
zevenzonenboom is weer eens wat anders dan het 
eeuwige krentje. Daar moet met nadruk bij zeggen 
dat ik de krentenboom prachtig vind.’
De landschapsarchitect somt de voordelen van 
exoten in de stad op: ‘Ze passen vaak beter in het 
stadsklimaat, waar het vaak een paar graden war-
mer is dan in het buitengebied. Door hun aparte 
kenmerken zorgen ze voor veel belevingswaarde 
op een klein oppervlak. Door verschillende soorten 
af te wisselen, kun je bijna het hele jaar door zor-
gen dat er iets aparts te bewonderen is. En je kunt 
genoeg exoten uitkiezen die ook nog eens ecolo-
gisch verantwoord zijn. Zoals ik al eerder zei, is de 
Heptacodium miconioides een prima drachtplant 
voor hommels, bijen en vlinders.’

Er zitten zes bloemen in een krans.
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De blaadjes zijn een beetje samengevouwen. Daarmee 
beschermt Heptacodium miconioides zich tegen 
droogte en zon.
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Morgen, maandagochtend vroeg, gaat deze uitgave van Boom In Business 
naar de drukker. Tijd dus om als de wiedeweerga mijn hoofdredactioneel vol 
te pennen. Dat is een plicht die ik uit eigen vrije wil op me genomen heb. Maar 
het gras moet nog gemaaid en duizend en één andere klussen rondom het 
huis gedaan; dan is het weleens lastig om een stukje te beginnen. En waar zou 
het over moeten gaan? Met dat fantastische, prachtige zomerweer buiten valt 
dat niet mee. Een positief stukje is niet moeilijk, maar ja, daar is deze pagina 
niet voor. Het moet toch een beetje roddel en achterklap zijn, of in ieder geval 
een scherp geformuleerde mening. 

‘Wij richten ons op kwaliteit.’ Zo begon mijn laatste interview met een boom-
kweker. Nou, ik dank je de koekoek. Met die open deur beginnen veel onder-
nemers. Dat is natuurlijk zo nietszeggend als wat. Het zou interessant zijn als 
er een ondernemer begint met de kreet: ‘Wij richten ons op rotzooi. 

Goedkope en snel gekweekte planten, die een of maximaal twee weken op 
het terras van de klant staan en dan met een grote boog in de kliko gedon-
derd kunnen worden. Snijbloemen met wortel!’ Volgens mij zou daar ook wel 
een markt voor zijn. Omdat dat nu eenmaal het lot is van veel planten in het 
visuele segment. De vraag is dan natuurlijk wel wat kwaliteit is. Als je in staat 
bent om voor een minimaal bedrag een paar honderd Deense karren vol te 
zetten met uniform bloeiende planten die twee of drie weken later allemaal 
worden afgevoerd, dan is dat misschien een grotere kunst dan de laanboom-
kweker die gedurende vele jaren bezig is om één prachtige solitair klaar te 
maken voor de markt. En de consument? Die vindt dit prachtig. Als boom-
kwekers denken wij misschien dat je alleen met kwaliteit een boterham kunt 
verdienen, maar tegelijkertijd draaien de kassa’s van ketens als Action, Primark 
en Cranenbroek overuren. Het businessmodel van al die winkels is exact zo. 
Vervang een of twee weken bloeiende planten door Chinese rommel en de 
Deense kar door een 10 of 20 voets container en je hebt in a nutshell het ver-
dienmodel van deze winkels op het netvlies. Ook dit is trouwens topsport. Een 
keten als Action opent iedere week twee of meer winkels en heeft een omzet 
van meer dan 2, 6 miljard euro. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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