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DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

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

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

"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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12 ‘Focus op personeel 
opleiden en nog 
klantgerichter werken’

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

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

plannen. Deze week Batouwe Boomkwekerijen BV.
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‘Boomkwekerij loopt nog 
steeds voorop’

Drie maanden geleden trad Arne Bac als de 

nieuwe sectormanager in dienst bij de afde-

ling Food & Agri van Rabobank Nederland. 

Een mooi moment om samen met collega 

Cor de Fijter van gedachten te wisselen over 

de manier waarop de boomkwekerijsector 

zich ontwikkelt. De onderzoeksafdeling van 

de Rabobank is optimistisch over de toe-

komst: ‘De boomkwekerij loopt nog steeds 

voorop.’

Xylella fastidiosa aan de wandel

De gevreesde bacterie Xylella fastidiosa is aan de 

wandel in Zuid-Europa. In juli luidden de Franse auto-

riteiten de noodklok vanwege een Xylella-besmetting 

op het eiland Corsica. In de Nederlandse tuinbouw-

sector neemt de angst voor besmetting nu ook toe. 

Brancheorganisatie Anthos wijst ondernemers in de 

boomkwekerijsector met nadruk op de eigen verant-

woordelijkheid als het gaat om preventie.

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.

36 44 
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Een alles-in-een-software-programma bespaart enorm 
veel werk

Robèr van der Lans heeft zijn hart gevolgd. Na zijn studie bedrijfskunde koos 

hij niet voor de bankenwereld of het bedrijfsleven, maar vond hij zijn toekomst 

in de vaste planten. Kwekerij Van der Lans in Beinsdorp werkt graag efficiënt 

en koos anderhalf jaar geleden voor GroenVision. ‘Alles-in-eensysteem is veel 

gemakkelijker.’

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

6 Nieuws

16 Hagel zorgt voor veel glasschade

18 Vijfde Boom Innovatie Dag bezorgt bezoekers  
 waardevolle kennismiddag

25 Inspiratieboom 2015 op Boom Innovatie Dag  
 bekendgemaakt

26 Beroepsgebonden huidkanker: 
 Theorie is praktijk?

30 Greenport Boskoop als toonaangevende 
 one-stop shop

50 Hoofdredactioneel

48

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Luna Privilege ook geschikt voor 
boomteelt

De bestrijding van schimmels op bomen is een lastig pro-

bleem. De werkzaamheid van veel middelen is beperkt 

en het lijkt erop alsof bomen schimmelvorming juist 

niet willen voorkomen. Bayer CropScience gelooft dat 

zorgvuldig gebruik van Luna Privilege daar verandering 

in kan brengen. 

40
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Kwart vakbezoekers 
Plantarium 2015 uit 
buitenland
Plantarium kan met recht zeggen dat het een 
internationale vakbeurs is. Bijna een kwart van de 
vakbezoekers kwam dit jaar uit het buitenland. 
Het totale bezoekersaantal lag dit jaar met 17.150 
nagenoeg gelijk aan vorig jaar, toen 17.180 mensen 
de beurs aandeden. Van het commercieel vakbe-
zoek komt 24% uit het buitenland. De buitenlandse 
bezoekers komen uit alle werelddelen. Dit jaar zijn 
er uit 44 landen bezoekers geregistreerd.  
Het aandeel vakbezoek uit Duitsland is het grootst 
(23%). De Belgen bezetten een tweede plek (16%) 
en op de derde plaats staat Italië (12%). Frankrijk 
is nummer vier (9%), het Verenigd Koninkrijk bezet 
de vijfde plaats (7%) en Polen staat op de zesde 
plaats (4%). Zevende staat Denemarken met 3%, 
Zweden en de VS staan gedeeld achtste (2,5%). De 
resterende 21% komt uit overige landen. 14% van 
de vakbezoekers geeft aan Plantarium voor de eer-
ste keer te bezoeken. 
Op Plantarium 2015 zijn de vakbezoekers te split-
sen in eigenaren (51%), medewerkers (34%) en 
inkopers (15%). Opvallend is de stijging van 11% 
in de categorie eigenaren. Deze stijging gaat ten 
koste van het aantal medewerkers. 

Lichte stijging 
bezoekersaantal GTH 
De tweede editie van het evenement Groen 
Techniek Holland is – aldus de organisatoren – suc-
cesvol verlopen. Er zou sprake zijn van een lichte 
stijging van het aantal bezoekers. Beursmanager 
Willem Bierema: ‘Maar liefst 21.806 professionals 
werkzaam in de groene openbare ruimte passeer-
den tussen 8 en 10 september de entree tijdens 
het tweejaarlijkse evenement in Biddinghuizen. 
Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 21.469 
bezoekers in 2013 tijdens de eerste editie. Ruim 
160 standhouders presenteerden meer dan 4.000 
machines van ruim 550 merken.’
Leonard Huissoon van Diverto is zeer tevreden: 
'Wij hadden een prima beurs, wat zeker zal resul-
teren in concrete verkopen. Naast contacten met 
veel Nederlandse dealers hadden we ook bijna 
30 nieuwe, serieuze contacten; met een dealer uit 
Duitsland, maar ook met een gemeente in België. 
Het was voor ons kortom een goed publiek. Ook 

over de strakke en goede organisatie zijn we zeer 
tevreden.' Eim Kleinloog van Stierman De Leeuw 
trof bezoekers die goed geïnformeerd waren 
en zeer gerichte belangstelling toonden. 'Het is 
voor ons een unieke gelegenheid om in contact 
te komen met eindgebruikers, zoals hoveniers, 
aannemers in groenvoorziening, loonwerkers en 
gemeenten. Alle professionals die werkzaam zijn 
in het openbare groen zouden verplicht een dagje 
moeten uittrekken voor een bezoek aan dit groen-
evenement. Dan zijn ze helemaal op de hoogte en 
dat verdient zich zeker terug.' Joop Hoenderboom 
van Unimog/Mercedes-Benz Nederland is positief, 
omdat hij de doelgroep trof waarnaar hij op zoek 
was.  Vredo Dodewaard BV won met de DDS-
zaaimethode voor sportvelden, de Sport-serie met 
dual dosage/depth system, het Gouden Klavertje 
Vier, de innovatieprijs voor de meest opvallende 
innovatie op Groen Techniek Holland.

Overname 
Agrometius 
De overname van Agrometius door Royal Reesink 
is afgerond. Royal Reesink krijgt 95% van de 
aandelen van de specialist in gps-techniek en 
precisielandbouw in de agrarische sector. De ove-
rige 5% blijft in handen van de directeur van de 
vennootschap. Dennis Nijland van Agrometius zal 
ook na de overname aanblijven als directeur. ‘De 
overname biedt ons nog meer mogelijkheden om 
te groeien’, zegt Nijland. ‘Met name in de precisie-
landbouw verwachten wij enorme groeikansen.’
Gerrit van der Scheer, CEO van Royal Reesink, is 
eveneens tevreden met de overname. ‘Agrometius 
is een gezond, zelfstandig en succesvol opererend 
bedrijf. Qua productaanbod en mentaliteit past 
het uitstekend bij Royal Reesink.’
Agrometius is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een dynamisch bedrijf met meer dan 30 
medewerkers. Het heeft vestigingen in België en 
Nederland en levert vooral hard- en software voor 
de precisielandbouw.
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NIEUWS

Nieuwe Fendt 300 S4 
is in het land
Vrijdag 11 september jl. presenteerde de Mechan 
Groep in Achterveld de nieuwe Fendt 300 S4 aan 
dealers en persgenodigden. Na een Beiers ontbijt 
namen alle officiële Fendt-dealers hun demo in 
ontvangst en maakten ze er een rondje mee door 
Achterveld. Geïnteresseerden kunnen bij hun dea-
ler terecht om nader kennis te maken met deze 
compacte allround trekker, die zich onderscheidt 
door innovaties, comfort en functionele technolo-
gie. De Fendt 300 S4 is een volledig nieuw ontwik-
kelde tractor. De cabine biedt veel comfort, is ergo-
nomisch vormgegeven en gemakkelijk toeganke-
lijk. Door het goede zicht rondom is nauwkeurig 
werken mogelijk. Aan de Fendt 300 S4 kunnen de 
meest uiteenlopende werktuigen worden gekop-
peld. Er is keus uit vier types met een vermogen 
van 110 pk, 119 pk, 129 pk of 138 pk. Alle types zijn 
uitgerust met de bekende Fendt Vario-transmissie 
die de tractor eenvoudig te bedienen maakt. 'De 
Fendt 300 S4 heeft veel innovaties in huis, zoals de 
ontlastende hydraulische fronthef, de elektrische 
ventielen en de zeer uitgebreide verlichting. Deze 
eigenschappen maken de Fendt 300 S4 tot een 
betrouwbare partner, die onder alle omstandighe-
den optimaal presteert', zegt Merijn Aldewereld, 
directeur van Fendt. 'De Fendt 300 S4 is niet voor 
niets uitgeroepen tot Machine of the year 2015.’

Hissink levert 
tractoren van Carraro
Hissink & Zonen in Oeken levert sinds kort de 
Agricube-tractoren van Carraro. Deze tractoren 
zijn inzetbaar in de fruitteelt, boomkwekerij en 
groenvoorziening. Carraro is afkomstig uit het 
noorden van Italië. Het bedrijf begon in de jaren 
zestig van de vorige eeuw met landbouwmachines; 

tegenwoordig worden er transmissiesystemen voor 
tractoren en complete tractoren vervaardigd. De 
krachtige trekkers van dit tractormerk hebben een 
make-over gekregen, niet alleen qua design, maar 
ook wat betreft de techniek, om beter te kunnen 
voldoen aan de eisen van de sector. 
De tractoren zijn in verschillende uitvoeringen 
leverbaar in de vermogensklasse van 70 tot 100 pk. 
Er zijn verschillende series leverbaar: smalspoor, 
semismalspoor en een standaarduitvoering. In de 
smalspooruitvoering kan de buitenbreedte van 
de trekker zelfs beperkt blijven tot 1 meter. Ook 
is er nog een extra laag uitgevoerde trekker. Deze 
kan van pas komen als er onder lage doorgangen 
gereden moeten worden. Deze trekker is voor-
zien van een extra zware vooras, waardoor er ook 
zwaardere werktuigen in de fronthef aangebouwd 
kunnen worden. Behalve uit verschillende bouw-
groottes kan er bij de Carraro-tractoren ook nog 
gekozen worden uit andere opties. Zo kan de trek-
ker worden uitgevoerd met beugel, cabine, onder 
last schakelbare voor- en achteruit, onder last 
schakelbare hoog-laag, 30 of 40 km/u-transmissie, 
meerdere oliepompen, fronthef en frontaftakas 
enzovoort.

Van der Berk 
Boomkwekerijen viert 
jubileum in stijl
De 75ste verjaardag van Van der Berk 
Boomkwekerijen was voor de kweker alle aan-
leiding om dit groots te vieren. Gedurende drie 
dagen was het één groot feest bij Van der Berk. 
Zo'n 400 klanten en andere relaties werden op 
de eerst dag ontvangen voor helikoptervluchten, 
rondleidingen op de kwekerij en demonstraties. 
Oldtimerbussen reden de kwekerij rond voor een 
workshop over drachtbomen of het eetbare assor-
timent. Daan Roosegaarde gaf een lezing over 
interactieve landschappen. Op de afsluitende dag 
stelde de kwekerij zijn percelen open voor vrien-
den, familie en omwonenden. Naar schatting 800 
mensen maakten van de gelegenheid gebruik om 
de demonstraties van plant-, rooi- en opbindma-

chines te bekijken. Velen maakten ook een rond-
wandeling over de percelen achter de bedrijfshal 
en tientallen kinderen losten de rebus op. Ook was 
er voor de meer gevorderde bomenliefhebbers een 
bomenquiz. Mede dankzij het prima nazomerweer 
was het een geslaagde dag.

Bee deal in Boskoop 
getekend
In Boskoop is op 11 september jl. de Bee 
Deal getekend. Het hoogheemraadschap van 
Rijnland, de gemeente Alphen aan den Rijn, 
Greenport Boskoop namens de boomkwekers 
en Bureau Watersnip maken in de Deal afspra-
ken om samen de leefomgeving van bijen te 
verbeteren. Bijen zijn als bestuivers van voed-
sel- en siergewassen cruciaal in onze voedsel-
voorziening en tuinen. Maar de bijen hebben 
het moeilijk. Onder het motto ‘iedereen kan 
wat doen voor de bijen’ heeft adviesbureau 
CLM daarom een groot aantal partijen samen-
gebracht in het ketenproject Bee Deals. 
Veel kwekers maken gebruik van natuurlijke 
vijanden, zoals roofmijten en lieveheersbeest-
jes, om plagen te bestrijden. Zo hoeven ze 
minder chemische bestrijdingsmiddelen in te 
zetten. Met het inzaaien van bloeiende groen-
bemesters zoals Tagetes houden boomkwe-
kers hun bodem vitaal. Ze bestrijden er scha-
delijke aaltjes mee. Deze groenbemesters zijn 
ook aantrekkelijk voor bijen. Inmiddels zaait 
een groeiend aantal telers bloemrijke randen 
in via de projecten Bee Deals en Blij met de Bij. 
De randen leveren voedsel en schuilplaatsen 
voor bijen, andere bestuivers en natuurlijke 
vijanden.
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Buxus Sempervirens Select
Taxus med. Hicksii

Buxus micr. Herrenhausen

Taxus med. Hillii
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Van Nifterik 
verkoopt afdeling boomkwekerij
Toeleverancier Van Nifterik Holland heeft een principeovereenkomst gesloten 
voor de verkoop van de afdelingen boomkwekerij en fruitteelt. Koper van de 
twee afdelingen is de bedrijvengroep Van Wesemael, Agro Buren en Agro De 
Arend. Alle medewerkers behouden hun baan. De huidige teamleider van de 
boomkwekerijafdeling, Dikkie van Nifterik, wordt directeur van een nieuw op 
te richten bedrijf: Fruit Support Europe. In dit bedrijf zullen alle activiteiten 
vallen op het gebied van ondersteuningsmaterialen en overkappingen van 
de genoemde ondernemingen. De activiteiten van de boomkwekerij van Van 
Nifterik Holland zullen onder Agro De Arend gaan vallen. Beide bedrijven zul-
len in Kesteren gevestigd zijn. De komende tijd wordt de overname verder 
uitgewerkt. Alex van Nifterik zal in deeltijd actief blijven op het gebied van 
innovatie en export voor dit bedrijf. 
Met deze belangrijke stap is Van Nifterik Holland beter in staat om de groei-
ende activiteiten in de tuinbouwsector uit te bouwen. De wereldwijde afzet 
van producten voor de tuinbouwsector neemt de laatste jaren sterk toe. Van 
Nifterik heeft sinds 2010 een eigen dochteronderneming in China en heeft 
daar onlangs de productiecapaciteit vergroot. De dagelijkse leiding blijft bij 
Alex van Nifterik.

Geld voor verplaatsen kwekers in 
Greenport Boskoop
Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland stellen € 600.000 beschikbaar 
voor het verplaatsen van sierteeltbedrijven naar het concentratiegebied in de 
Greenport Boskoop. GS zet daarmee in op de versterking van de Greenport 
Boskoop en de verbetering van de omgevingskwaliteit van de gebieden 
buiten het concentratiegebied. Zuid-Holland ziet Waddinxveen, Bodegraven- 
Reeuwijk en Alphen aan den Rijn als concentratiegebieden. Ongeveer 25% van 
het teeltareaal van de Greenport Boskoop bevindt zich buiten dit concentra-
tiegebied. Deze bedrijven liggen aan of in gebieden met beschermingswaarde, 
vanwege de bijzondere kwaliteiten voor natuur en cultuurhistorie. De kwekers 
die daar gevestigd zijn, hebben zeer beperkte mogelijkheden om hun areaal 
uit te breiden of de nodige koelcellen of kassen te bouwen. Een aantal bedrij-
ven heeft daarom aangegeven dat men verplaatst wil worden of wil stoppen, 
ook vanwege gebrek aan opvolging. Tijdens een excursie eerder deze maand 
zei gedeputeerde Floor Vermeulen:  ‘Wij willen een beweging op gang bren-
gen die de sector versterkt en de ruimtelijke kwaliteit verbetert. Het doel waar-

aan wij werken is tweeledig.’ Door de verplaatsing worden kassen en loodsen 
gesaneerd. Alternatieve functies, zoals land- en akkerbouw, komen daarvoor 
in de plaats. Dit vergroot de openheid en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied. Enkele kapitaalintensieve bedrijven vragen de betrokken overhe-
den om maatwerkoplossingen in het bestemmingsplan, omdat verplaatsen 
erg duur is. Over het pakket met maatregelen zal pas tijdens het eerste kwar-
taal van 2016 een besluit worden genomen.

Overeenkomst Floriade 2022 
getekend
Met de ondertekening van het contract tussen de gemeente Almere, 
de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) en de International Association of 
Horticulture Producers (AIHP) is de komst van de Floriade naar Almere in 2022 
een feit. De ondertekening was mogelijk, nu de Almeerse gemeenteraad in juli 
van dit jaar zijn definitieve akkoord heeft gegeven voor de plannen voor de 
Floriade. Zo is er nu vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk zal zijn en is er 
officieel toestemming verleend voor het gebruik van het logo. Bovendien vol-
doen de plannen van Almere aan alle voorwaarden; daarom heeft de stad toe-
stemming gekregen van de International Association of Horticulture Producers 
om het evenement een ‘wereldtuinbouwtentoonstelling’ te noemen. Almere 
mag de Floriade 2022 nu onder deze naam gaan promoten.

Minder tractoren verkocht
De eerste zeven maanden van dit jaar zijn er in totaal 14% minder tractoren 
verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De teller bleef dit jaar steken op 
1 581 tractoren. De cijfers zijn afkomstig van de brancheorganisatie Fedecom. 
Leden van Fedecom registreren maandelijks het aantal verkochte tractoren. 
Vorig jaar was het John Deere dat de boventoon voerde. Van dit merk werden 
437 tractoren verkocht. De andere goed lopende merken waren New Holland 
(337), Fendt (285), Case-IH/Steyr (181), Massey Ferguson (151), Deutz-Fahr 
(150) en Claas (107). Omdat de mededingingswetgeving eist dat gegevens pas 
na twaalf maanden worden geopenbaard, heeft Fedecom geen gegevens voor 
dit jaar beschikbaar. Die volgen pas in 2016.

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl
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‘Focus op economie 
nu doorzetten’
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn 
positief over de begroting van het kabinet voor 
2016. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de 
herstellende groei en werkgelegenheid. De onder-
nemersorganisaties vinden de lastenverlichting van 
5 miljard euro een goede maar ook hoognodige 
eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. 
Zij achten het van groot belang dat het kabinet de 
komende jaren verder inzet op lastenverlichting, 
versterking van de investeringsruimte en het inno-
vatief vermogen van Nederland en de uitbouw van 
onze exportpositie. 
Voor de herstellende binnenlandse markt is het 
goed dat het kabinet de btw-verhoging niet heeft 
doorgezet. Terecht zijn ook de verlaging van de 
zelfstandigenaftrek en de verhoging van belastin-
gen voor ondernemers in box 2 van tafel, evenals 
de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen euro 
op belangrijke innovatieregelingen. Deze maatre-
gelen zouden slecht zijn geweest voor het onder-
nemerschap en nieuwe investeringen. 
Met de reservering van 50 miljoen euro voor het 
verstrekken van durfkapitaal zien VNO-NCW, MKB-
Nederland en LTO Nederland een wens vervuld. 
Daarmee maakt het kabinet het voor particulieren 
fiscaal aantrekkelijk om te investeren in nieuwe en 
bestaande bedrijven. Financiering van met name 
het mkb blijft een belangrijk aandachtspunt. De 
vele werkgeversverplichtingen en hoge lasten 
op arbeid werpen te hoge drempels op voor het 
aannemen van werknemers en dus voor groei. 
De ondernemersorganisaties zijn content met het 
voorgenomen lage-inkomensvoordeel, dat ervoor 
zorgt dat de kosten voor banen aan de kwetsbare 
kant van de arbeidsmarkt voor werknemers en 
werknemers worden verlaagd. 
Dissonant in de begroting is de progressieve 
vermogensrendementsheffing, aldus de onderne-
mersorganisaties. Die is slecht doordacht en unfair 
ten opzichte van zelfstandig ondernemers. VNO-
NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland vinden het 

voorts een gemiste kans dat er, in tegenstelling tot 
in de ons omringende landen, geen vrijstelling van 
de energiebelasting komt voor de mineralogische 
en metallurgische industrie (productie van glas, 
dakpannen, keramiek, bakstenen e.d.). 
Kritisch zijn de ondernemersorganisaties ook over 
de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken: 
die dient geen doel en pakt disproportioneel uit. 
Verder vinden ze dat de agrarische sector moet 
worden gecompenseerd voor de eerdere afschaf-
fing van rode diesel, en dat het functioneren 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) moet worden verbeterd, zodat 
Nederlandse agrarische ondernemers onder gelijke 
concurrentieverhoudingen en een effectieve toe-
zichthouder kunnen opereren.

RIVM wil kwaliteitsnor-
men aanpassen voor 
bestrijdingsmiddelen
Het RIVM heeft voorgesteld om de indicatieve 
waterkwaliteitsnormen van 19 bestrijdingsmid-
delen aan te passen. De indicatieve normen geven 
waterbeheerders een eerste indruk over de vraag 
of de stoffen die zij in hun gebied aantreffen, reden 
tot zorg geven. Van vrijwel alle onderzochte stoffen 
zijn de voorgestelde normen strenger dan de oude. 
Volgens het RIVM laten nieuwe gegevens voor 
waterorganismen zien dat schadelijke effecten al 
bij lagere concentraties optreden. Daarnaast is bij 
de nieuwe waarden rekening gehouden met de 
mate waarin mensen aan de stoffen worden bloot-
gesteld wanneer zij vis en visproducten eten. De 
nieuwe waarden beschermen daarom niet alleen 
waterorganismen, maar ook mensen die vis eten.
Verder speelt mee dat in de huidige methodiek om 
normen af te leiden, een grotere veiligheidsmarge 
is ingebouwd wanneer bepaalde gegevens ontbre-
ken. Zo zijn er voor een aantal stoffen geen studies 
beschikbaar naar de langetermijneffecten op soor-
ten die gevoelig zijn voor deze stoffen. Onderzoek 
door het RIVM laat zien dat nieuwe gegevens van 
grote invloed kunnen zijn op de hoogte van de 
norm. Om de effecten van bestrijdingsmiddelen 
op de oppervlaktewaterkwaliteit goed te kunnen 
inschatten, is het dan ook van belang de indica-
tieve normen periodiek te actualiseren. De norm-
voorstellen dienen als advieswaarden voor het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), dat 
de normen uiteindelijk bepaalt.

Slimme combinatie 
naaldhout en 
gerecycled HDPE 
Bij beschoeiingen langs sloten en vaarten wordt 
traditioneel veel tropisch hardhout gebruik. 
Veel gemeentes willen dit materiaal bannen 
uit de openbare ruimte vanwege de schade 
die dat oplevert voor tropische bossen. Een 
voorbeeld daarvan is de gemeente Gouda. Als 
opdrachtgever wil deze gemeente het gebruik 
van hardhout in eigen projecten terugdringen. 
HIP Groen uit Driebruggen heeft daarom in 
samenwerking met deze gemeente een nieuw 
type beschoeiing ontwikkeld, waarbij hard-
hout volledig wordt vervangen door Europees 
naaldhout in combinatie met 100% gerecycled 
kunststof HDPE. Europees naaldhout is goed-
koop, ruim voorhanden en milieuvriendelijk. 
Europees naaldhout heeft als nadeel dat het 
door bacteriën wordt aangepast op het niveau 
van het slootpeil. Voldoende diep onder de 
waterspiegel, waar minder zuurstof beschikbaar 
is, gaat naaldhout 50 jaar mee. Rond het sloot-
peil worden daarom schotten van kunststof 
toegepast. Deze panelen zijn gemaakt van vol-
ledig gerecycled HDPE.
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Wageningen 
University in de top
Op de wereldranglijst van universiteiten van de QS 
World Universities Ranking 2015 staat Wageningen 
University op de derde plaats voor agriculture and 
forestry (land- en bosbouw). In de categorie life 
sciences and medicine steeg de universiteit van de 
132e naar de 83e plaats. Van de 4284 universiteiten 
die werden bekeken, wist Wageningen University 
de 135e positie te behalen. Het resultaat is een 
nieuwe verbetering. In 2012 haalde de universiteit 
nog de 161e positie. Sindsdien is ze langzaam 
omhooggekropen via de posities 150e en 151e 
naar 135e nu. Wat betreft agriculture and forestry 
scoort Wageningen University 95,0 punten, een 
tiende minder dan Cornell University (95,1) en top-
per UC Davis (97,2 punten) in de Verenigde Staten. 
De nummer vier (Berkeley) scoorde iets meer dan 
85 punten. Ook op andere vakgebieden scoort 
Wageningen University goed: 7e in environmental 
studies (milieu en omgeving), 16e in veterinary 
sciences (dierwetenschappen) en de 26e plaats in 
de categorie development studies (ontwikkelings-
studies). De ranglijst is gebaseerd op zes gemeten 
prestaties van elke instelling. Die zijn gebruikt om 
de kwaliteiten op vier terreinen in kaart te bren-
gen: onderzoek, onderwijs, werk (employability) en 
internationalisering. De academische reputatie is 
de zwaarst wegende factor (40%). Hiertoe hebben 
ruim 78 duizend personen over de hele wereld hun 
mening gegeven. Ook de verhouding tussen het 
aantal studenten en academische stafleden en het 
aantal citaties zijn belangrijk; ze tellen elk voor 20% 

mee. De ranglijsten zijn opgezet om studenten 
wereldwijd een beeld te geven van het academisch 
aanbod en de kwaliteit.

Aantal bomen op 
aarde acht maal zo 
hoog geschat als 
wordt verondersteld
De Yale Universiteit in de VS heeft berekend 
dat de aarde zo’n 3000 miljard bomen telt. Dit 
aantal is bijna acht maal zo hoog als tot voor 
kort werd aangenomen. Indien de cijfers juist 
zijn, zet dit de discussie over klimaatverandering 
op zijn kop. Tot voor kort werd aangenomen 
dat de wereld slechts 400 miljard bomen telde. 
Nu wetenschapper Thomas Crowther claimt dat 
de wereld ruim 3000 miljard bomen telt, kan 
dit grote gevolgen hebben voor het onderzoek 
naar flora, fauna en klimaatverandering. Indien 
Crowther gelijk heeft, zal deze factor acht een 
grote invloed hebben op de berekeningen die 
nu worden gehanteerd om de wereldwijde 
luchtzuiveringscapaciteit te berekenen. Het aan-
tal aanwezige bomen ligt aan de basis van die 
berekening. Crowther waakt er echter voor om 
een uitspraak te doen over de toekomst van ons 
klimaat. ‘We hebben niet plotseling een hoop 
nieuwe bomen gevonden. Het is geen goed 
nieuws en ook geen slecht nieuws; we beschrij-
ven slechts de staat waarin de bossen op de 
wereld zich bevinden’, zei hij tegen de BBC.
Als de cijfers kloppen, zouden er per aardbewo-
ner zo’n 420 bomen op aarde zijn. Het meren-
deel hiervan bevindt zich in de tropen en sub-
tropen. Crowther merkt echter op dat de bossen 
in die gebieden sterk onder druk staan. Vooral 
in deze regio’s worden veel bomen gekapt. Het 
aantal bomen dat wereldwijd jaarlijks gekapt 
wordt, wordt geschat op 15 miljard. Daarvoor 
in de plaats worden slechts 5 miljard nieuwe 
bomen geplant.

NIEUWS

Hond inzetbaar bij 
opsporing ziekten 
en plagen
Honden hebben een fijne neus voor het 
opsporen van ziekten en plagen in vaste plan-
ten en bollen. Inzet bij andere gewassen, in 
kassen, koelcellen en in het open veld behoort 
tot de mogelijkheden. Dit blijkt uit een sta-
geopdracht van Samantha Dooijenburgh 
(Inholland richting dier- en veehouderij) 
en Haye van Leeuwen (Inholland richting 
tuinbouw agribusiness), die op 9 septem-
ber is gepresenteerd aan medewerkers van 
Naktuinbouw en andere belangstellenden. De 
afgelopen maanden hebben de stagiaires zich 
gebogen over de vraag of detectiehonden 
inzetbaar zijn bij het opsporen van ziekten 
en plagen. Ze deden dat in opdracht van het 
Innovatie- en Demonstratiecentrum (IDC) 
Bollen & Vaste planten in Lisse. Ze zijn bege-
leid door Marco van Dalen. De conclusie is dat 
honden in meerdere gewassen rendabel zijn 
in te zetten, mits de honden goed getraind 
zijn. Er blijven echter nog veel vragen over; 
daarom krijgt het onderzoek een vervolg. 
Binnenkort beginnen vier andere studenten 
van Inholland met het vervolgonderzoek.
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‘Focus op personeel opleiden 
en nog klantgerichter werken’
Tien vragen aan Willem en Henk Huibers van Batouwe Boomkwekerijen BV

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

toekomstplannen. Deze week Batouwe Boomkwekerijen BV.

Auteur: Dick van Doorn
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10 VRAGEN AAN

Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
‘Wij zijn tien jaar geleden begonnen, maar mijn 
opa is de grondlegger van het bedrijf. Samen met 
mijn ooms en mijn vader heeft opa Huibers het 
bedrijf Huverba boomkwekerijen in Opheusden 
opgericht. In dat bedrijf zit nog een aantal broers 
van Willem en mij. Bijzonder is dat al mijn acht 
broers in de boomteelt zitten. Omdat binnen 
Huverba negen kapiteins op één schip niet haal-
baar was, zijn Willem en ik in 2005 bij Huverba 
uit loondienst gegaan en hebben wij Batouwe 
Boomkwekerijen opgericht. De naam is verzonnen 
door een van mijn broers. Die zei: “Neem anders 
de oude naam van de Betuwe die op oude kaarten 
staat, namelijk Batouwe, dat ‘rijke gronden’ bete-
kent.” In 2005 begonnen we met 150.000 stekjes en 
50.000 P9's per jaar. Willem en ik deden alle werk-
zaamheden gezamenlijk met wat vakantiekrach-
ten. Nu zitten we op 3 miljoen stekken, 1,2 miljoen 
P9's en 250.000 spillen plus veredeling en hebben 
we een stekbedrijf in Elburg met elf arbeidskrach-
ten van wie tien met een afstand tot de arbeids-
markt. In Dodewaard werken we met twaalf vaste 
krachten en zo'n veertig vakantiekrachten.’

Wat is je bedrijfsfilosofie?
‘Onze bedrijfsfilosofie bestaat niet uit één speer-
punt, maar meer uit een mix van aandachtsgebie-
den. Zo staat duurzaamheid bij ons hoog in het 
vaandel, dus bijvoorbeeld bij de spillenafdeling, 
naast de enten, de bomen op eigen wortel. En 
op de stekafdeling werken we voor zo’n negentig 
procent pesticidenvrij. Bij de containervelden wer-
ken we met waterrecycling. Alleen zoals vannacht 
met dat noodweer, dan is het lastig omdat de boel 
overstroomt. Verder hebben we heel geavanceerde 
klimaatcomputers waardoor we het klimaat in 
de kassen heel nauwkeurig kunnen afstellen. We 
werken ook met sleuvenpotten en krijgen van 
een andere boomkwekerij, Boomkwekerij van 
Voorthuijsen VOF uit Randwijk, materiaal uit het 
Air-Pot U® System.

Wij werken heel nauw samen met Van 
Voorthuijsen. Daarbij leggen we zelfs onze plant-
plannen als bedrijven naast elkaar, zodat hij en ik 
allebei een verschillende voorraad hebben. Van 
Voorthuijsen verkoopt vooral de grotere spillen en 
ik de kleinere. Daarom zou ik “samenwerking” als 
belangrijkste onderdeel van onze bedrijfsfilosofie 
willen bestempelen. Een andere is “klantvriende-
lijkheid”. Wij kijken als boomkwekerij heel scherp 
naar wat de klant precies wil. Nog een onderdeel 
van onze bedrijfsfilosofie is aandacht voor het per-
soneel. We hebben uitstekend personeel en inves-
teren daar veel in, bijvoorbeeld door middel van 
verschillende cursussen. Zij zijn degenen die onder 
onze begeleiding Batouwe mede hebben gemaakt 
tot wat het nu is.’

Wat is het belangrijkste assortiment?
‘Bij onze keuze voor een assortiment hebben we 
de bewuste keuze gemaakt om voor andere pro-
ducten en doelgroepen te kiezen dan onze broers. 
Onze eerste klanten waren feitelijk dan ook onze 
broers. Zo'n veertig à vijftig procent van onze 
stekken en spillen gingen in die begintijd naar 
deze boomkwekerijen. Globaal hebben we ons 
bedrijf opgedeeld in drie delen: de stekafdeling, 
de P9-afdeling en de spillen- c.q. veredelingsafde-
ling. Binnen deze drie afdelingen proberen we een 
zo breed mogelijk assortiment aan te bieden. De 
belangrijkste soorten op de stekafdeling zijn hierbij 
Cotinus, Choisya en Viburnum. Op de P9-afdeling 
zijn dit Cornus, Sarcococca en Griselinia. En bij 
de spillenafdeling betreft het Aesculus (cultivars 
geënt), Quercus (cultivars geënt) en Acer rubrum 

(cultivars op eigen wortel).’

Hoe heb je de inkoop geregeld?
‘Wij hebben een tweede vestiging in Elburg, 
Batouwe Plant, die veel stekken levert. Batouwe 
Plant scheelt ons zo’n dertig procent in de aan-
koop. Een ander voordeel van deze vestiging is 
homogeniteit en gegarandeerd de juiste kwaliteit 
uitgangsmateriaal omdat mijn broer Willem zowel 
Dodewaard als Elburg aanstuurt. Boomkwekerij 
van Voorthuijsen, waar we mee samenwerken, 
werkt met het Air-Pot U® System, oftewel het zoge-
heten gotensysteem. Van Voorthuijsen kweekt een 
groot deel van de enten en stekken op, waarvan 
wij een deel kopen. En de rest verkoopt hij zelf. Het 
gotensysteem is een mooi systeem, maar omdat 
wij met deze boomkwekerij samenwerken, gaan 
wij zelf geen gotensysteem opzetten. Wij werken 
met hem samen omdat een deel van onze klanten 
stekjes en enten wil uit een sleuvenpot en een 
andere deel liever uit het gotensysteem. Dan is er 
nog zo'n vijf à tien procent aan spillen, stekken en 
P9’s die we extern inkopen. Dat doen we alleen van 
kwalitatief hoogwaardige bedrijven.’

Hoe heb je de verkoop geregeld?
‘We hebben de hele verkoop, van A tot Z, in eigen 
handen. We regelen, als de klant dat wil, zelf het 
transport en hebben dus ook een eigen vracht-
auto. De reden waarom we nog alles kunnen ver-
kopen, is dat wij heel erg op maat stekken en spil-
len telen en leveren, waarbij we de vraag naar P9's 
niet vergeten. U vraagt en wij draaien, zeg maar. 
En dat principe passen Willem en ik echt toe in het 

Naam: Willem en Henk Huibers
Bedrijf: Batouwe Boomkwekerijen BV uit 
Dodewaard
Leeftijd en opleiding: Willem: 42 jaar. 
Opleiding: eerst vmbo, daarna RMTuS (Rijks 
Middelbare Tuinbouwschool) in Nijmegen. 
Henk: 40 jaar. Opleiding: eerst mavo, daarna 
meao Commercieel op het Hoornbeeck College 
in Amersfoort.

Bedrijf bestaat uit 3 delen; hier op de foto stekafdeling.

6 min. leestijd



Export  account manager
(standplaats Haaren, Noord Brabant)

Boomkwekerij M. van den Oever is een belangrijke aanbieder van een breed assortiment aan bomen en planten op de 
Nederlandse -en Europese markt. Passie voor bomen en planten, innovatie, kwaliteit, een duurzame teeltmethode en een 
persoonlijke benadering zijn kenmerkend voor ons bedrijf. 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website: www.mvandenoever.nl

Ter versterking van ons team komen wij graag in contact met mensen die de ambitie hebben om M. van den Oever 
verder op de kaart te zetten. Mensen met passie en (sales)drive die ons bedrijf kunnen versterken in het buitenland.

In deze veelzijdige en zelfstandige functie ben je verantwoordelijk voor de totale verkoop van park-laanbomen in 

groenvoorzieners, gemeenten, landschapsarchitecten, hoveniers. 

Je onderhoudt een netwerk van bestaande relaties, maar gaat ook actief op zoek naar nieuwe leads en marktgebieden. 

Je weet relaties met succes voor een langere periode aan het bedrijf te binden op basis van kennis, vertrouwen en 
zekerheid. Er zijn met regelmaat (inter)nationale beurzen waar je aan deelneemt.

Wat vragen wij?
•  Afgeronde HBO-opleiding b.v. HAS bedrijfskunde, tuinbouw;
•  A�  niteit met de groene sector, kennis van laanbomen is een sterke pre;
• Ervaring met acquisitie en relatie-beheer is een must voor deze functie, pré in een internationale setting;
• Je beschikt over een commerciële en ondernemende instelling met een stevige dosis selfdrive;
• Ondernemende instelling;
• Je bent representatief en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (Beheersing van het Engels en 

Duits is een must, Frans is een pré);
• Bereidheid tot regelmatig reizen ( 25%-30% van de tijd).

Wat bieden wij:
• een zelfstandige functie in een aangename werkomgeving
• een uitdagende baan in een deskundig team
• ruimte voor creativiteit, ideeën en ontplooiing 
• uitgebreid inwerkprogramma en opleidingsmogelijkheden 
• kans om je te ontwikkelen en door te groeien
• een goed salaris en dito secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de zaak. 

Voor vragen over deze functie kun je terecht bij dhr. B van Hintum: Telefoon: 0411-621964 mobiel 06 22454405. 
Jouw sollicitatie zien wij graag tegemoet via email: B.vanhintum@mvandenoever.nl en zal vertrouwelijk behandeld 
worden.



15www.boom-in-business.nl

hele bedrijf. Qua assortiment zijn we niet gespeci-
aliseerd in bepaalde soorten; we hebben een heel 
breed assortiment en daarmee win je ook klanten. 
Daarnaast motiveren we ons goede personeel zo 
veel mogelijk.’

Wie zijn je klanten?
‘Wij leveren aan alle Europese landen (van Finland 
tot Italië), Rusland en zelfs aan veel landen zo 
rondom Kazachstan. Onze klanten zijn uitsluitend 
kwekerijen. Wij houden bij de vraag van klanten 
ook rekening met de weersomstandigheden in die 
landen. Je levert geen Prunus colt onderstam aan 
een Russische of Finse klant uiteraard; dat wordt 
een Prunus avium VV. Wij willen dermate op maat 

leveren, dat de klant zelfs zijn eigen onderstam 
kan kiezen of kan kiezen voor op eigen wortel. 
Als hij op onderstam wil, kunnen we de spil bin-
nen negen maanden leveren en op eigen wortel 
binnen een jaar. En dan is er nog de keuze tussen 
sleuvenpot of Air-Pot U® System natuurlijk.’

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
‘We hebben onlangs al een flinke slag gemaakt 
door drie jaar geleden het voormalige SW-bedrijf 
Inclusief Gresbo-kwekerij op te kopen. Wij konden 
dit bedrijf kopen doordat de curator van het faillie-
te bedrijf ons deze kwekerij aanbood. We moesten 
dan wel verplicht vijf man personeel overnemen. 
Inmiddels hebben we nu al tien man personeel in 
Elburg werken (gedetacheerd) en een teamleider 
die we in eigen dienst hebben. Alle medewerkers 
zijn gedetacheerd via de Inclusief Groep. Reden om 
Inclusief Gresbo-kwekerij te kopen is dat we moes-
ten uitbreiden omdat de vraag hoger was dan 
ons aanbod. Voordeel is dat we meteen ook een 
“kennisovername” gedaan hebben. Er liep in Elburg 
namelijk een aantal personeelsleden rond die al 
zo’n twintig jaar boomkwekerijervaring hebben. 
Sinds 2014 hebben we ook twee medewerkers van 
onze vestiging in Dodewaard mede-eigenaar van 
ons bedrijf gemaakt. Dit zorgt namelijk voor meer 
continuïteit in de bedrijfsvoering. Het is overigens 
niet uitgesloten dat er meer medewerkers mede-
eigenaar worden.’
Belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst?
‘De komende tijd willen we hier in Dodewaard 
het bedrijf vergroten qua oppervlakte c.q. produc-
tiemogelijkheden; dit om de huidige kwaliteit te 
kunnen blijven waarborgen. We willen namelijk 
wel goed op de vraag kunnen blijven inspelen. 
Stel, een klant wil toch een iets grotere pot… Als 
we extra productieruimte hebben, dan kan ik de 
plant in juni of juli nog ompotten. Nu zitten we 
vol en is dit lastig. Verder willen we er een over-
winteringsruimte van 2.500 m2 bij hebben en de 
containervelden vergroten; zo’n halve hectare 
erbij om zodoende nog soepeler op de vraag in te 
kunnen spelen. In aantallen gaan we echter niet 
uitbreiden. Wat we ook nog willen, is ons personeel 
op een hoger niveau nog meer cursussen laten 
volgen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatbeheer-
sing en dergelijke in het kwekersvak, maar ook 
aan managementcapaciteiten en vreemde talen. 
Voor mensen die “out of the box” kunnen denken, 
zeg maar, en die op managementniveau kunnen 
functioneren. Alleen hard werken is namelijk niet 
de juiste richting voor ons bedrijf. Je moet ook 
mensen hebben die een langetermijnvisie kunnen 
ontwikkelen en die je kunnen vertellen waar je de 
winst kunt maken.’

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze 
sector de komende jaren?
‘De grootste uitdaging voor onze sector de 
komende jaren wordt om nog meer op maat 
voor de klant te kunnen produceren. Je zult als 
boomkweker moeten weten wat de klant wil wat 
betreft onder meer duurzaamheid, milieueisen, 
sociaal aspect, kostprijs en assortiment. Alleen dan 
kun je gericht produceren en is de klant ook echt 
tevreden. Ik denk dat we als sector niet te lang te 
traditioneel moeten blijven denken. Wat ik als een 
van de beste ontwikkelingen van de afgelopen tijd 
zie, is de opzet van TCO (Tree Centre Opheusden). 
Binnen TCO is samenwerking een speerpunt. Ik 
vind het bijzonder dat TCO wordt gedragen door 
160 kwekers alleen uit deze regio. Wat ik als een 
gevaar voor de sector zie, is een tekort aan jonge, 
enthousiaste jongeren die het vak willen leren. Wat 
dat betreft zullen we er hard aan moeten trekken 
om het imago van onze sector op te schroeven. We 
moeten het boomkwekersvak veel meer promoten 
onder de huidige generatie jongeren.’

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
‘Omdat we een grote familie hebben, hebben we 
veel verjaardagen uiteraard. Op deze verjaardagen 
spreek ik mijn broers, maar we hebben het nooit 
over de boomkwekerij, alleen over koetjes en kalf-
jes. De meeste tijd geef ik overigens aan mijn grote 
gezin, als ik tijd overhoud. We gaan regelmatig met 
z'n allen fietsen of wandelen in het bos. Ik vind het 
ook leuk om aan mijn kinderen te laten zien hoe 
de natuur in elkaar zit. Bijvoorbeeld alle soorten 
vruchten laten zien die bepaalde boomsoorten 
dragen. Een stukje natuureducatie dus. En we heb-
ben een keer de klas waar mijn zoon in zit, laten 
komen om stekken te maken hier op het bedrijf. 
Verder vind ik het leuk om te badmintonnen en te 
dammen en Willem gaat graag vissen.’

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
‘Voor mij persoonlijk vind ik het best moeilijk om 
keuzes te maken als een bedrijf snel groeit. Ik mis 
de kennis en ervaring om hierop in te spelen. Ik 
zou willen dat ik wat dat betreft wat meer mensen 
zou ontmoeten die mij hierin kunnen adviseren.’

10 VRAGEN AAN
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Hagel zorgt voor veel 
glasschade
De enorme hagel- en regenbuien die in de nacht van 30 op 31 augustus jl. over Nederland trokken hebben gezorgd voor een miljoenenschade. Zo werd 

potplantenkwekerkweker Bejafleur in Bemmel voor het tweede achtereenvolgende jaar flink getroffen. Vorig jaar verwoestte een storm zijn kassen met 

een schade van anderhalf miljoen euro. In de nacht van zondag op maandag werden zo'n duizend ramen van zijn kassen vernield door enorme hagelste-

nen. Hoe groot de schade nu is, is lastig te schatten. Maandag de hele dag moest er in de gloednieuwe kas glas geraapt worden door personeel. Door 

nog bungelend glas waren de medewerkers verplicht bouwhelmen dragen. De schade aan de planten zelf lijkt mee te vallen, volgens eigenaar Bart 

Beijer. Het schadebedrag wordt vooral veroorzaakt door kapot glas. Het kassengebied Bergerden, vlak bij de vestiging van Bejafleur, is eveneens zwaar 

getroffen, evenals tientallen fruittelers in de Betuwe.
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Boom is geld
Na het openingswoord van organisator Hein van 
Iersel en dagvoorzitter Henry Kuppen, gaf land-
schapsarchitect Victor Dijkshoorn de aftrap over 
het belang van een waardesysteem dat bomen ver-
taalt naar harde euro’s: het Amerikaanse software-
systeem I-Tree. ‘Vaak komt een boom als laatste 
aan de beurt en dan is men verbaasd over wat die 

Vijfde Boom Innovatie Dag 
bezorgt bezoekers waardevolle 
kennismiddag
Lezingen en Inspiratieboom-pitches zorgen voor kennisdeling en vermaak

Op 17 september organiseerden de vakbladen Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor de vijfde maal de Boom Innovatie Dag, ditmaal in 

het Ebben Inspyrium in Cuijk. De dag was zeer geslaagd met een hoge opkomst van zo’n driehonderd bezoekers en met de zaakkundige dagvoorzitter 

Henry Kuppen aan het stuur. De regen kon de sfeer op het demoterrein buiten niet verstoren.

Auteur: Santi Raats

Dagvoorzitter Henry Kuppen
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Na het openingswoord van organisator Hein van 
Iersel en dagvoorzitter Henry Kuppen, gaf land-
schapsarchitect Victor Dijkshoorn de aftrap over 
het belang van een waardesysteem dat bomen ver-
taalt naar harde euro’s: het Amerikaanse software-
systeem I-Tree. ‘Vaak komt een boom als laatste 
aan de beurt en dan is men verbaasd over wat die 

boom dan kost. Daarom moeten we bomen beter 
aan geldwaarde kunnen koppelen.’ Hij gaf toe dat 
emotionele en maatschappelijke waarden nog 
moeilijk in geld zijn uit te drukken.

Zieke essen laten staan
De Deense onderzoekster Iben Margrete Thomsen 
bracht de boodschap dat men zieke essen moet 
laten staan. ‘Denemarken kampt nu al tien jaar 
met essentaksterfte, sinds de echte uitbraak in 
2005. Sindsdien hebben we de essen fluctuerende 
cycli zien doormaken: van slechte naar verbeterde 
toestand en opnieuw van slechte naar verbeterde 
toestand. De ziekte is niet te stoppen’, verzekert 
Thomsen. ‘Maar de bomen in de stad maken een 
prima kans. Haal dood hout en gebladerte eruit, 
want daarmee haal je de voedingsbron van de 
schimmel weg. Op die manier kunnen essen nog 
jarenlang blijven staan. Een flink teruggesnoeide, 
smalle es is beter dan helemaal geen es. Hij verliest 
dan geen kracht en de aantasting verloopt zeer 
traag.’ Ook verzekerde ze dat gezonde bomen niet 
geïnfecteerd kunnen worden door snoeigereed-
schap, maar dat er aan open wonden natuurlijk wel 

de bekende risico's kleven. Over de toekomst zegt 
ze: ‘Sommige soorten kunnen we later misschien 
gaan planten, zoals Fraxinus ornus en americanus 
en sommige van excelsior. Misschien dat kwekers 
ook aan de slag gaan met mandshurica.’ Deze 
lezing was een openbaring voor veel bezoekers in 
de zaal. 

Pitches
Voor de verkiezing Inspiratieboom 2015 hielden 
alle boomambassadeurs een pleidooi voor hun 
favoriete boom. Zij kregen ieder vijf minuten om te 
pitchen. Dagvoorzitter Henry Kuppen hield de tijd 
streng bij en luidde elke afkondiging in met een 
koperen bel.

Nyssa sylvatica
Marko Mouwen pitchte voor de Nyssa sylvatica: 
‘Hij geeft hard en waardevol hout. In Sheffield 
Park staat een exemplaar van maar liefst 25 meter! 
Hij is er als meerstammige, waardevolle boom, 
hoogstam en laanboom. Nyssa heeft dezelfde 
toekomst voor zich als de populaire parkboom 
Luiquidambar, terwijl Nyssa minder takuitbraak 

Vijfde Boom Innovatie Dag 
bezorgt bezoekers waardevolle 
kennismiddag
Lezingen en Inspiratieboom-pitches zorgen voor kennisdeling en vermaak

Op 17 september organiseerden de vakbladen Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor de vijfde maal de Boom Innovatie Dag, ditmaal in 

het Ebben Inspyrium in Cuijk. De dag was zeer geslaagd met een hoge opkomst van zo’n driehonderd bezoekers en met de zaakkundige dagvoorzitter 

Henry Kuppen aan het stuur. De regen kon de sfeer op het demoterrein buiten niet verstoren.

Auteur: Santi Raats

Dagvoorzitter Henry Kuppen

De Boom Innovatie Dag werd mogelijk 
gemaakt door innovatieve partijen die de dag 
levendig en kleurrijk maakten met stands, 
proeven en demonstraties, te weten Stierman 
De Leeuw, Kamp Schalkwijk, Nationale 
Bomenbank, GKB Machines, TGS, ITS, Kuppen 
Boomverzorging, Boom Kenniscentrum 
voor Bomen, Cursus Centrum Cambium, 
RootBarrier, Terra Nostra, Greenmax, Den 
Ouden, Info Groen, BoomTotaalZorg, Compo, 
Heicom, Groeneveldt Grijpers, Dolmar, 
Brienissen, wim van Breda, Boomrooierij 
weijtmans, Heigo, Vitagro en HDw Gunco.  

ACHTERGROND10  min. leestijd
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heeft dan Luiquidambar. Het sterke, mooie zwart 
in combinatie met de prachtige herfstkleur is een 
feest voor het oog.’ 

Tetradium daniellii
Jaap Smit hield een pitch voor de bijenboom, 
nadat hij er enthousiast voor had geflyerd: 'Hij valt 
op voor bijen én mensen! Hij groeit op alle bodem-
soorten en is bestand tegen ziektes. Het is een 
goede vervanger voor de es; het blad lijkt ook op 
essenblad. Als Tetradium wint, geef ik een stemmer 
een mooi exemplaar van de kweker en dan kom ik 
hem eigenhandig planten!’

Gymnocladus dioica
Jan P. Mauritz hield een pleidooi voor Gymnocladus 
dioica, ofwel de doodsbeenderenboom. ‘Zijn naam 
komt uit het Grieks: gymnos betekent naakt en 
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Deense onderzoekster Iben Margrete Thomsen gaf het advies zieke essen te laten staan en ze een kans te geven om de essentak-

sterfte te doorstaan.

cladus betekent tak. En dat klopt precies, want het 
is een bladverliezende boom!’ 

Lunch, demo’s en netwerken
Na het ochtendprogramma kregen de bezoekers 
een uitgebreide lunch en hadden zij ruim de tijd 
om te netwerken en om de demonstraties, stands 
en proeven te zien die zowel binnen als buiten 
stonden. ‘s Ochtends kwam er veel water uit de 
lucht vallen, maar mede dankzij de paraplu’s die 
Marcel Straatman van Heicom uitdeelde, waagden 
bezoekers zich toch naar buiten. ’s Middags klaarde 
het weer op.

Diversiteit
Na de eerste pauze dropten boombeheerder Lex 
Kipperman en ontwerper Jan-Albert van Buuren 
van de gemeente Apeldoorn de stelling: mono-

culturen is een onhoudbare zaak. ‘wat ziet het 
doorsneepubliek van diversiteit? Je kunt wel één 
familie toepassen, maar afwisselen in variëteit. 
Of je kunt in een laan afwisselen op punten met 
een flauwe bocht of knik. Of je kunt afwisselen 
in groepjes, clumps.’ Het tweetal toont een voor-
beeld uit de gemeente Apeldoorn, waarbij iepen, 
eiken en esdoorns elkaar in groepjes afwisselen. 
‘In linten, lijnen op hogere dekzandruggen, zit-
ten onregelmatigere patronen en plantafstanden’, 
vertelt ontwerper Van Buuren. ‘Hierdoor kun je 
makkelijker diversificeren.’ Kipperman: ‘Ik zette in 
op acht soorten, maar na onderhandelen zijn we 
uitgekomen op vijf verschillende soorten.’ Ze geven 
toe dat de samenwerking tijd en energie kost. ‘Je 
moet elkaar blijven opzoeken, ondanks verschillen 
van mening.’ Het opzetten van de samenwerking 
kostte in Apeldoorn een paar jaar, maar geen van 
de partijen gaf de moed op. Het volgende doel 
staat alweer op stapel. ‘Je kunt diversiteit zelfs in 
beleid laten vastleggen’, besluit Kipperman.
Later op de dag wordt Van Buuren aangespro-
ken door een boomverzorger van de gemeente 
Heerhugowaard, wilfred Tuinstra. Hij vertelt 
over een vierjarig traject, waarbij in een strakke 
moderne wijk zieke kastanjes vanuit het idee van 
diversiteit worden vervangen door Gleditsia, iepen 
en lindes. wat zou Van Buuren adviseren? 'wat 
is de ontwerpaanleiding?' vraagt Van Buuren in 
vakjargon. Dat klinkt als Chinees voor de bomen-
man. Van Buuren legt uit: 'Als je wilt diversifiëren, 
kun je het beste kijken of een laan is op te delen 
in compartimenten, door de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld knikken of flauwe bochten. Per com-
partiment zou je groepjes van een soort kunnen 
neerzetten en die in een vast ritme laten terugko-
men. In een moderne wijk zou ik eerder in blokken 
mengen. Maar in een losse wijk, die minder strak is 
opgedeeld, zou ik wat gevarieerder mengen.’

‘s Ochtends regende het nog jonge honden, maar dankzij de paraplu’s die Marcel Straatman van Heicom uitdeelde, waagden de bezoekers zich toch naar buiten.

ACHTERGROND
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makkelijker diversificeren.’ Kipperman: ‘Ik zette in 
op acht soorten, maar na onderhandelen zijn we 
uitgekomen op vijf verschillende soorten.’ Ze geven 
toe dat de samenwerking tijd en energie kost. ‘Je 
moet elkaar blijven opzoeken, ondanks verschillen 
van mening.’ Het opzetten van de samenwerking 
kostte in Apeldoorn een paar jaar, maar geen van 
de partijen gaf de moed op. Het volgende doel 
staat alweer op stapel. ‘Je kunt diversiteit zelfs in 
beleid laten vastleggen’, besluit Kipperman.
Later op de dag wordt Van Buuren aangespro-
ken door een boomverzorger van de gemeente 
Heerhugowaard, wilfred Tuinstra. Hij vertelt 
over een vierjarig traject, waarbij in een strakke 
moderne wijk zieke kastanjes vanuit het idee van 
diversiteit worden vervangen door Gleditsia, iepen 
en lindes. wat zou Van Buuren adviseren? 'wat 
is de ontwerpaanleiding?' vraagt Van Buuren in 
vakjargon. Dat klinkt als Chinees voor de bomen-
man. Van Buuren legt uit: 'Als je wilt diversifiëren, 
kun je het beste kijken of een laan is op te delen 
in compartimenten, door de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld knikken of flauwe bochten. Per com-
partiment zou je groepjes van een soort kunnen 
neerzetten en die in een vast ritme laten terugko-
men. In een moderne wijk zou ik eerder in blokken 
mengen. Maar in een losse wijk, die minder strak is 
opgedeeld, zou ik wat gevarieerder mengen.’

‘s Ochtends regende het nog jonge honden, maar dankzij de paraplu’s die Marcel Straatman van Heicom uitdeelde, waagden de bezoekers zich toch naar buiten.

ACHTERGROND
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Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee hield een betoog voor Ulmus x ‘Frontier’.

Vaste planten
Bert Griffioen van vasteplantenkwekerij Griffioen 
wassenaar BV inspireert de zaal met een pleidooi 
voor zijn 850 soorten vaste planten tellende assor-
timent. Griffioen: ‘50 procent van het groen in de 
openbare ruimte bestaat uit vaste planten. Tussen 
bomen en vaste planten is er een prima huwelijk. 
Natuurlijk, zoals in ieder goed huwelijk gaat niet 
altijd alles even goed. Maar dat geeft niet.’ Griffioen 
vertelt dat vaste planten een veel langer leven lei-
den dan vaak wordt aangenomen. ‘Tien jaar? Nee 
joh, vijfentwintig tot dertig jaar. In Leiden bestaat 
een beplanting van veertig jaar!’ De voordelen 
van vaste planten op een rijtje: lage beheerkos-
ten, besparen van tijd en energie in watergeven, 
extreem lage inboet en de belofte van ‘eeuwige 
jeugd’. ‘Bij boomwortels is de aanplant handwerk. 
Maaien is ook handwerk, met de elektrische heg-
genschaar. Als er sprake is van een oppervlakkig 
boomwortelpakket, dan heb je een bovengronds 
woekerende vaste plant nodig. we weten uit erva-
ring welke soorten het geschiktst zijn voor langs 
de rijbaan in verband met strooizout. we leveren 
in de maat 11 centimeter in plaats van de geijkte 
8, zodat men geen water meer hoeft te geven. 
Vaste planten kun je het beste maaien, mesten 
en mulchen in maart. Door ze extreem kort af te 
maaien en door de mulch te laten liggen, kun je 

Marko Mouwen pitcht voor Nyssa sylvatica en krijgt een 

daverend applaus voor zijn vurige betoog.

ze constant in het eerste jaar houden.’ Het is een 
misverstand dat vaste planten er vooral in de kleur 
groen zijn. Daarom draagt Griffioen het concept 
Green to Colour uit. Een ander broodjeaapverhaal: 
dat je in het najaar beter geen vaste planten kunt 
poten. ‘Vaste planten groeien twee keer per jaar. In 
februari groeien ze op basis van de voedingsstof-
fen die zij nu, in het najaar, naar beneden halen 
en die door fotosynthese beschikbaar komen. 
Halverwege april groeien ze vervolgens op eigen 
kracht. Maar in het najaar – denk aan september, 

oktober en november – groeit vaste beplanting het 
beste dicht. Dus als je begin september vaste plan-
ten plant, is in de zomer alles mooi dichtgegroeid, 
zonder dat je water hebt hoeven geven.’

Twee beplantingslagen
Griffioen geeft aan dat sommige beheerders en 
ontwerpers liever in twee beplantingslagen den-
ken: vaste planten en bomen, vanuit de gedachte 
dat heesters – die een derde laag zouden kunnen 
vormen – arbeidsintensief en dus relatief duur zijn. 

Edmond von den Hoff, hovenier en boomverzorger 
en inmiddels eigenaar van SafeTree, een bedrijf dat 
VTA-controles uitvoert, plaatst zijn vraagtekens bij 
deze gedachte tijdens een discussie in de wandel-
gangen van de kennismiddag. ‘Ik snap het voor-
deel van denken in twee lagen. Maar we moeten 
oppassen dat we heesters niet in de verdomhoek 
stoppen. De trend is al te veel dat heesters aan het 
verdwijnen zijn: tuinen bestaan vaak alleen nog 
uit schuttingen en bestrating. Dit gaat ten koste 
van de mus en het winterkoninkje, om maar wat te 
noemen. De biodiversiteit is helemaal niet gebaat 
bij deze ontwikkeling.’ Ontwerper Jan-Albert van 
Buuren van de gemeente Apeldoorn, die een 
lezing over diversiteit had gehouden, voegt toe 
vanuit het ontwerpersoogpunt: 'Soms is twee 
lagen inderdaad mooier. Maar daarin kun je varië-
ren: je kunt ook vaste planten afwisselen met hier 
en daar een solitair. En voor de goede orde, met 
solitair bedoelen wij ontwerpers een hoge struik-
vorm, niet een boom.'
 
Ulmus x‘Frontier’
Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee 
opent zijn promotiepraatje voor Ulmus x ‘Frontier’ 
met een foto van een rij ‘roodgekleurde’ Ulmus x 
‘Frontier’ – heel toepasselijk – in de ‘rosse’ buurt 
langs de gracht van de Oudezijds Voorburgwal. 
Een nieuwe entree voor Amsterdam, genaamd de 
Rode Loper, krijgt ook Ulmus x ‘Frontier’: maar liefst 
tachtig exemplaren. 'Hij wordt niet ziek!' verzekert 
Kaljee. 'Maar er is nog maar één kweker die hem 
heeft en dat zijn polsdikke bomen. Dus als ik mijn 
bestelling veilig wil stellen, kan ik beter vragen of 
u niét op Ulmus x ‘Frontier’ wilt stemmen, want als 
hij populair wordt, dan is het zo gedaan met de 
huidige voorraad…’ Er volgt gelach en geklap uit 
de zaal. 

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 
Rutger Becude van boomkwekerij Den Mulder stak 
de loftrompet over Gleditsia triacanthos ‘Skyline’, 
die eigenlijk weinig uitleg behoeft: ‘Een echte 
pionier: kan in verschillende soorten bodems, in 
verharding, hij kan tegen zeewind, strooizout en 
ziekten en plagen; wat wil je nog meer?’

Zelkova serrata
Gerbert Lever van de Nationale Bomenbank nam 
het op voor Zelkova serrata: ‘Deze Japanse sierlijke 
boom met mooie groeiwijze groeit het beste in een 
humeuze en leemhoudende bodem, maar kan ook 
in een armere en drogere bodem. Bijzonder goed 
te onderhouden en prachtig oranjegeel kleurend in 
de herfst, met karaktervolle stam!’

Boombeheerder Lex Kipperman (links) en ontwerper Jan-Albert van Buuren deelden hun praktijkervaring in het structureel toe-

passen van diversiteit.

achtergrond
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Bert Griffioen: ‘Beheerders werken graag met vaste planten vanwege de lage beheerkosten.’

Edmond von den Hoff, boomverzorger en adviseur bij SafeTree: ‘Denken in twee ontwerplagen – bomen en vaste planten – is 
mooi, maar door de trend om minder heesters te planten verdwijnt ook biodiversiteit, zoals mussen en winterkoninkjes.’

Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee hield een betoog voor Ulmus x ‘Frontier’.
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ten plant, is in de zomer alles mooi dichtgegroeid, 
zonder dat je water hebt hoeven geven.’

Twee beplantingslagen
Griffioen geeft aan dat sommige beheerders en 
ontwerpers liever in twee beplantingslagen den-
ken: vaste planten en bomen, vanuit de gedachte 
dat heesters – die een derde laag zouden kunnen 
vormen – arbeidsintensief en dus relatief duur zijn. 

Edmond von den Hoff, hovenier en boomverzorger 
en inmiddels eigenaar van SafeTree, een bedrijf dat 
VTA-controles uitvoert, plaatst zijn vraagtekens bij 
deze gedachte tijdens een discussie in de wandel-
gangen van de kennismiddag. ‘Ik snap het voor-
deel van denken in twee lagen. Maar we moeten 
oppassen dat we heesters niet in de verdomhoek 
stoppen. De trend is al te veel dat heesters aan het 
verdwijnen zijn: tuinen bestaan vaak alleen nog 
uit schuttingen en bestrating. Dit gaat ten koste 
van de mus en het winterkoninkje, om maar wat te 
noemen. De biodiversiteit is helemaal niet gebaat 
bij deze ontwikkeling.’ Ontwerper Jan-Albert van 
Buuren van de gemeente Apeldoorn, die een 
lezing over diversiteit had gehouden, voegt toe 
vanuit het ontwerpersoogpunt: 'Soms is twee 
lagen inderdaad mooier. Maar daarin kun je varië-
ren: je kunt ook vaste planten afwisselen met hier 
en daar een solitair. En voor de goede orde, met 
solitair bedoelen wij ontwerpers een hoge struik-
vorm, niet een boom.'
 
Ulmus x‘Frontier’
Hoofdstedelijk bomenconsulent Hans Kaljee 
opent zijn promotiepraatje voor Ulmus x ‘Frontier’ 
met een foto van een rij ‘roodgekleurde’ Ulmus x 
‘Frontier’ – heel toepasselijk – in de ‘rosse’ buurt 
langs de gracht van de Oudezijds Voorburgwal. 
Een nieuwe entree voor Amsterdam, genaamd de 
Rode Loper, krijgt ook Ulmus x ‘Frontier’: maar liefst 
tachtig exemplaren. 'Hij wordt niet ziek!' verzekert 
Kaljee. 'Maar er is nog maar één kweker die hem 
heeft en dat zijn polsdikke bomen. Dus als ik mijn 
bestelling veilig wil stellen, kan ik beter vragen of 
u niét op Ulmus x ‘Frontier’ wilt stemmen, want als 
hij populair wordt, dan is het zo gedaan met de 
huidige voorraad…’ Er volgt gelach en geklap uit 
de zaal. 

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 
Rutger Becude van boomkwekerij Den Mulder stak 
de loftrompet over Gleditsia triacanthos ‘Skyline’, 
die eigenlijk weinig uitleg behoeft: ‘Een echte 
pionier: kan in verschillende soorten bodems, in 
verharding, hij kan tegen zeewind, strooizout en 
ziekten en plagen; wat wil je nog meer?’

Zelkova serrata
Gerbert Lever van de Nationale Bomenbank nam 
het op voor Zelkova serrata: ‘Deze Japanse sierlijke 
boom met mooie groeiwijze groeit het beste in een 
humeuze en leemhoudende bodem, maar kan ook 
in een armere en drogere bodem. Bijzonder goed 
te onderhouden en prachtig oranjegeel kleurend in 
de herfst, met karaktervolle stam!’

Boombeheerder Lex Kipperman (links) en ontwerper Jan-Albert van Buuren deelden hun praktijkervaring in het structureel toe-

passen van diversiteit.

Prunus sargenti ‘Rancho’
Omdat Gert-Jan Roozendaal van de gemeente 
Zuidplas op het laatste moment verstek moest 
laten gaan, viel organisator Hein van Iersel vlak 
voor de middagpauze in. ‘Ik werd vanmorgen 
gecondoleerd met het promoten van Prunus…’ 
Gelach steeg op vanuit de zaal. ‘Maar waarom 
eigenlijk?’ ging Van Iersel door. ‘Alle voorgaande 
ambassadeurs hebben hun favoriete boom beju-
beld om hun kleur, bloei, herfstkleur of prachtige 
bast. Maar dat heeft Prunus ook allemaal! Ik vind 
de herfstkleur van Prunus zelfs nog mooier dan 
die van Nyssa. Maar het gaat er feitelijk niet om 

wat ik vind, of wat de kweker vindt, of wat de 
boombeheerder vindt. Prunus heeft misschien 
bij kenners een slechte naam, en het wordt geen 
“jopper”, maar op hoeveel plekken in de stad kan 
dat überhaupt nog? Vraag uw buur of een wil-
lekeurige andere burger eens wat hij of zij voor de 
deur wil hebben staan. De burger zal zeggen: ik 
wil een kers! En de burger, dáár gaat het toch om? 
Die wil niet meer of minder dan krachtige, mooie, 
vitale bomen van de derde grootte in de straat zien 
staan. En dat is deze boom bij uitstek!’

ACHTERGROND
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Boomverzorger Wilbert Tuinstra van de gemeente 

Heerhugowaard vraagt tijdens het netwerken aan ontwerper 

Van Buuren hoe hij diversiteit met drie boomsoorten zou aan-

pakken in een moderne, strakke wijk. 

Jaap Smit van Cobra Boomadviseurs pitcht voor zijn favoriete 

boom Tetradium daniellii.

Proeven en demonstraties buiten

Prijsuitreiking 
Jan van Leeuwen, voorzitter van de cultuurgroep 
Laan-, Bos- en Parkbomen, reikte de prijs uit voor 
de Inspiratieboom 2015. Allereerst werd de topdrie 
bekendgemaakt: Tetradium daniellii, Gleditsia tria-
canthos ‘Skyline’ en Nyssa sylvatica. 

De boomambassadeur van Tetradium daniellii was 
Jaap Smit van Cobra Boomadviseurs, de kweker 
Boomkwekerij Udenhout. De boomambassadeur 
van Nyssa sylvatica was Jan van Veenendaal, voor-
malig beheerder van de Hilversumse begraafplaats 
– voor wie Marko Mouwen sprak – en de kweker 
was Boomkwekerij Ebben. Aan de Gleditsia tria-
canthos ‘Skyline’ waren verbonden ambassadeur 
René Camp – voor wie Rutger Becude sprak – en 

kweker Henk den Mulder. Allen werden naar voren 
geroepen.

De winnaar
Voordat Van Leeuwen de envelop met de uitslag 
opende, bekende hij: ‘Ik hoop in elk geval dat 
de Inspiratieboom 2015 later een goede toepas-
sing zal vinden.’ Dagvoorzitter Henry Kuppen 
voegde daaraan toe: ‘Daar wordt de spijker op 
zijn kop geslagen: hoe gedraagt de boom zich 
in de stad? Dat moeten we ons afvragen, altijd. 
we zouden meer gebruik moeten maken van het 
Gebruikswaardeonderzoek. Dat gebeurt nog te 
weinig, als we kijken naar de soortenverdeling.’
Er was veel gestemd. Na een spannende ont-
knoping volgde de uitslag: Gleditsia triacanthos 
‘Skyline’ eindigde op de derde plaats met 206 
stemmen, Tetradium daniellii was tweede met 249 
stemmen en Nyssa sylvatica won met maar liefst 
445 stemmen! Marko Mouwen en Toon Ebben 
namen de prijs, een houten schaal, in ontvangst 
van Jan van Leeuwen.
De vakbladen Boomzorg, Boom in Business en 
Stad en Groen feliciteren boomambassadeur Jan 
van Veenendaal en Boomkwekerij Ebben met hun 
Inspiratieboom 2015!

De topdrie van Inspiratiebomen 2015. Rechtsboven, met de houten schaal in handen, Marko Mouwen (links) en Toon Ebben als 

vertegenwoordiger van de winnaar Nyssa sylvatica.

De nummer twee: Tetradium daniellii en de nummer drie: Gleditsia triacanthos ‘Skyline’.
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Marko Mouwen en Toon Ebben namen de prijs, een 
houten schaal, in ontvangst van Jan van Leeuwen, 
voorzitter van de LTO-vakgroep Bomen en vaste 
planten. Nyssa sylvatica kreeg 445 stemmen. 
Tweede werd Tetradium daniellii met 249 stemmen 
en op de derde plek eindigde Gleditsia triacanthos 
‘Skyline’ met 206 stemmen. 

Opzet verkiezing
Dit was de eerste editie van de verkiezing van de 
Inspiratieboom, gehouden door NwST, uitgever 
van groene vakbladen, waaronder Boomzorg, Stad 
en Groen en Boom in Business. Het uitgangspunt: 
wat wil de gebruiker? Online konden alle geïnteres-

Pitches
Tijdens de Boom Innovatie Dag hield de boomam-
bassadeur of de boomkweker een pitch voor hun 
favoriete boom. Marko Mouwen deed dat namens 
Ebben. Zijn vurige betoog ontlokte een daverend 
applaus aan de zaal: ‘In Sheffield Park staat een 
Nyssa sylvatica van 25 meter hoog. Hij is er als 
meerstammige, hoogstam, waardevolle boom en 
laanboom. Nyssa heeft dezelfde toekomstmogelijk-
heden als de populaire parkboom Luiquidambar, 
met het verschil dat er bij Nyssa sylvatica veel 
minder takken uitbreken dan bij Luiquidambar! Hij 
heeft sterk, mooi zwart hout. In combinatie met 
zijn fabelachtig mooie herfstkleur is Nyssa sylvatica 
een feest voor het oog!’ 

Boomambassadeur en kweker Nyssa sylvatica
Boomambassadeur Jan van Veenendaal verklaarde 
eerder over Nyssa sylvatica: ‘Beheerders en ont-
werpers passen graag bomen toe die op papier als 
een lollystok getekend kunnen worden met breed 
eivormige kroon. Nyssa sylvatica past in dit profiel 
en wordt in de catalogi van nationale en interna-
tionale kwekers aangeprezen vanwege de mooi 
doorgaande spil.’
Boomkweker Toon Ebben: ‘Nyssa sylvatica wordt 
het minst gebruikt, maar heeft heel veel potentie, 
ondanks de rondwarende spookverhalen dat hij 
niet verplantbaar is.’

En de winnaar is… 
Nyssa sylvatica!

Inspiratieboom 2015 op Boom Innovatie Dag 

bekendgemaakt

Na maandenlang digitaal stemmen en driftig gestem tijdens de Boom Innovatie Dag werd de win-

naar bekendgemaakt: Nyssa sylvatica!

Auteur: Santi Raats

seerden stemmen op hun favoriete boom. Tijdens 
de Boom Innovatie Dag werd ook volop gestemd 
door bezoekers.
Elke genomineerde inspiratieboom werd verte-
genwoordigd door een boomambassadeur en 
een boomkweker. De boomambassadeur van 
Nyssa sylvatica was Jan van Veenendaal, voormalig 
beheerder van de Hilversumse begraafplaats, en de 
kweker was Boomkwekerij Ebben. De boomambas-
sadeur van Tetradium daniellii was Jaap Smit van 
Cobra Boomadviseurs, de kweker Boomkwekerij 
Udenhout, en aan de Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 
waren verbonden ambassadeur René Camp en 
kweker Henk den Mulder.

Marko Mouwen en Toon Ebben namen de prijs, een houten 

schaal, in ontvangst van Jan van Leeuwen, voorzitter van de 

LTO-vakgroep Bomen en vaste planten.

Nyssa sylvatica ‘Wildfire’

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5402
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is en blijft een deels intuïtief en dus subjectief 
gegeven. Er is altijd wel een uitweg  ter verklaring 
van gemaakte keuzes.  

Van ontzorgen naar kopzorgen
Degene die een prachtig plan van aanpak schrijft, 
is niet altijd degene die ‘buiten’ het best presteert, 
waarmee de eerdere bewering gestaafd wordt dat 
de opdrachtgever uiteindelijk zelf de dupe is van 
een teleurstellend eindresultaat. “Ontzorgen van de 
opdrachtgever heeft zowel voor die opdrachtgever 
als voor mij en mijn collega’s hoge prioriteit. Het 
achteraf betreuren van een keuze van opdracht-
nemer leidt tot extra inspanningen en teleurstel-
lingen; kopzorgen in plaats van ontzorgen dus”, 
aldus wevers. 

Prestatieregeling
Alles over Groenbeheer heeft daarom een presta-
tieregeling ontwikkeld, waarbij het behalen van 
gewenst resultaat voor alle partijen essentieel is. 
De regeling blijkt hiertoe een effectief middel. 
wevers zegt daarover: “Met onze opdrachtgevers 
is veel resultaat behaald door het hanteren van 
een prestatieregeling. De regeling is tevoren over-
eengekomen en gebaseerd op een ‘waterdichte 
bestek’. De inschrijver is niet afhankelijk van de 
gemoedstoestand van een Plan van Aanpak-
beoordelaar”.  
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Beroepsgebonden huidkanker: 
theorie is praktijk?
Meerderheid werknemers en werkgevers is alert, toch valt er nog winst te behalen

In april meldde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) dat er relatief weinig aandacht is voor beroepsgebonden huidkanker. De redactie 

vroeg haar lezers naar hun ervaring met zonbescherming op de werkvloer. Valt er nu al iets te leren voor volgende zomer? 

Auteur: Kelly Kuenen
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ENQUÊTE

Welke mIDDeleN ter BesChermINg VaN De zoN WorDeN aaNgeBoDeN 
op De WerkVloer? 

Voor het beantwoorden van deze vraag waren er meerdere opties. 60% van de deelnemers gaf aan dat er 
op het werk middelen tegen zonnebrand beschikbaar worden gesteld. Het meest gebruikt worden: 

hoeD/pet zoNNeBraNDCréme BesChermeNDe
kleDINg

zoNNeBrIl

WorDeN WerkNemers geWezeN op De geVareN VaN zoN eN zoNNeBraND?

WorDt er VolDoeNDe geWezeN op De geVareN VaN zoN eN zoNNeBraND?

Dit zeggen werknemers:

Dit zeggen werknemers:

Dit zeggen leidinggevenden: 

Dit zeggen leidinggevenden: 

Ja
62%

Ja
64%

Ja
69%

Ja
87%

Nee
38%

Nee
36%

Nee
31%

Nee
13%

35%
18%

47%
24%

Een hoed of pet is 

de populairste 

zonnebrandbescherming 

op de werkvloer

De meerderheid van 

de werknemers en 

werknemers vindt dat 

er voldoende 

gewezen wordt op 

de risico’s van de zon



Bij BVB Substrates zijn we er vast van overtuigd dat alleen een 
optimale basis garant staat voor een gezonde groei. Elke dag zorgen 
wij dan ook voor de productie en levering van die optimale basis: 
het substraat. 

Met onze kennis, ervaring en moderne productiefaciliteiten zijn wij 
een betrouwbare leverancier voor kwekers in binnen- en buitenland. 
 Bent u benieuwd wat BVB Substrates voor u kan betekenen? Kom dan 
gerust eens langs of bel ons voor een vrijblijvend gesprek.
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De redactie vroeg haar lezers middels een 
enquête naar hun ervaring met zonnebrandbe-
scherming op de werkvloer. 24% van de onder-
vraagden is werkzaam bij een aannemer, 24% bij 
overheid of gemeente, 51% bij een ander soort 
bedrijf. staat er IN De kaNtINe VaN het BeDrIJf 

(of op eeN aNDere opeNBare plek) 
zoNNeBraNDCrème?

Ja
26%

Nee
74%

Als dank voor het invullen van de enquête ver-
lootte de redactie afgelopen juli twee flessen 
zonnebrand onder de deelnemers. Een van de 
winnaars, werkzaam bij een grote gemeente, 
gaf aan zelf gemerkt te hebben welke gevaren 
de zon met zich mee kan brengen. Enige tijd 
geleden werd bij hem een kwaadaardig plekje 
verwijderd. ‘Het is erg prettig om te zien dat 
er vanuit de vakpers ook aandacht voor dit 
– toch wel grote – probleem komt. Ik heb op 
mijn werk ook aangegeven dat het misschien 
verstandig zou zijn als de andere collega’s ook 
eens preventief onderzocht worden, omdat we 
toch tot de doelgroep behoren. Ik was er, dank-
zij de oplettendheid van mijn vrouw, op tijd 
bij. Er lopen waarschijnlijk veel mensen rond 
die hier vroeg of laat mee te maken krijgen. 
Voorlichting is daarom heel belangrijk.’

WorDt er IN De toolBoxmeetINg aaNDaCht BesteeD aaN De geVareN 
VaN zoN eN zoNNeBraND?
Een toolboxmeeting is een werkoverleg waarbij aandacht wordt geschonken aan de arbeidsveiligheid en 
heeft dan ook als doel ongelukken op de werkvloer zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kán een ideaal 
moment zijn om werknemers op de gevaren van de zon te wijzen. Maar gebeurt dit ook?  

maNager maNager

Ja Nee

WerkNemer WerkNemerBeIDeN BeIDeN

Welke
toolBoxmetINg?

BesChermINg tegeN De zoN Is IN uW VIsIe De 
VeraNtWoorDelIJkheID VaN:

Dit zeggen de leidinggevenden: Dit zeggen de uitvoerenden: 

13% 19%6%

39% 39% 22%

0%

87% 75% In 40% van de gevallen 

worden er op de 

werkvloer geen 

middelen tegen 

zonnebrand beschikbaar 

gesteld
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Greenport Boskoop als toon-
aangevende one-stop shop
Vol trots presenteerden kees van Velzen, voorzitter greenport regio Boskoop, en michiel gerritsen, voorzitter stichting Belangenbehartiging greenport 

Boskoop, op 27 augustus in het rabobank-café te hazerswoude-Dorp het rapport economische strategie 2020 voor greenport Boskoop. autocoureur 

en e-commerceman 2011 tom Coronel legde tijdens zijn lezing de link tussen racen en ondernemen en hamerde erop dat ondernemers moeten 

digitaliseren. ‘maak ook mooie filmpjes voor op Youtube.’ 

Auteur: Sylvia de Witt
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V.l.n.r.: Michiel Gerritsen, Jaap Stolze (Rabobank) en Kees van Velzen.
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De economische situatie van de laatste jaren, de 
opkomst van online verkoop, marktontwikkelingen 
en de veranderende rol van financiële instellingen 
maakten een heldere visie op de kansen en bedrei-
gingen van Greenport noodzakelijk. Dit heeft gere-
sulteerd in het rapport Economische Strategie 2020 
voor Greenport Boskoop, dat een gezamenlijke 
economische visie op het boomkwekerijcluster van 
Greenport regio Boskoop behelst. 2020 klinkt nog 
wel ver, maar is eigenlijk beangstigend dichtbij.
‘Ondernemers moeten in de komende jaren hun 
bedrijf weer goed op de rit krijgen’, legt Michiel 
Gerritsen, voorzitter Stichting Greenport regio 
Boskoop, uit. ‘Om die reden hebben wij een hori-
zon genomen van zo’n vijf jaar. Er zijn zo veel 
ontwikkelingen gaande in de wereld om ons heen; 
daar zul je iets mee moeten. Daarom is een vrij 
pragmatische agenda neergezet, waarbij de onder-
nemers in Boskoop zelf aan de bal zijn.’

Veen en water
Greenport regio Boskoop heeft een sterke uit-
gangspositie die verder moet worden uitgebouwd, 

staat er onder meer in het rapport. Zo heeft 
Boskoop met zijn 1200 hectare teeltgebied binnen 
de wereld van de boomsierteelt een naam opge-
bouwd die staat voor kwaliteit, duurzaamheid en 
vakmanschap. ‘Het unieke eraan is dat het veenge-
bied is’, vertelt Kees van Velzen, die naast voorzitter 
Greenport regio Boskoop ook wethouder cultuur, 
recreatie en landschap en eerste locoburgemeester 
is van de gemeente Alphen. ‘Hierdoor kunnen we 
de allerbeste planten kweken van – ik zou zeggen 
– de hele wereld, want we hebben veen en water. 
Dat is de kwaliteit van Boskoop.’
Een tweede voordeel van Boskoop is dat het een 
bestaand logistiek centrum voor de boomteelt is, 
zoals Aalsmeer dat voor de bloemen is. 
Van Velzen: ‘Wij willen deze positie, die historisch 
zo gegroeid is, vasthouden. Dat kunnen wij ook, 
omdat in Boskoop een groot aantal handelsbe-
drijven is gevestigd. Als we hier dan ook de grote 
exposure houden, zoals op de beurs Plantarium, 
kunnen wij ook de dienstverlening en de hele 
logistieke afhandeling van de producten ver-
zorgen. Laten we deze positie van Greenport als 

De belangstelling was groot voor de presentatie van de Economische Strategie 2020 voor Greenport Boskoop.

‘Laten we deze positie 

van Greenport als 

productiecentrum, 

kenniscentrum en logistiek 

centrum vooral 

vasthouden’
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productiecentrum, kenniscentrum en logistiek cen-
trum vooral vasthouden.’ 

Volwaardig boomkwekerijcluster
Maar de greenport kent ook enkele knelpunten, zo 
is in het rapport te lezen. Zo zijn veel kavels relatief 
klein en langgerekt, waardoor het lastiger is om 
efficiënt te werken. Ook is er de vergrijzing van 
het ondernemersbestand, zowel bij kwekers als bij 
handelaren, en is er gebrek aan opvolgers binnen 
de eigen kring en geringe aanwas van jong talent 
van buiten. Daarnaast bestaat er een grote kennis-
afstand tot de eindmarkten en is er over het alge-
meen te weinig vernieuwing in het denken over 
innovatieve concepten. Maar knelpunten kunnen 
ook een uitdaging vormen en Michiel Gerritsen, 
voorzitter stichting Greenport regio Boskoop, kijkt 
vooral naar de mogelijkheden.

‘Het unique sellingpoint van Boskoop is dat het 
nog het enige volwaardige boomkwekerijcluster is 
in Nederland. En met volwaardig bedoel ik dat er 
bedrijven zijn die op uitgangsmateriaal zijn gefo-
cust, bedrijven die de productie doen, en bedrijven 
die de hele toelevering en dienstverlening daar-
omheen op zich nemen. Al deze bedrijven zijn hier 
aanwezig. Dat maakt deze regio tot een bijzonder 
cluster binnen de boomkwekerij in Nederland. 
Het is niet het enige cluster, het is misschien ook 
niet het grootste cluster, maar het is wel compleet. 
Alles wat de boomkwekerij nodig heeft, is hier 
aanwezig.’

meest veelzijdige warehouse
Dat zorgt ook voor een geschikte uitgangspositie 
voor een one-stop shop. Zo staat er in het rapport 
te lezen: ‘Greenport regio Boskoop is in 2020 het 
meest veelzijdige warehouse voor de boomsierteelt 
en aanverwante producten en diensten voor de 

professionele inkoper van tuincentra, hoveniers en 
institutionele markt in Europa. Eén plek voor alles 
wat de klant aan groen nodig heeft, snel en doel-
treffend geleverd.’

Een toonaangevende one-stop shop heeft ook een 
passende etalage nodig: een ‘Green Innovation 
& Concept Center’. Er zullen fysieke plekken en 
digitale voorzieningen komen waar nieuwe inzich-
ten op het gebied van tuin- en groenbeleving in 
de volle breedte zichtbaar worden gemaakt. Dit 
worden ontmoetingsplekken van kwekers en hun 
klanten en fysieke locaties waar kruisbestuiving 
plaatsvindt tussen de greenport en ketenpartners, 
zoals hoveniers, landschapsarchitecten, tuincentra, 
tuinmeubelmakers, kennisinstellingen en andere 
sectoren. Het wordt een plaats om de wereld te 
tonen wat de greenport is, om de enorme diver-
siteit in innovatieve producten te laten zien, om 
te inspireren, zaken te doen en samen met ande-
ren nieuwe concepten te ontwikkelen. Het merk 
Boskoop als one-stop shop wordt hiermee geladen: 
diversiteit, duurzaamheid, vakmanschap én gespe-
cialiseerde dienstverlening. 
Van Velzen: ‘Wij denken dat dit concept het meest 
realistische en het meest kansrijke is voor Boskoop: 
ontzorg de klant en bied een totaalconcept.’

Virtuele grondbank
Gerritsen: ‘Ook zijn we bezig met een tool, 
Bedrijfsoverdracht, bestemd voor ondernemers 
die in de fase verkeren van stoppen en overdragen 
van hun bedrijf. Er is ook een informatiedesk in de 
maak over financieringsmogelijkheden, niet alleen 
via de banken, maar ook andere vormen van finan-
ciering. Er wordt gewerkt aan een soort grond-
bank, die uitgaat van optierechten. De grondbank 
wordt geen eigenaar van de grond, maar krijg het 
eerste recht op koop, waartegenover een optie-
vergoeding staat. Dat is nieuw en stelt ons in staat 
op het juiste moment kavels bijeen te brengen en 
schaalvergroting te realiseren.’ 
Ook Van Velzen ziet wel iets in zo’n grondbank. 
‘Tegenwoordig is de bank meer een bemiddelaar, 
een adviseur op financieel gebied. We zien nu twee 
ontwikkelingen. Allereerst zijn er vermogende 
families en instellingen in het land die zoeken naar 
een gezond rendement van zo’n vijf à zes procent, 
wat ze bij de bank niet krijgen. Ze zijn bereid in 
moderne, goed geoutilleerde bedrijven te inves-
teren. Dan ontstaat de vraag: hoe ga je die nu bij 
elkaar brengen? Dit kunnen een-op-eenmatches 
zijn waarbij de bank een rol kan spelen.’ 
Het kost volgens Van Velzen veel tijd voordat er 
een match is tussen mensen die willen stoppen 
en jonge mensen die willen groeien. Ook kan het 

lastig zijn wat kavels betreft. 
‘Stel dat iemand een kavel erbij wil, maar niet op 
die bepaalde plek, want daar ligt maar 1,5 hec-
tare. Men wil die kavel dus wel kopen, maar hem 
aansluiten op een bestaande kwekerij. Soms kan 
dat niet, bijvoorbeeld omdat er twee andere kwe-
kerijen tussen zitten die misschien pas over tien 
jaar willen stoppen. Vroeger was er de Grondbank, 
waaraan je kon verkopen. Nu denken we aan een 
coöperatieve samenwerking om tot modernisering 
van teeltgebieden te komen. De kwekerijen sluiten 
niet aaneen. Hoe kun je er dan toch voor zorgen 
dat de zaak op termijn bij elkaar komt? Iemand kan 
er tijdelijk geld in stoppen, of er wordt een juridi-
sche constructie gemaakt waardoor iemand alvast 
‘een klein beetje’ eigenaar wordt. Een ander die 
wil stoppen zal moeten begrijpen dat hij in deze 
tijd niet in één keer zijn geld krijgt. Deze nieuwe, 
flexibele vormen zijn we op dit moment aan het 
uitproberen. Hier zit toekomst in.’

ga mee met de markt
In de greenport is langzamerhand ook een ver-
schuiving te zien naar het hoogwaardige en 
duurzame segment via hoveniers en tuincentra 
in binnen- en buitenland. Boskoop is uitstekend 
toegerust voor kennis- en arbeidsintensieve, bij-
zondere teelten. Daardoor heeft het een breed en 
diep assortiment ‘in huis’ en is het minder gericht 
op grote contractteelten en de institutionele ten-
dermarkt. 
Gerritsen is ervan overtuigd dat de diversiteit van 
het assortiment in combinatie met de kwaliteit 
van het product een van de unieke waarden van 
Boskoop is. ‘Wij hebben een vrij dure uitgangspo-
sitie; dat betekent dat je op een hoger kwaliteits-
niveau moet zitten. En dat willen we ook, in deze 
visie.’ 
De vermarkting van het product moet echter nog 
wel duidelijk in kaart worden gebracht. 
Gerritsen: ‘Als intermediair proberen we de onder-
nemers een spiegel voor te houden en een aantal 
ideeën aan te reiken om op trends in te spelen. 
Speel in op online verkoop, kijk om je heen wat er 
gebeurt bij andere sectoren en haak daarop in, of 
neem gezamenlijk initiatieven.’

Tom Coronel windt er geen doekjes om tijdens 
zijn presentatie: ‘Zorg dat je goed vindbaar bent 
op Google. E-tail en retail moet 50-50 zijn. Als 
je in deze tijd iets wilt verkopen, moet je online 
aanwezig zijn. De wereld verandert sneller dan 
vroeger. Ga mee met de markt en maak filmpjes 
op YouTube. Dat werkt echt. Vertel daarin iets over 
bijvoorbeeld bomen of tuinaanleg. Laat jezelf ook 
zien op de social media.’

‘E-tail en retail moet 

50-50 zijn’

7 min. leestijd
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krachten bundelen
Ondernemers kunnen hun positie ook versterken 
door hun krachten met die van anderen te bun-
delen. 
Gerritsen: ‘Je kunt aan schaalvergroting doen door 
je productie te bundelen met die van anderen, 
maar samenwerken in ketens is ook mogelijk. Dan 
sluit je je bedrijf aan bij een samenwerkingsver-
band, waarin jij zorgt voor een bepaald element. Er 
zijn hier bedrijven die op eigen kracht groeien tot 
zo’n vijftien hectare. Maar er zijn ook bedrijven van 
twee, drie hectare met een bepaald product die 
gaan samenwerken met andere bedrijven, zodat 
ze hun product makkelijker in de keten kunnen 
wegzetten.’

Ook kunnen er op termijn cross-overs worden 
gezocht met de chemie, de ICT of de zorg. 
‘Zo wordt snoeiafval van taxus al gebruikt om 
medicijnen te maken’, vertelt Gerritsen. ‘Maar wij 
moeten nog meer ontdekken wat onze rol kan zijn 
in de wereld van groene grondstoffen. Bedrijven 
moeten kijken of er rond hun producten stoffen 

zijn die een andere bestemming kunnen krijgen. 
We zijn met zijn allen nog zoekende en willen geen 
kans voorbij laten gaan. Iedere ondernemer zal 
moeten kijken wat erin zit voor hem en wat deze 
trends voor zijn bedrijf betekenen. Wij reiken hen 
een aantal handvatten aan en kunnen bedrijven 
ook coachen door middel van marktgerichte ken-
nis en innovatie.’ 

monitoren
Een economische strategie voor de komende vijf 
jaar is natuurlijk geweldig, maar je moet ook kij-
ken of de uitvoering ervan effect heeft, vindt Van 
Velzen. 
‘Er is een meetpunt en we hebben de kwekers 
opgeroepen: ga nu ieder jaar monitoren, zodat we 
kunnen zien of de trend inderdaad de kant opgaat 
zoals voorzien in het rapport. Want er kunnen zich 
wereldwijd economische factoren voordoen die 
maken dat we misschien toch een andere kant op 
moeten. We willen dus in de praktijk graag een 
bevestiging zien. Ik zou willen dat zo’n twintig 
ondernemers gaan meedoen. Zij hebben ook een-
op-eencontact met het adviesbureau Jester uit 
Amersfoort, dat we hebben ingeschakeld. Daar zit 
ook de waarde in, want eenmalig een toekomst-
scenario bedenken is leuk, maar je moet wel kijken 
of het zich ook werkelijk zo gaat ontwikkelen 
vanuit de huidige situatie. De wereld kan er straks 
wel heel anders uitzien. Boskoop heeft alles voor 
sterallure.’Autocoureur en ondernemer Tom Coronel benadrukt het grote belang van jezelf online laten zien.

‘Iedere ondernemer zal 

moeten kijken wat erin zit 

voor hem en wat deze 

trends voor zijn bedrijf 

betekenen’
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Xylella fastidiosa
aan de wandel
‘Branche zelf verantwoordelijk voor preventieve maatregelen’

De gevreesde bacterie Xylella fastidiosa is aan de wandel in Zuid-Europa. In juli luidden de Franse autoriteiten de noodklok vanwege een Xylella-

besmetting op het eiland Corsica. In de Nederlandse tuinbouwsector neemt de angst voor besmetting nu ook toe. Brancheorganisatie Anthos wijst 

ondernemers in de boomkwekerijsector met nadruk op de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om preventie.

Auteur: Paul van der Sneppen
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In mei van dit jaar heeft de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA) een reeks verscherpte 
EU-maatregelen in stelling gebracht die een 
Xylella-besmetting op Nederlandse bodem moe-
ten voorkomen. Behalve importcontroles omvat 
het plan ook een rampenplan, dat de gevolgen 
van een eventuele besmetting moet beperken tot 
een zo klein mogelijk gebied. Tot op heden is de 
Nederlandse tuinbouwsector zo’n rampenscenario 
bespaard gebleven. 

Preventie
Toch rijst de vraag in de sector of er niet meer aan 
preventie gedaan moet worden. Kort nadat de 
verscherpte maatregelen van kracht werden, wordt 
de tuinbouwsector namelijk al opgeschrikt door 
het nieuws uit Corsica. De Xylella-bacterie schrijft 
daar vette krantenkoppen. Frankrijk vreest voor zijn 
wijnindustrie.

De bacterie is onder meer aangetroffen op wijn-

ranken op het zuidelijk deel van het eiland. De 
Franse autoriteiten schieten meteen in actie. Het 
EU-rampenplan treedt in werking. Planten worden 
vernietigd en rond de besmettingshaard wordt een 
ruime quarantainebufferzone ingesteld. 

Rondreis
Volgens het Franse ministerie van Landbouw is 
de bacterie naar alle waarschijnlijkheid met een 
veerboot uit het nabijgelegen Italiaanse Sardinië 
meegekomen. Als dat klopt, dan is de gevreesde 
bacterie aan een rondreis begonnen. Tot afgelo-
pen zomer leek de Xylella-besmetting zich binnen 
Europa namelijk te beperken tot de provincie 
Lecce, in de hak van Italië. 
De besmetting op Corsica betreft volgens Tjitte 
Mastenbroek, persvoorlichting van de NVWA een 
andere variant van de bacterie met een andere 
waardplantreeks. De NVWA was naar aanleiding 
van de uitbraak in Italië reeds bezig om handel van 
relevante 18 waardplanten uit Italië te monitoren. 
Hier worden de betreffende vier waardplanten 
relevant voor Corsica nu aan toegevoegd (te weten 
Polygala myrtifolia, Spartium junceum, Pelargonium 
en Cytisus racemosus). Komend najaar vindt 
een nadere inventarisatie plaats van de handel. 
Controles zullen geïntensiveerd worden in het 
voorjaar van 2016, wanneer de handel van perk-
planten van start gaat.

Minder bekend is dat in april vorig jaar op een 
markt in Parijs ook een besmette plant is aange-
troffen. De vondst schrijft geschiedenis als de aller-

eerste geregistreerde Europese Xylella-besmetting 
buiten Italië. Het zou volgens het Franse land-
bouwministerie gaan om een koffieplant die via 
de haven van Rotterdam uit Costa Rica Europa in is 
gereisd. Een geïsoleerd geval dus, maar het toont 
wel de beperkingen van de importcontroles op 
Xylella.

Noodklok
Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, de 
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en 
Bolproducten, vindt het nog te vroeg om de nood-
klok te luiden: ‘Er is nog geen reden voor paniek, 
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De olijf een belangrijke waardeplant van Xylella.



38 www.boom-in-business.nl

maar het komt wel akelig dichtbij. Een besmetting 
zou rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de 
sector’, waarschuwt hij. 

Westerhof heeft de verwikkelingen rondom de 
boktorkever in Boskoop nog helder voor de geest. 
Enkele jaren geleden werden daar enkele levende 
larven gevonden van de gevreesde oost-Aziatische 
boktor. De boomkwekerijen in die Zuid-Hollandse 
regio ontsnapten ternauwernood aan een lang-
durig handelsverbod, opgelegd door de EU. De 
lidstaten eisten van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stevige garanties 
dat de producten uit Boskoop veilig waren. 

Die kregen ze. Het ministerie heeft besloten dat in 
een straal van 100 meter rond de boktorvondst alle 
loofbomen en struiken verwijderd moesten wor-
den. Daarnaast werd een bufferzone met een straal 
van 2 kilometer ingesteld. Binnen de bufferzone 
zijn boomkwekers gedurende een ruime periode 
onder streng toezicht gesteld van LNV. 

Dichte concentratie
Een Xylella-besmetting zou ernstiger gevolgen 
hebben dan het boktor-incident in Boskoop, vreest 
Westerhof: ‘Je moet er niet aan denken dat een 
Xylella-besmetting in regio’s als opheusden of 
Zundert zou toeslaan. Door de dichte concentratie 
van boomkwekerijen in die regio’s zouden de qua-
rantainezones nog vele malen groter kunnen wor-
den dan de nu voorgeschreven 10 kilometer rond 
de besmettingshaard’, aldus de Anthos-voorzitter. 

De schrik zit er dus goed in. Kwekers in Zuid-
Europa hebben nog meer reden voor bezorgdheid. 
Dat ziet ook Sicco de Boer, salesmanager bij Ebben 
Boomkwekerij in het gelderse Cuijk. Ebben koopt 
een klein deel van zijn handel in bij leveranciers 
in Noord-Italië. ‘Ze zijn daar de laatste jaren steeds 
scherper geworden op Xylella. op ons aandringen 
zetten kwekers tegenwoordig ook monsters pre-
ventief in quarantaine. Ze volgen de ontwikkeling 
van zo’n plant op de voet en rapporteren daarover.’ 

Bestrijding
De Xylella-bacterie kan niet bestreden worden zon-
der het besmet plantenmateriaal te vernietigen. 
Maar voordat een plant wordt vernietigd, wordt 
onderzocht of op de besmette locatie ook andere 
waardplanten zijn besmet en ook of vectoren 
besmet zijn. Volgens het rampenplan mag in dat 
geval gedurende vijf jaar geen handel plaatsvinden 
in waardplanten uit een gebied in een straal van 10 
kilometer rondom de geconstateerde besmetting. 

Xylella fastidiosa is volgens de Europese Commissie 
‘de meest gevaarlijke plantenbacterie in de wereld’. 
De bacterie kan volgens EPPo, de Europese fyto-
sanitaire dienst, worden gedragen door circa 300 
waardplanten. Bij ongeveer 200 daarvan kan de 
bacterie ook ziekten veroorzaken. De bekendste 
daarvan zijn de druif, de perzik en citrusbomen. 
In Italië zijn tot op heden vooral olijfbomen aan 
Xylella fastidiosa ten prooi gevallen. op Corsica is 
de bacterie ook op druivenranken aangetroffen. 

Henk Westerhof Sicco de Boer
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De bacterie veroorzaakt tal van plantenziektes. 
Meestal zijn die ziektes een direct gevolg van ver-
stopte houtvaten, waardoor de sapstroom wordt 
gehinderd. 

Vectoren
De lijst met vectoren is al even lang als de lijst 
met waardplanten. In principe kan elk insect dat 
de sapstroom van planten aanboort om zich te 
voeden, als vector dienen voor Xylella fastidiosa. 
De maatregelen die de EU voorschrijft om Xylella-
besmetting te bestrijden, omvatten in sommige 
gevallen ook verplichte bestrijding van de vecto-
ren. 

Dergelijke scenario’s wil Anthos zijn achterban 
koste wat kost besparen. De brancheorganisatie 
zet vooral in op bewustwording en voorlichting. 
‘Bedrijven zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
preventieve maatregelen’, aldus Westerhof. 

Toezichthouder Naktuinbouw stelt al een Xylella-
toets ter beschikking. Anthos werpt zich nu op als 
actief promotor van de toets. ‘Het is belangrijk dat 
bedrijven de toets toepassen op alle importpar-
tijen. Dat is niet alleen een bedrijfsbelang, maar 
ook een verantwoordelijkheid die bedrijven heb-
ben tegenover branchegenoten. Xylella bedreigt 
de hele sector.’ 

Quarantaine 
ook heeft de Anthos-voorman met de NVWA om 
de tafel gezeten om te spreken over quarantaine-
maatregelen voor geïmporteerd plantmateriaal. 
‘We hebben gesproken over het instellen van 

een quarantainegebied. Denk bijvoorbeeld aan 
de Maasvlakte. Daar zouden we geïmporteerde 
waardplanten aan de Xylella-toets kunnen onder-
werpen.’ De NVWA staat volgens Westerhof open 
voor dit soort ideeën. 

Ideeën overigens waarvan de effectiviteit zwaar 
leunt op de vrijwillige medewerking van betrokken 
partijen. Anthos probeert daarom alle stakeholders 
te doordringen van de urgentie. 

Blinde vlekken
Daarbij duidt Westerhof ook op blinde vlekken 
die nog dringend aandacht vragen. ‘Tuincentra 
bijvoorbeeld. Je kunt niet verhinderen dat een 
tuincentrum een partij waardplanten zelf impor-
teert, zonder helemaal op de hoogte te zijn van de 
risico’s. Voor een tuincentrum vormen de waard-
planten van Xylella slechts een marginaal deel van 
hun assortiment. Het is ondoenlijk voor ze om van 
elk product alle risico’s te kennen. Het is daarom 
belangrijk om de hele tuinbouwsector wakker te 
schudden. Het zijn immers niet alleen boomkwe-
kers die met de gevolgen van een Xylella-uitbraak 
te maken krijgen.’

Het creëren van draagvlak voor preventieve maat-
regelen lijkt vooralsnog geen probleem. ‘Als het om 
fytosanitaire maatregelen gaat, is de Nederlandse 
tuinbouwsector altijd het beste jongetje van de 
klas’, zegt Sicco de Boer daarover. In Italië wer-
ken branchegenoten weliswaar binnen dezelfde 
Europese wet- en regelgeving, maar in Nederland 
lijken de teugels toch wel strakker te staan. ‘Voor 
zover ik weet, hebben de Italianen bijvoorbeeld 
geen equivalent van Naktuinbouw.’

Zelfregulering
Wat De Boer beschrijft, is een systeem dat leunt op 
het zelfregulerend vermogen van de ondernemers, 
zwaarder nog dan in Nederland. ‘Klanten, ook 
wijzelf, vragen steeds nadrukkelijker om de juiste 
papieren en eisen betere fytosanitaire procedures. 
De bedrijven reageren daarop en nemen maat-
regelen. Er gaat van ons sowieso geen plant op 
transport zonder dat die fysiek gecontroleerd is.’

Dat zelfregulerend vermogen is, wat De Boer 
betreft, minstens zo belangrijk als certificeringen: 
‘We hebben allerlei certificeringen: ISo, Milieukeur, 
noem maar op. Maar als je de procedures niet in 
het DNA van je onderneming hebt zitten, zijn ze 
veel minder waardevol.’

Bedrijfsvoering
Communiceren over de herkomst van planten, 

de processen en alle fytosanitaire maatregelen is 
daarbij erg belangrijk, zo benadrukt zowel De Boer 
als Westerhof. ‘De bedrijfsvoering moet er helemaal 
op ingericht zijn. Je hebt iemand nodig die steeds 
alles nauwgezet administreert, maar je moet het 
ook allemaal in je verhaal meenemen. Het moet 
ook deel uitmaken van je sales pitch’, aldus De Boer. 

Maar ook hij erkent dat er binnen de sector niet 
altijd even veel aandacht is voor herkomst en 
veiligheid van de koopwaar. ‘Boom in Business is 
bijvoorbeeld de eerste die ons nadrukkelijk vraagt 
naar de wijze waarop we onze zendingen vanuit 
Italië controleren op en vrijwaren van Xylella. Het 
zou goed zijn als inkopers daar ook indringende 
vragen over stellen, als ze overwegen ergens een 
order te plaatsen.’

Dwingend
Dat roept de vraag op of er van overheidswege 
niet meer dwingende maatregelen opgelegd 
moeten worden om de dreiging van een Xylella-
besmetting in Nederland af te wenden. Westerhof 
ziet daar niets in. Hij denkt dat er voldoende draag-
vlak is voor goede preventiemaatregelen en zet 
vooral in op het engageren van alle betrokkenen. 
‘Voorlichting en zelf preventieve maatregelen 
nemen. Dat is de sleutel. Iedereen in de tuinbouw-
sector heeft belang bij het voorkomen van een 
Xylella-uitbraak.’

ook het eigen voorstel om faciliteiten in te richten 
voor preventieve quarantaine moet geen verplich-
tend karakter krijgen, wat de Anthos-voorman 
betreft: ‘Dat is niet haalbaar. Je hindert daarmee 
de vrije handelsstromen. Zulke maatregelen kun je 
alleen op Europees niveau afspreken. Dan moet je 
alle lidstaten op één lijn krijgen. Dat zou misschien 
goed zijn, maar een veel te lange weg om te gaan. 
We moeten nu snel schakelen. Dat kunnen we het 
beste zelf doen, als sector.’

ACHTERgRoND
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Robèr van der Lans werkte tijdens zijn schooltijd 
al vanaf zijn zestiende op de vasteplantenkwekerij 
van de familie Vester in Beinsdorp. Na de middel-
bare school ging hij bedrijfskunde studeren en in 
1995 – hij was toen vijfentwintig – studeerde hij af. 
Maar hij voelde eigenlijk helemaal niet de behoefte 
om een baan te zoeken in het bedrijfsleven of in 
de bankenwereld. Zijn hart lag meer bij de plan-
tenteelt. 
‘Dat zit me waarschijnlijk gewoon in het bloed, 
evenals ondernemen, want mijn opa was bollen-
boer en had daarnaast ook wat vaste planten’, ver-
klaart Van der Lans zijn voorliefde voor de kwekerij.

50 procent voor zichzelf
Via zijn eerdere scholierenbaan kon hij voor 50 pro-
cent voor zichzelf beginnen. Vaste Plantenkwekerij 
Vester had naast de landplantenteelt namelijk nog 
een hoek met vaste tuinplanten in 9 centimeter-
potten. Van der Lans kon daar zelf gaan telen en 
zou die planten vervolgens via Vester verkopen. 
Na een half jaar begon hij helemaal voor zichzelf, 
zowel met pottenteelt als vollegrondsplantenteelt. 
’Zo ben ik er dus eigenlijk ingerold’, verklaart Van 
der Lans. ‘In die tijd was er nog een mengeling 
van 7 en 9 centimeterpotten, met daarnaast wat 
landplanten. Ik heb nog een aantal jaren op deze 

manier gewerkt, maar in 2000 besloot ik dat ik vol-
ledig in deze branche verder wilde, dus voor hon-
derd procent. Dat betekende weggaan bij Vester 
en zelf ergens anders wat opstarten, of te zijner tijd 
het bedrijf overnemen.’
Van der Lans koos voor de laatste optie. In 2001 
besloot Vester zijn aandeel in het bedrijf af te bou-
wen en de kwekerij stapsgewijs aan Van der Lans 
over te dragen. 

Wegvallen 7 centimeterpotten
‘Dat was een mooie opstap. Ik heb toen een schuur 
laten bouwen, waarna alles een beetje in een 

Een alles-in-een-software-
programma bespaart enorm 
veel werk

Robèr van der Lans heeft zijn hart gevolgd. Na zijn studie bedrijfskunde koos hij niet voor de bankenwereld of het bedrijfsleven, maar vond hij zijn 

toekomst in de vaste planten. Kwekerij Van der Lans in Beinsdorp werkt graag efficiënt en koos anderhalf jaar geleden voor GroenVision. ‘Alles-in-

eensysteem is veel gemakkelijker.’

Auteur: Sylvia de Witt
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stroomversnelling raakte. Er werd geteeld in 7 en 9 
centimeterpotten, Vester ging afbouwen en ik ben 
verder gaan groeien. In 2005 verhuisde hij naar het 
oosten van het land en heb ik alles overgenomen. 
In de loop der jaren zijn de 7 centimeterpotten 
weggevallen. Dat was een kwestie van keuzes 
maken. In de 9 centimeter zat meer marge; boven-
dien is één potmaat efficiënter werken en ook kan 
er dan een breder assortiment worden geteeld.’
Zijn bedrijf is actief op drie locaties. Beinsdorp is 
met zo’n zes hectare de hoofdlocatie, met zwarte 
grond en klei – niet zo’n goede grond om planten 
in de volle grond te telen. Daarom is er slechts vijf 
minuten verderop in Hillegom een tuin van twee 
hectare voor de landplantenteelt. Dit is zandgrond, 
waar de ‘losse’ planten in de volle grond worden 
geteeld voor eigen gebruik, om daarna uiteinde-
lijk te worden opgepot. Verder werd er in 2009 
in Klazienaveen een Venlo-kas van anderhalve 
hectare aangekocht voor de pottenteelt in de win-
termaanden, waarmee de totale oppervlakte van 
kwekerij Van der Lans zo’n 9 hectare is. 

Gangbare vasteplantenassortiment
Van tevoren weet je nooit helemaal zeker naar 
welke planten de meeste vraag is, maar meestal 
zijn dat de meest gangbare soorten. De traditio-

nele, gangbare soorten lopen beter dan de nieuwe 
soorten, en het gangbare vasteplantenassortiment 
– tussen de 900 en 1000 soorten – kan Van der 
Lans zeer zeker leveren in een 9 centimeterpot. 
‘Kijk, ik weet dat ik van de ene soort 50.000 moet 
zetten en van een andere soort 1000, en niet 
andersom. Er zijn grote partijen, zoals Lavendula, 
Anemone en Brunnera, die het meestal goed doen. 
Maar ik kweek ook soorten waar ik er maar 1000 
van heb, omdat er over het algemeen minder vraag 
naar is.’ 

Via de groothandel komen de planten van Van 
der Lans onder meer bij tuincentra, gemeentes en 
hoveniers terecht. 
‘Het is niet zo dat een groothandel van tevoren 
zegt: kweek maar 1000 lavendelplanten. Je kweekt 
eigenlijk op de gok, maar je weet wel ongeveer 
welke vraag er zal zijn en welke kant het opgaat. 
En ja, natuurlijk zit je er een keer naast. Zo bleef ik 
een keer zitten met 40.000 lavendelplanten, terwijl 
ik er daarvoor nog nooit één had overgehouden. 
Andersom gebeurt het natuurlijk ook, dat bepaalde 
planten ineens heel goed lopen en na een maand 
al op zijn. We hebben ieder jaar wel andere soorten 
en er vallen ook weleens soorten af, bijvoorbeeld 
als er minder vraag naar is of als ze lastig zijn te 
telen. Zo probeer je toch het assortiment bij elkaar 
te krijgen dat uiteindelijk het meeste opbrengt. 
Een klant die bij ons koopt, wil vaak van alles wat 
hebben en dan is het fijn dat je alles bij één bedrijf 
kunt kopen. onze kracht is dat we een breed assor-
timent hebben waaruit we kunnen putten.’

Ouderwets
Bij de vasteplantenteelt op het bedrijf van Van der 
Lans wordt nog veel handwerk verricht. Het inzet-
ten van automatische oppotmachines of robots 
om planten uit te zetten, daar heeft hij vooralsnog 
weinig mee op.
‘Wij hebben nog een wat ouderwetse manier van 
kweken, maar dat past toch het beste bij de han-
del. Niet dat nieuwe ontwikkelingen me niet inte-
resseren, maar ik vind de manier waarop wij het nu 
doen nog steeds de beste manier. Je kunt zeggen 
dat dit ouderwets is of niet vooruitstrevend, maar 
iedere automatisering of mechanisering hoeft nog 
geen vooruitgang te betekenen. Heel veel telers 
kweken al in kisten op het veld; die hoeven ze 
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Voor een optimale groei van bomen en struiken zijn vier factoren van groot  
belang. Deze factoren zijn: water, lucht, licht en bodemleven. Op de hoeveelheid 
licht hebben we weinig invloed. De water-, luchthuishou-
ding en het bodemleven daaren- tegen kunnen we 
goed beïnvloeden. 

Een gezonde bodem is in balans. 
Alle factoren zijn met elkaar ver-
bonden. Zo kan de juiste water-/
luchtverhouding worden bereikt 
wanneer de structuur van de bodem 
goed is. Een goede structuur zorgt er 
voor dat het water en voedingsele-
menten bij de plantenwortels kunnen  
komen en dat de gassen uit de bodem naar 
de oppervlakte kunnen. Dit alles zorgt op 
hun beurt weer voor een gezond bodem- 
leven, wat weer bijdraagt aan de structuur.

“Dit is funest voor het 
bodemleven”
De aanplant van bomen en heesters vindt 
vaak plaats nadat er (bodem)werkzaam- 
heden zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld na de 
aanleg van wegen, fietspaden, leidingen of 
zelfs hele woonwijken.  Dit is funest voor het 
bodemleven.

Mycorrhiza’s zijn essentiële bodemschim-
mel-draden die zorgen voor de daadwerke-
lijke opname van voedingselementen. Deze 
draden zijn zeer gevoelig en breken al bij de 
minste grondbewerking. Ook bacteriën on-
dervinden veel hinder van dergelijke activi-

teiten. Het resul-
taat: een sterk 
verdichte anaero-

be arme grond. In 
veel gevallen heeft 

de plant dus al een 
achterstand nog voor hij 

kan aanslaan. 

Een aangetaste bodem heeft tijd nodig om 
te herstellen. Maar tegelijkertijd heeft uw 
nieuwe aanplant een gezonde bodem  
nodig. Omdat we inmiddels weten welke 
bacterien en schimmels nodig zijn om het 
bodemleven te herstellen kunnen we dit 
proces versnellen met de juiste voeding.

VOSCA VitaTerra is een goed voorbeeld van 
een bodemverbeteraar die zorgt voor de  
activering van bodemleven. Dit zorgt ervoor 
dat de planten veel sneller voedingsstoffen 
opnemen. Marathon Vitalphos is een mest-
stof met een hoog, 100% natuurlijk, fosfaat-
gehalte (20%) en daarnaast 4% stikstof, dit is 
weer ideaal voor ontwikkeling van de wortel 
en groei van de plant. De unieke eigen-
schappen van de zeoliet in Marathon Stor-it 
zorgen voor buffering van vocht en voeding
 
Alle in dit artikel genoemde producten zijn  
verkrijgbaar bij Vos Capelle. 

Hoofdstraat 35 T 0416 - 311 326 E info@voscapelle.nl  
5161 PD  Sprang-Capelle F 0416 - 311 495 I www.voscapelle.nl
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Een gat graven, de plant er in, zand erover en klaar is Kees. Zo wordt helaas nog te vaak omgegaan met de aanplant van 
bomen en heesters. Kwekers zijn jarenlang in de weer om mooie en gezonde bomen te kweken. Allerlei keurmerken dragen 
bij aan een duurzame teelt én een boom of struik wordt natuurlijk niet voor slechts enkele maanden aangeplant, de be-
doeling is dat er nog vele jaren plezier aan wordt beleeft. Tijd dus om de aanplant eens wat verder onder de loep te nemen.
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alleen maar op te stapelen als er vraag naar is. Maar 
wij zetten elke pot nog los op de grond. Dan moet 
je ze daarna een voor een in de kist zetten. Wij 
zijn een van de weinigen die dat nog doen, maar 
wij hebben heel weinig uitval in de winter. omdat 
de planten vast aan de grond staan, hoeven we 
minder water te geven en minder te spuiten. Dan 
ben je wat meer tijd kwijt bij het opzoeken van de 
orders, maar dat vind ik toch ook veel waard. Die 
extra tijd valt weg tegen de voordelen die deze 
manier van werken biedt.’

Concurrerende prijzen
Doordat Van der Lans op de klassieke manier teelt 
zonder automatische oppotmachines, is het bedrijf 
heel flexibel. Als je met robots werkt, moet je heel 
grote partijen kweken, vindt hij, en bij kleine soor-
ten past het niet om met machines te werken. 
‘Ik denk dat wij heel efficiënt en goedkoop werken; 
daarin onderscheiden wij ons. De prijs-kwaliteitver-
houding is bij ons goed. Wij kunnen goede planten 
leveren tegen een concurrerende prijs.’
In vijftien jaar tijd is Van der Lans van 100.000 pot-
ten naar vijf miljoen potten gegaan. De laatste 
zeven jaar is het bedrijf dan ook behoorlijk hard 
gegroeid. 
‘We zitten nu op een niveau dat we even niet ver-
der kunnen groeien en gelijk blijven. Het is natuur-
lijk al een hele uitdaging om ieder jaar weer vijf 
miljoen potten af te leveren.’

Groene software GroenVision
Al vanaf 2008 zit Van der Lans bij Infogroen. Sinds 
januari 2014 gebruikt hij het nieuwe software-
systeem voor zijn bedrijf, de groene software 
groenVision. Daarvoor liepen er wat pilots bij 
andere bedrijven, maar hij ging al vrij vroeg mee in 
het systeem. 
‘In het begin zaten er nog wat kinderziektes in 
de software. Dat is logisch, want je weet pas echt 
of het goed werkt als er in de praktijk mee wordt 
gewerkt. Maar op dit moment bevalt groenVision 
me heel goed. Wij zijn begonnen met groenorder 
Voorraadbeheer. We hebben heel veel plantensoor-
ten, die kriskras over het land verspreid staan. Als 
iemand iets bestelt, moeten we wel weten waar dat 
staat. Alle planten staan op locatie. Aan de hand 
van de locatie kunnen we in dit programma terug-
vinden waar een bepaalde plantensoort staat. Als 
die plant verkocht is, moet dit in het programma 

worden verwerkt. omdat we heel tevreden waren 
met dit voorraadprogramma, besloten we een 
half jaar geleden de module groen Boekhouding 
erbij te nemen. Ik denk erover om ook de module 
Inkoop aan te schaffen. Het voorraadpakket is de 
hoofdmodule; daar kun je allerlei opties bij nemen. 
Voorheen had ik een apart boekhoudpakket van 
Unit4. Dat was ook een prima programma, maar 
dan doe je veel dubbel. Als een debiteur eruit 
gaat, bijvoorbeeld, moet je die weer invoeren in 
het andere programma. Met een alles-in-een-soft-
wareprogramma sluit alles natuurlijk veel beter op 
elkaar aan. Dat bespaart enorm veel werk. Nu we 
de voorraad en de boekhouding enigszins onder 
de knie hebben, wil ik kijken of we groenVision 
nog efficiënter kunnen gebruiken. Bij de inkoop en 
productie van uitgangsmateriaal werk ik veel met 
Excel-lijsten, maar dat betekent nog steeds dub-
bel invoeren. Als dat allemaal in één systeem kan, 
is dat natuurlijk veel gemakkelijker. We zijn er nu 
anderhalf jaar mee bezig en het heeft wat voeten 
in de aarde gehad voordat we stonden waar we nu 
staan, maar ik word steeds enthousiaster’, aldus Van 
der Lans.

‘Alles-in-eensysteem 

is natuurlijk veel 

gemakkelijker’

ACHTERgRoND

Voor een optimale groei van bomen en struiken zijn vier factoren van groot  
belang. Deze factoren zijn: water, lucht, licht en bodemleven. Op de hoeveelheid 
licht hebben we weinig invloed. De water-, luchthuishou-
ding en het bodemleven daaren- tegen kunnen we 
goed beïnvloeden. 

Een gezonde bodem is in balans. 
Alle factoren zijn met elkaar ver-
bonden. Zo kan de juiste water-/
luchtverhouding worden bereikt 
wanneer de structuur van de bodem 
goed is. Een goede structuur zorgt er 
voor dat het water en voedingsele-
menten bij de plantenwortels kunnen  
komen en dat de gassen uit de bodem naar 
de oppervlakte kunnen. Dit alles zorgt op 
hun beurt weer voor een gezond bodem- 
leven, wat weer bijdraagt aan de structuur.

“Dit is funest voor het 
bodemleven”
De aanplant van bomen en heesters vindt 
vaak plaats nadat er (bodem)werkzaam- 
heden zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld na de 
aanleg van wegen, fietspaden, leidingen of 
zelfs hele woonwijken.  Dit is funest voor het 
bodemleven.

Mycorrhiza’s zijn essentiële bodemschim-
mel-draden die zorgen voor de daadwerke-
lijke opname van voedingselementen. Deze 
draden zijn zeer gevoelig en breken al bij de 
minste grondbewerking. Ook bacteriën on-
dervinden veel hinder van dergelijke activi-

teiten. Het resul-
taat: een sterk 
verdichte anaero-

be arme grond. In 
veel gevallen heeft 

de plant dus al een 
achterstand nog voor hij 

kan aanslaan. 

Een aangetaste bodem heeft tijd nodig om 
te herstellen. Maar tegelijkertijd heeft uw 
nieuwe aanplant een gezonde bodem  
nodig. Omdat we inmiddels weten welke 
bacterien en schimmels nodig zijn om het 
bodemleven te herstellen kunnen we dit 
proces versnellen met de juiste voeding.

VOSCA VitaTerra is een goed voorbeeld van 
een bodemverbeteraar die zorgt voor de  
activering van bodemleven. Dit zorgt ervoor 
dat de planten veel sneller voedingsstoffen 
opnemen. Marathon Vitalphos is een mest-
stof met een hoog, 100% natuurlijk, fosfaat-
gehalte (20%) en daarnaast 4% stikstof, dit is 
weer ideaal voor ontwikkeling van de wortel 
en groei van de plant. De unieke eigen-
schappen van de zeoliet in Marathon Stor-it 
zorgen voor buffering van vocht en voeding
 
Alle in dit artikel genoemde producten zijn  
verkrijgbaar bij Vos Capelle. 

Hoofdstraat 35 T 0416 - 311 326 E info@voscapelle.nl  
5161 PD  Sprang-Capelle F 0416 - 311 495 I www.voscapelle.nl

Vos Capelle, natuurlijk goed

Een gat graven, de plant er in, zand erover en klaar is Kees. Zo wordt helaas nog te vaak omgegaan met de aanplant van 
bomen en heesters. Kwekers zijn jarenlang in de weer om mooie en gezonde bomen te kweken. Allerlei keurmerken dragen 
bij aan een duurzame teelt én een boom of struik wordt natuurlijk niet voor slechts enkele maanden aangeplant, de be-
doeling is dat er nog vele jaren plezier aan wordt beleeft. Tijd dus om de aanplant eens wat verder onder de loep te nemen.

AANPLANT VAN BOMEN EN HEESTERS...
ZAND EROVER EN KLAAR IS KEES?

 25% 
lucht

45% 
vaste delen5% 

organische
stof  25% 

water

Vos Capelle is totaal- 
leverancier welke alle mate-
rialen levert voor een ge-
zonde groei van bomen, 
planten en gras. Daarnaast  
hebben ze meer dan 12  
adviseurs in dienst, ieder  
met zijn eigen specialisatie.  
Ze verzorgen reparatie en  
onderhoud van machines  
in hun eigen werkplaats en 
bijna alle producten kunnen 
gezien en getest worden in 

de winkel en showroom.

Naast goede voedings-
stoffen kunt u ook voor 
boomband, boompalen, 
wortelwering, gietranden, 
beluchting en snoeigereed-
schappen, etc. bij Vos 
Capelle terecht.
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‘Boomkwekerij loopt nog 
steeds voorop’
Arne Bac nieuwe sectormanager bij onderzoeksafdeling Rabobank 
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Drie maanden geleden trad Arne Bac als de nieuwe sectormanager in dienst bij de afdeling Food & Agri van Rabobank Nederland. Een mooi moment 

om samen met collega Cor de Fijter van gedachten te wisselen over de manier waarop de boomkwekerijsector zich ontwikkelt. Beide sectormanagers 

zijn optimistisch over de toekomst: ‘De boomkwekerij loopt nog steeds voorop.’

Auteur: Peter Voskuil Cor de Fijter (l) en Arne Bac(r).



46 www.boom-in-business.nl

Natúúrlijk willen de twee heren die zich bij de 
bank op de afdeling Sectormanagement Food & 
Agri bezighouden met de boomkwekerij Boom 
In Business te woord staan. Hoewel ze allebei een 
superdruk schema hebben, maken ze er meteen 

tijd voor vrij in hun agenda. 
Veel verandert er met de komst van Arne Bac ove-
rigens niet in de aanpak, benadrukken ze. Cor de 
Fijter blijft doen wat hij altijd deed. Daar komt nog 
bij dat de nieuwe collega geen onbekende is. 

Missie
Bac werkt al meer dan vijftien jaar voor de 
Rabobank. Toen de vacature vrijkwam door het 
vertrek van een andere collega, was de stap naar 
het hoofdkantoor in Utrecht voor hem eigenlijk 
een volstrekt logische. Hij gaf bij de Rabobank 
leiding aan diverse agrarische teams en heeft ook 
een agrarische achtergrond. Sterker nog, hij par-
ticipeert nog altijd in het akkerbouwbedrijf van 
zijn familie. De mentaliteit van boomkwekers kent 
hij ook; zijn geboortegrond ligt op twee kilometer 
afstand van Boskoop. 
De missie van Bac is duidelijk: kennisniveau van 
de boomkwekerijsector binnen de Rabobank nog 
verder omhoogtillen en deze kennis beschikbaar 

stellen aan de accountmanagers in den lande. Dat 
betekent om te beginnen contacten met allerlei 
belangrijke partijen in de sector aanknopen om 
samen te kijken wat er allemaal gebeurt in de 
sector. Want, zo zegt hij: ‘Kennis is niet macht, maar 
kracht’.

Extra ogen
Bac zal te maken krijgen met complexe dossiers, 
waarbij een paar extra ogen nooit kwaad kan. 
Vooral de diversiteit in zijn nieuwe functie spreekt 
hem aan, vertelt hij. ‘Je spreekt heel veel klanten. 
De ene keer is dat een traditionele kweker, de 
andere keer een ondernemer die enorm aan het 
groeien is. Iedere situatie is uniek.’ Als vertegen-
woordiger van de Rabobank, die met een markt-
aandeel van meer dan tachtig procent marktleider 
is, merkt hij dat hij meer dan welkom is om aan te 
schuiven bij gesprekken over de toekomst van de 
sector. 

‘Kennis is niet macht, 

maar kracht’ 

Cor de Fijter Arne Bac
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De boomkwekerijsector stond in 2013 en 2014 
onder druk. Nog altijd dreigt marktverzadiging en 
de markten gedragen zich steeds grilliger. Daar 
staat tegenover dat er relatief weinig bedrijven in 
de problemen zitten in deze moeilijke tijden. En 
dat is knap, na een aantal zware jaren waarin de 
handel risico’s verlegde naar de kweker. Toch is 
de sector solvabel gebleven, constateert De Fijter. 
‘Het valt mij niet tegen. De economie is turbulent 
geweest, maar er verkeren relatief weinig bedrij-
ven in zwaar weer. De jaren 2013 en 2014 zijn nog 
harder aangekomen dan verwacht, en toch heeft 
iedereen dat doorstaan.’ 

Vooruitzien
‘Als iedereen het moeilijk heeft, van tuincentrum 
tot de consument zelf, dan kan een boomkwekerij 
het niet zomaar beter doen’, zegt de sectormana-
ger Boomkwekerij daarover. 
De markt is ingewikkeld. Daardoor hebben produ-
centen meer dan ooit een vooruitziende blik nodig, 
met teelten van twee tot vijf of zelfs zeven jaar. 
omdat er veel strategische opties zijn. De Fijter 
geeft een serie tips: Behoud focus en behoud je 
financiële buffers. Blijf flexibel. En onderscheid je 
met je product of met exclusiviteit.’ 
Bac vult aan: ‘Tegelijkertijd is het sortiment ook 
aan het verschralen. De vraag is natuurlijk voor 
iedereen afzonderlijk: wat wordt het sortiment van 
de toekomst?’ 

Wie verzandt in kopieergedrag, krijgt het moeilijk, 
voorspelt De Fijter. gewassen als hortensia, buxus, 
taxus en lavendel laten groei zien. overproductie 
ligt daarmee op de loer, omdat het aanbod snel 
groeit. Tegelijkertijd wordt de markt steeds grilli-
ger. ‘De best presterende bedrijven hebben onder-
nemers met een goed ontwikkelde antenne, die 
signalen uit markt onmiddellijk oppikt.’

Overlevingsmodus
Achterover leunen kan niemand zich permitteren; 
voor de meeste bedrijven zal het voorlopig nog 
even overleven geblazen zijn. Bedrijven doen er 
goed aan in de tussentijd hun risicomanagement 
te versterken. Waakzaamheid wat betreft de kost-
prijs is een constante must, om niet op korte ter-
mijn uit de markt te worden gedrukt. 

In essentie zijn De Fijter en Bac positief over de 
boomkwekerij. De Fijter constateert dat er de 
laatste jaren een groep koplopers in de markt is 
ontstaan, die bereid is tot samenwerking. ook 
telers weten deze koplopers te vinden. Bac: ‘Een 
aantal partijen is goed in contacten en handel met 
grote retailers en ketens. Kleine telers benaderen 

dat soort partijen steeds vaker, om toch met hun 
assortiment binnen te komen bij die partijen.’ 

Deze kopgroep heeft al met al een positieve 
invloed op een grote groep van ‘achterblijvers’, 
zoals De Fijter ze na enig aarzelen noemt. Deze 
groep kan nog stappen zetten.
De Fijter: ‘En die term gebruik ik niet denigrerend. 
Ik bedoel daarmee dat die bedrijven vaktechnisch 
vaak enorm goed in elkaar zitten, maar nog op 
zoek zijn naar de juiste strategie.’ 
‘Voor wie teel ik? En hoe benader ik mijn klanten?’ 
De Fijter: ‘Dat is de moeilijkste vraag. We hebben 
als Rabobank in 2012 al geprobeerd ondernemers 
op dat gebied te stimuleren met schetsen van vier 
scenario’s.’ 
‘Het is soms verstandiger niet voor het beste 
resultaat op korte termijn te kiezen, maar voor een 
investering op lange termijn, om het bedrijf aan te 
passen aan de veranderde omstandigheden in de 
markt.’

In deze groep zijn nog slagen te maken als het 
gaat om bijvoorbeeld financieel management. Een 
nog beter inzicht in bedrijfscijfers en kostprijs is 
essentieel om de grillige markt de baas te blijven. 
Daarnaast kan het personeelsmanagement vaak 
beter. Jongeren moeten worden aangetrokken en 
goed opgeleid. ook op directieniveau wordt soms 
te weinig geïnvesteerd in opleidingen. 
De Rabobank probeert hierbij te helpen. Voor 
de fruitsector ontwikkelde zij een vier dagdelen 
omvattend programma dat ondernemers op weg 
helpt om meer marktgericht te gaan denken. ‘We 
onderzoeken of we dat programma kunnen door-
vertalen voor de sierteelt en de boomkwekerij’, 
vertelt Bac. 

Samenwerking
Toch vindt De Fijter dat de sector in het algemeen 
goed bezig is: ‘Meer telers zijn bewuster en gerich-
ter met afzet bezig.’ 
oeroude mechanismen om andere partijen vooral 
als concurrent te beschouwen, zullen volgens hem 
steeds meer verdwijnen. In plaats daarvan zullen 
partijen gaan samenwerken. Bac daarover: ‘Als je 
niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.’

Meer samenwerking is iets waar de Rabobank al 
jaren op hamert in haar visies, onderzoeken en rap-
porten. Positieve aanknopingspunten genoeg, wat 
dat betreft. De lobby in de belangenbehartiging 
is volgens de heren goed opgepakt in de sector. 
Regionale greenports, pacten, platforms om zaken 
collectief bespreekbaar te maken. ook op het 
gebied van logistieke samenwerking komen allerlei 

initiatieven van de grond.

‘De mogelijkheden zijn nog altijd enorm’, aldus De 
Fijter. ‘ga maar eens langs Plantarium, om te kijken 
wat er op dat gebied allemaal gebeurt. Dat is nog 
altijd zeer indrukwekkend.’ Storytelling rondom 
producten heeft potentie. Product- en conceptver-
nieuwing blijkt sowieso enorm te lonen.

Volgens De Fijter is het niet alleen zaak goed naar 
de consument te luisteren. Je kunt hem ook inspi-
reren en zo verleiden tot aankopen. ook als het 
gaat om oog voor duurzaamheid staat het licht nu 
(letterlijk) op groen. ‘Daar is momenteel heel veel 
podium voor.’

INTERVIEW5 min. leestijd
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Luna Privilege is al sinds 2013 op de markt. Het 
middel werd aanvankelijk geïntroduceerd als 
schimmelbestrijder voor gewassen zoals sla, rucola, 
bonen, pitvruchten en tomaten. ook bloemen en 
planten, zoals gladiolen, scilla, muscari, anemone 
en bloemisterijgewassen, konden veilig met het 
middel worden bewerkt, evenals de onbedekte 
teelt van vruchtbomen zoals appel- en perenbo-
men. Daar komen nu dus boomkwekerijgewassen 
bij. ‘Nieuwe producten richten zich doorgaans eerst 

op de grotere gewassen, voordat bekeken wordt of 
ze ook veilig gebruikt kunnen worden voor andere 
gewassen, bomen of planten’, zegt Wes Janssen 
van Bayer CropScience. Luna is een nieuwe gene-
ratie fungicide, gebaseerd op de werkzame stof 
fluopyram, een stof die behoort tot de SDHI-groep 
(succinate des-hydrogenas inhibitors). Het heeft een 
uniek werkingsspectrum tegen een breed scala aan 
schimmels in een groot aantal gewassen. 
Luna Privilege bevat 500 gram fluopyram per liter 

en kan preventief worden ingezet om een aantal 
fundamentele processen in de schimmelvorming 
te beïnvloeden. Zo voorkomt het de kieming van 
sporen en remt het bij een aantasting de groei van 
mycelium af.

‘Het is zeer effectief bij de bestrijding van meel-
dauw in de boomteelt’, vervolgt Janssen. Echte 
meeldauw is een hardnekkig te bestrijden schim-
mel in vele boomsoorten en variëteiten. ‘Dat er 

Luna Privilege ook geschikt 
voor boomteelt
Aanvullend onderzoek toont aan dat middel ook veilig is voor aanpak 

schimmels bij bomen

De bestrijding van schimmels op bomen is een lastig probleem. De werkzaamheid van veel middelen is beperkt en het lijkt erop alsof bomen schim-

melvorming juist niet willen voorkomen. Bayer CropScience gelooft dat zorgvuldig gebruik van Luna Privilege daar verandering in kan brengen. 

Auteur: guy oldenkotte
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verschillende meeldauwsoorten zijn met hun eigen 
waardplanten, maakt de bestrijding alleen maar 
lastiger. De schimmel overwintert in de knoppen, 
jonge twijgen of afgevallen bladeren. Zodra het 
voorjaar aanbreekt, verspreiden de sporen zich 
weer, op zoek naar jonge bladeren om te infec-
teren.’ Zodra de luchtvochtigheid boven de 70% 
komt en de temperatuur tussen 20 en 25 graden 
schommelt, zijn de omstandigheden ideaal voor 
een infectie. ‘Een symptoom van meeldauw is 
wit schimmelpluis, dat men meestal aantreft aan 
de bovenzijde van het blad. De schimmel heeft 
een incubatietijd van ongeveer negen dagen.’ 

Meeldauw vermindert de vitaliteit en sierwaarde 
van de plant en remt de groei aanzienlijk. ‘Wij toet-
sen Luna Privilege nu sinds 2012 in samenwerking 
met Cultus en DLV Boomteelt, en in de praktijk 
blijkt dat het uitstekende resultaten laat zien bij 
een preventieve behandeling.’ De goede resultaten 
zijn voornamelijk te danken aan de preventieve 
werking. ‘Zodra er groene delen aanwezig zijn en 
de weersomstandigheden geschikt zijn, kan men 
de gewassen beschermen door middel van een 
preventieve behandeling. Luna Privilege moet 
daarbij worden aangebracht met een uitvloeier.’

Voorzichtigheid geboden
Bayer CropScience stelt dat Luna Privilege zeer 
goed werkt in de boomkwekerij, maar waarschuwt 
tegen veelvuldig gebruik. ‘Schimmels worden snel 
resistent tegen dit soort middelen. Dat geldt ook 
voor Luna Privilege. Er zijn niet veel werkende mid-
delen op de markt tegen meeldauw. Daarom zijn 
er maar vier behandelingen per jaar toegestaan’, 
merkt Janssen op. geadviseerd wordt om met Luna 
Privilege te starten op een schoon gewas, om het 
daarna af te wisselen met  producten die een ander 
werkingsmechanisme hebben. ‘Dat kunnen strobi-
lurinen zijn, zoals Flint of ortiva, of Nimrod.’ 
Behalve tegen meeldauw werkt Luna Privilege ook 
goed tegen cylindrocladium. ‘Cylindrocladium is de 
afgelopen jaren in toenemende mate een lastigste 
schimmelziekte geworden, die men vooral aantreft 
in buxus. De schimmel infecteert afgevallen blade-
ren of het jongste blad en overleefd daar; hij gedijt 
goed bij vochtig en warm weer.’ Deze schimmel 
kent twee genotypen: de g1 en de g2. Bij het laat-

ste genotype is inmiddels resistentie vastgesteld 
tegen enkele oudere bestrijdingsmiddelen. ‘De 
hevige regenval van deze zomer maakt de kans 
op infectie van buxus met deze schimmel alleen 
maar groter.’ De schimmel manifesteert zich op de 
stengel als oranjebruine vlekjes met een donkere 
rand en zwarte strepen. Dat leidt uiteindelijk tot 
bladval en een vermindering van de sierwaarde 
van de plant. 

Net als de (preventieve) bestrijding van meeldauw, 
dient ook de (preventieve) bestrijding van cylin-
drocladium zorgvuldig te worden aangepakt. ‘Het 
juiste spuitmoment dient nauwkeurig bepaald te 
worden met behulp van QMS-boomteelt. Net als 
bij de bestrijding van meeldauw raden wij ook hier 
aan om maximaal vier behandelingen met Luna 
Privilege uit te voeren.’ Tussen de verschillende 
behandelingen zouden ten minste 21 dagen moe-
ten zitten en raden wij aan om de bespuitingen af 
te wisselen met het gebruik van bijvoorbeeld stro-
bilurinen, zoals Flint, gecombineerd met zwavel.’

Eerste klap is een daalder waard
Zowel bij meeldauw als cylindrocladium geldt dat 
‘de eerste klap een daalder waard’ is. ‘Boomkwekers 
moeten daarom tijdig beginnen met de bespui-
ting’, is het advies van Janssen. ‘Het zwaartepunt 
van de behandelingen dient bij aanvang van het 
seizoen te liggen. Juist dan biedt Luna Privilege 
volop mogelijkheden. Het opwaarts-systemisch 
transport in de houtvaten van de boom zorgt 
tevens voor bescherming van nieuw gevormde 
plantendelen.’ Van een neerwaartse herverdeling 
zou geen sprake zijn. Luna Privilege kan het beste 
worden gedoseerd met 0,2 l/ha. De toevoeging 
van een uitvloeier verbetert de werking. ‘Het mid-
del mag echter niet worden gebruikt in grondwa-
terbeschermingsgebieden’, waarschuwt Janssen. 
Die zouden te kwetsbaar zijn voor het middel. 
Het mengen van Luna Privilege met insecticiden 
of andere fungiciden is zeker mogelijk, zo stelt 
Janssen.

Janssen is zich bewust van de toenemende pogin-
gen van de overheid om het gebruik van chemi-
sche middelen te beperken. ‘De druk op chemie is 
hoog. Bayer CropScience werkt daarom hard aan 
oplossingen die minder chemisch zijn.’

ACHTERgRoND

Wes Jansen

4 min. leestijd
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Heeft u het ook gemerkt? Als je vier of vijf jaar geleden door een collega-
ondernemer werd gevraagd ‘gaat het goed?’, dan was je antwoord als vanzelf: 
‘Druk, druk, druk en natuurlijk gaat het goed’. ook toen ging het niet altijd 
goed en waren er wel eens klanten die niet betaalden, medewerkers die er 
niets van snapten of had je gewoon je dag niet. Maar als de bomen overal tot 
in de hemel groeiden, kon het toch niet zo zijn dat ze bij jou stonden te 
kwarren?

Heeft de crisis waar de boomkwekerij nu in zit toch een positief bijeffect? 
Wij zijn weer een beetje eerlijker geworden ten opzichte van elkaar en mis-
schien ook wel tegenover onszelf. Het is prettig dat er ruimte is om in te zien 
waar dingen beter kunnen in je eigen business en in de sector. Het grootste 
probleem anno 2015 wordt waarschijnlijk gevormd door slechte prijzen en 
tegenvallende markten, een probleem dat waarschijnlijk niet een-twee-drie is 
opgelost. Vaak ligt dit ook buiten het bereik van de individuele ondernemer. 
En ook weer niet, natuurlijk. De eerlijkheid bij het zien waar de fouten in de 
sector zitten, kun je ook prima toepassen op het eigen bedrijf. Is mijn focus wel 
goed? En staan bij mij op de kwekerij wel de juiste producten? 

Ik hoor u al denken: wat, moet zo’n stukjesschrijver van Boom In Business mij 
gaan vertellen hoe ik mijn bedrijf moet runnen? Die heeft daar toch totaal 
geen verstand van. In het laatste heeft u waarschijnlijk gelijk, maar er zijn 

meer overeenkomsten tussen een kwekerij en een uitgeverij dan u denkt. We 
hebben allebei te maken met een razendsnelle digitalisering en de opkomst 
van nieuwe verdienmodellen. In de kwekerij heet dat het leveren van totaal-
concepten. De klant rekent u niet meer af op de levering van een of twee pal-
lets met plantjes, maar op beschikbaarheid. Je ziet dat nu al opkomen in het 
institutioneel groen. Natuurlijk wil de hovenier of groenvoorziener aan wie u 
planten levert geen cent te veel betalen voor zijn plantgoed, maar misschien 
kan het ook op een andere manier. Hoveniers weten vaak steeds minder van 
planten. Door jezelf als deskundige in dat proces te plaatsen, kun je waarde 
toevoegen die de groene aannemer zelf niet in huis heeft. 

Natuurlijk is dit maar één ontwikkeling die plaatsvindt, en ook nog in een 
beperkt segment van de markt. Veel ondernemers die voor de brede consu-
mentenmarkt produceren, hebben daar niets aan. Zij hebben te maken met 
inkoopcombinaties die steeds groter en machtiger worden. Dat is niet altijd 
makkelijk. Wat ik erover hoor, is dat de brancheorganisaties de laatste strubbe-
lingen wat betreft handelsvoorwaarden goed hebben opgepakt. Dat is belang-
rijk nieuws, maar verandert weinig aan het feit dat zaken doen met deze partij-
en lastig en tricky blijft. Mijn vader zei altijd: het idee van onderhandelen is dat 
je soms ook gewoon nee moet zeggen. Vertrouw dus op je onderbuikgevoel: 
als het niet goed voelt, moet je het gewoon niet doen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Als de bomen overal tot in de hemel groeien, 

kan het toch niet zo zijn dat ze bij mij 

staan te kwarren? 

Door jezelf als deskundige in dat proces te 

plaatsen, kun je waarde toevoegen die de 

groene aannemer zelf niet in huis heeft

Alles goed!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5447



Boom in BusinessBoom in Business
wordt gemaakt samen met onze partners.

Wij hopen dat u met interesse en plezier deze uitgave van Boom in Business 
gelezen heeft.

Wilt u reageren: hein@nwst.nl
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