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Multicote®: dé betrouwbare gecoate meststof, beste prijs/kwaliteit
MyCoteN® Mix: uniek bemestingsconcept op maat voor de volle grond
Haifa Cal® Prime: de nieuwe generatie kalksalpeter

www.haifa-group.comPioneering the Future

Voor elke teelt 
een oplossing!
Voor elke teelt 
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Met innovatieve en betrouwbare producten biedt Haifa 
al jaren een betaalbare oplossing voor elke teelt:

Laat uw gegevens achter bij Fonny Tuijtelaars 
tijdens Groot Groen Plus en maak kans op 
een winter BBQ voor u en uw personeel!
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Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.



www.boom-in-business.nl 3
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VDH Foliekassen BV

Frankrijklaan 9
2391 PX HAZERSWOUDE

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

www.foliekassen.com

VOORUITSTREVEND
IN FOLIEKASSEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBANd/BINdBuIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij de Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Ziet u ook graag uw bedrijfsinformatie 
op deze pagina?  

Neem dan contact op met 
Rik Groenewegen,  

via rik@nwst.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl



Powered by

Dé software  
voor de kweker  
en handelskweker

Bezoek ons 

op GrootGroenPlus 

Standnr. R026

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

o   Mooie dashboards met actuele management informatie
o   Altijd en overal online toegankelijk
o   Vision-Mobile voor snelle voorraad- & fust ingave
o   Real time voorraadbeheer
o   Werk actieplan (dagelijkse takenlijst)
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14 Christ Heijmans: 
‘Stoppen is moeilijker 
dan beginnen’

Iedere stap in een ondernemerscarrière heeft zijn uitdagingen en problemen. 

Maar in de beleving van de 61-jarige boomkweker Christ Heijmans uit 

Biezenmortel is de afbouwperiode misschien wel het meest ingewikkeld. 

‘Als starter moet je gewoon vol gas geven. Als stopper of afbouwer zonder 

opvolgers in de familie moet je heel goed nadenken over de strategie om jouw 

bedrijf te gelde te maken.’
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Altijd de juiste dosering

De Laag Volume Strooitechniek (LVS) van 

Agricult had al bewezen een hogere 

capaciteit te leveren met minder tanken, 

een flinke besparing op het middel en een 

beperking van drift. Een groeiend aantal 

kwekers gebruikt nu ook de vernieuwde 

LVS-opbouwset met GPS. ‘We kunnen nu een 

hectare spuiten met maar vijftig liter water.’

Alternatieve onkruidbestrijding op 
boomkwekerijen: hoe staat het 
ermee?

Door het chemieverbod op verhardingen wijken 

(boom)kwekers voor hun paden uit naar alternatieve 

onkruidbestrijdingsmethoden. Ook voor hun cultuur-

gronden zoeken steeds meer kwekers naar alternatie-

ven voor glyfosaat. In de openbare ruimte past men al 

enige tijd verschillende methodes toe: borstelen, heet 

water, hete lucht, infraroodstraling en branden met 

open vlam. In hoeverre zijn deze technieken interes-

sant voor onkruidbestrijding op boomkwekerijen? 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

34 40
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Scherpe prijzen, maar wel met oog voor sociale 
duurzaamheid 

Door de omstandigheden van de afgelopen jaren in de markt voor bomen en 

vaste planten, is het voor (boom)kwekers een noodzaak geworden om de kortste 

lijnen aan de inkoopkant te hebben. Toeleveranciers stemmen daarop af door 

zich niet alleen op volume, maar ook steeds meer op uitgebreide service te 

richten. Agro ‘De Arend’ BV is een voorbeeld van zo’n toeleverancier. Vakblad 

Boom in Business spreekt met directeur/eigenaar Gerrit Jan van Nifterik.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

12 Regio in Beeld Haaren

18 Regio in Beeld: Kees Burgmans

22 Regio in Beeld: Niels Mallens

48 ‘Het bestuur is nu een mooie combinatie 
 van verjonging en bestuurlijke ervaring’ 

50 Hoofdredactioneel

44

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Vermeerderaar Bollaart: 
‘Kwekers moeten meer in contact 
komen met de klant’ 

BENS Young Plants is het vermeerderingsbedrijf in het 

Groningse Sappemeer van Bart Bollaart en Susanne Blom 

(BENS staat voor B en S, Bart en Susanne). Het jonge 

bedrijf is opgericht in 2009. De twee eigenaars zijn 

eveneens jong, maar vooral gedreven en ondernemend 

en ze lopen voorop in hun communicatie met de klant. 

31
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Ruim 16.000 
bezoekers GTH
De derde editie van Groentechniek Holland is – 
zeker gezien de mindere weersomstandigheden 
– goed verlopen. Ruim 16.000 professionals uit 
de groene openbare ruimte passeerden tussen 12 
en 14 september de entree tijdens het tweejaar-
lijkse vakevenement in Biddinghuizen. Ze zagen 
ruim 4.000 machines van 450 merken, die werden 
getoond door ruim 170 deelnemers.
Beursmanager Willem Bierema: 'Er waren weliswaar 
minder bezoekers, maar men was tevreden omdat 
de kwaliteit van het bezoek goed was, aldus het 
merendeel van de exposanten. De serieus geïnte-
resseerde klanten met aankoopplannen kwamen 
langs, maar men zag ook nieuwe bezoekers.'
'Ondanks de storm en regen was het beursterrein 
goed begaanbaar en de gangpaden bleven droog, 
dus we ondervonden gelukkig geen problemen 
met de opbouw en organisatie van deze over-
zichtelijke en strakke buitenbeurs. Kortom een 
geslaagde derde editie. We kijken dan ook vol ver-
trouwen uit naar de volgende editie van GTH, die 
in september 2019 plaats zal vinden.' 

Gerard Heerink, directeur van Fedecom: 'Wij ont-
vingen 1.100 leerlingen van het vmbo en van roc’s, 
die we in contact hebben gebracht met deelne-
mende bedrijven op de beurs. Zo maakten de leer-
lingen kennis met de praktijk van de groentech-
niek en boden we nieuw talent een oriëntatie op 
hun toekomstige werkomgeving. Zowel bedrijven 
als leerlingen reageerden enthousiast.'
Ramm wint met Oeliatec Mollen ArtiflexR het 
Gouden Klavertje Vier, de innovatieprijs voor de 
meest opvallende innovatie op Groentechniek 
Holland. De vakjury over deze innovatie: 'Dit is 
het eerste onkruidbestrijdingsvoertuig dat met 
kokende waterdruppels CO2-neutraal werkt, 
geluidsarm is en geen roetuitstoot heeft, doordat 
de modulerende boiler in staat is op biodiesel op 
basis van plantaardige oliën te verbranden. Het is 
een multifunctioneel en duurzaam concept met 
elektrische aandrijving (ook van de pompen) en 
met een lange werkduur, namelijk acht uur.'
Op de tweede plaats eindigde Andreas Stihl met 
de iMow TeaM robotmaaier, een team van kleine, 
lichte, efficiënte en flexibele robotmaaiers met 
intelligente software, waardoor meerdere machi-
nes gelijktijdig en autonoom grote grasvelden 
van meer dan 4.000 m2 professioneel kunnen 

onderhouden. De derde prijs was voor Frisian 
Motors met de FM-170 zero turn-maaier, de eerste 
volledig elektrische zero turn-maaier met twee 
elektromotoren direct op het maaidek en met 
onderhoudsvrije AGM-accu's, afkomstig van een 
goede Nederlandse pionier. Op dit evenement 
lanceerden 170 fabrikanten, importeurs en dealers 
hun primeurs. De vakjury beoordeelde welke van 
alle ingezonden innovaties het meest vernieuwend 
en onderscheidend zijn voor de groensector, en 
koos de winnaars uit elf genomineerden.

Thuis in foliekassen 
voor de boomkwekerij

Rovero heeft jarenlang ervaring 
op het gebied van foliekassen & 

folietunnels. Onze ervaren  
adviseurs denken met u mee,  

om de beste denkbare oplossing 
aan te bieden om uw bedrijfs-
rendement te optimaliseren.

Daarvoor hebben we een breed 
aanbod foliekassen en tunnels, en 

schermhallen. Bij Rovero kunt  
u rekenen op een helder en  

betrouwbaar advies.

ROVERO 
ROLL-AIR

• Dé cabrioletkas
• Uw gewas in enkele minuten  

binnen óf buiten
• Altijd het ideale klimaat voor  

uw bomen en planten

Krabbescheer 6 4941 VW Raamsdonksveer  
T +31 (0) 162 - 57 45 74   F +31 (0) 162 - 57 45 00

E info@rovero.nl   www.rovero.nl

Rovero_420x148.indd   1 04/07/17   14:32
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Subsidie voor KWH 
Mistral en 3R
KWH Holland kan vanaf nu een RTK-mogelijkheid 
aanbieden voor de Mistral en 3R, waarbij de gps 
binnen een straal van tien centimeter nauwkeurig 
is. Beide modellen komen in 2017 in aanmerking 
voor Mia\Vamil-subsidie. Het bedrijf kan deze optie 
nu leveren door een digitale datamanagement-
ontwikkeling onder de naam Blackbox, die KWH in 
2018 gaat aanbieden. Partners in deze ontwikke-
ling zijn onder andere IT-ondernemingen en fruit-
teeltconsultant Delphy. Voor deze ontwikkeling 
is gezamenlijk een MIT-subsidie aangevraagd. De 
kosten van de Blackbox, waarin de RTK verwerkt is, 
wegen op tegen die van de subsidiemogelijkheid, 
aldus KWH. Daarnaast is het de eerste stap in de 
smart spraying solutions die KWH in 2018 gaat aan-
bieden. KWH wil de koploper worden in de fruit-
teelttechnologie door digitale toepassingen, die nu 
al in de landbouw geïmplementeerd worden, ook 
in deze sector te gaan toepassen. Het bedrijf heeft 
dan ook alle smart spraying website-extensies 
vastgelegd om hierop te anticiperen. Door deze 
ontwikkeling verwacht KWH nog een aanzienlijke 

orderstroom in 2017 van fruittelers die geïnteres-
seerd zijn in deze subsidiemogelijkheid en die de 
eerste stappen gaan zetten in smart spraying. Los 
daarvan zijn er mogelijk nog GMO-subsidies of 
regionale subsidies. Partner in de subsidieonder-
steuning en afwikkeling is Flynth Accountants uit 
Arnhem.

Plantarium 2017 goed 
gewaardeerd
Eerder dit jaar liet het bestuur van Stichting 
Vakbeurs voor de Boomkwekerij weten te kiezen 
voor een nieuwe koers van vakbeurs Plantarium. 
Het evenement moest hipper worden en editie 
2017 kreeg naast één consumentendag een eigen 
(jongeren)festival. De nieuwe opzet van de beurs, 
waarbij inspiratie en beleving de boventoon voe-
ren, werd door de bezoekers goed gewaardeerd, 
laat de organisatie weten. Ook de samenwerkende 
standhouders in de Houses of Inspiration waren 
tevreden over het resultaat. Het thema van de 
35e editie was 'Stories' en dat gaf deelnemers 
de ruimte om het verhaal achter hun product 
te vertellen. De Houses of Inspiration vertelden 

Meldpunt 
bureaucratie rond 
Banenafspraak
Werkgevers die banen scheppen voor men-
sen met een arbeidsbeperking lopen in de 
praktijk tegen veel bureaucratie aan. Vanaf 
nu kunnen zij met hun ervaringen terecht 
bij een meldpunt. De ondernemingsorga-
nisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO 
Nederland hopen door het meldpunt beter 
zicht te krijgen op de per regio verschillende 
werkgeversdienstverlening, en hopen daar-
naast knelpunten te kunnen oplossen. Met 
de uitkomsten van het meldpunt moeten 
overheden handvatten krijgen om zaken te 
harmoniseren en dienstverlening te bieden 
die beter aansluit op de vraag van de onder-
nemers, stellen de initiatiefnemers.

Thuis in foliekassen 
voor de boomkwekerij

Rovero heeft jarenlang ervaring 
op het gebied van foliekassen & 

folietunnels. Onze ervaren  
adviseurs denken met u mee,  

om de beste denkbare oplossing 
aan te bieden om uw bedrijfs-
rendement te optimaliseren.

Daarvoor hebben we een breed 
aanbod foliekassen en tunnels, en 

schermhallen. Bij Rovero kunt  
u rekenen op een helder en  

betrouwbaar advies.

ROVERO 
ROLL-AIR

• Dé cabrioletkas
• Uw gewas in enkele minuten  

binnen óf buiten
• Altijd het ideale klimaat voor  

uw bomen en planten

Krabbescheer 6 4941 VW Raamsdonksveer  
T +31 (0) 162 - 57 45 74   F +31 (0) 162 - 57 45 00

E info@rovero.nl   www.rovero.nl

Rovero_420x148.indd   1 04/07/17   14:32
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verhalen rondom een thema, de inspiratietuinen 
over een bekend persoon en de standhouders over 
hun bedrijf en product. Op de consumentendag 
wisten veel bezoekers hun weg naar de beurs te 
vinden. Op de vakdagen bleef het bezoekersaantal 
van 9.835 echter achter bij voorgaande jaren. Het 
totale aantal bezoekers komt uit op 15.765. De 
bestuursleden hebben bij rondgang over de beurs 
van standhouders complimenten gekregen over 
de verzorging en de uitstraling van de beurs, maar 
er was ook kritiek op de omvang van het deelne-
mersveld en het aantal bezoekers. Kort na de beurs 
wordt de afgelopen editie geëvalueerd aan de 
hand van de ingeleverde evaluatieformulieren van 
de deelnemers. De stem van de deelnemers telt 
zwaar. Vooruitlopend op de uitslag van de analyse 
meldt de organisatie nu al dat de deelnemers in 
het vervolgtraject actief betrokken zullen worden. 
Plantarium 2018 vindt plaats van 22 t/m 25 augus-
tus in het Plantarium-gebouw op het International 
Trade Centre Boskoop-Hazerswoude.

Russisch vakbezoek 
op GGP 2017
De 27e editie van vakbeurs Grootgroenplus zal van 
4 tot en met 6 oktober bezocht worden door een 
Russische delegatie vakbezoekers. Het gaat hierbij 
om 33 leden van de APPM, de Russische vereniging 
voor boomkwekerijen. De APPM is een organisatie 
die in 2008 door particuliere boomkwekerijhou-
ders is opgericht. Inmiddels is de organisatie uit-
gegroeid tot 192 leden, die 129 boomkwekerijen 

vertegenwoordigen in 36 regio's van de Russische 
federatie, de republiek van Belarus, Kazachstan 
en Oekraïne. Daarnaast heeft de vereniging 53 
partners. Dit zijn voornamelijk organisaties die ver-
bonden zijn met de boomkwekerijmarkt, maar zelf 
geen boomkwekerij zijn. De vereniging richt zich 
op de ontwikkeling van de Russische boomkweke-
rijmarkt, kennis- en informatie-uitwisseling tussen 
boomkwekerijen, de promotie van industriestan-
daards voor uitgangsmateriaal, het ontwikkelen 
van catalogi en internationale samenwerking. In 
dat kader wordt nu een uitgebreid meerdaags 
bezoek gebracht aan vakbeurs Grootgroenplus. De 
Russische delegatie zal ook een presentatie geven 
tijdens GGP en bezoekt aansluitend nog vier dagen 
lang verschillende bedrijven, veelal exposanten 
van GGP.

Ebben organiseert 
succesvolle 
studiemiddag
Boomkwekerij Ebben en Public Outdoor 
Creations (POC) organiseerden op donderdag 
31 augustus de studiedag 'Hoe brengen we 
kwaliteit in de openbare ruimte?'. Gemeentes, 
groenaannemers, landschapsarchitecten en 
projectontwikkelaars kwamen samen om ken-
nis te delen tijdens deze studiedag. De dag 
trok in totaal 60 vakmensen uit de publieke 
ruimte, laat Ebben weten. Het programma 
werd afgewisseld met lezingen van Belgische 
en Nederlandse sprekers, een fietstocht door 
het land van Cuijk en de kwekerij met een 
picknick aan de Maaskade. Tot de sprekers 
behoorden onder meer de gemeente Goirle, 
de gemeente 's-Hertogenbosch en de stad 
Aalst, die ieder hun visie gaven op inrichting 
en beheer. Op de daktuin van het Ebben 
Inspyrium werd de dag afgesloten. Daar wer-
den persoonlijke ervaringen gedeeld en was 
er tevens gelegenheid om nieuwe contacten 
te leggen.
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Onderscheidingen 
Plantarium 2017
Op woensdag 23 augustus is de 35e editie van 
Plantarium begonnen. Dat is traditioneel ook het 
startschot voor de uitreiking van een reeks onder-
scheidingen. In totaal worden er tijdens Plantarium 
vier prijzen toegekend: de beste noviteit, de pers-
prijs, de prijs voor de beste groene stand en de 
prijs voor de beste toeleverancier (de Plantarium-
trofee). De organisatie van Plantarium heeft alle 
winnaars vanochtend bekendgemaakt. Hydrangea 
macrophylla 'Jong 01' (Lady Mata Hari) van de De 
Jong Plant BV is uitgeroepen tot Beste noviteit 
Plantarium 2017. De hortensia onderscheidt zich 
door de stevige bloemen die verschillende kleuren 
geven wanneer ze bloeien. Daarnaast bloeit de 
soort lang en zijn de dikke takken ook geschikt 
voor de snij. De bloemkleur varieert van crème-
wit naar groen naar paars. De Jong Plant BV uit 
Boskoop heeft de plant gewonnen, brengt hem in 
de handel en heeft hem ingezonden voor de novi-
teitenkeuring, met de winst als gevolg.
Cercis canadensis 'The Rising Sun' (exposant Joh. 

Stolkwijk & Zn.) heeft in de categorie Tuin-, balkon- 
en terrasplanten de Plantarium Persprijs gewon-
nen. In de categorie Concepten ging deze prijs 
naar het Fleuraterrazza-concept van Van der Starre. 
De stand van F.N. Kempen BV is door de KVBC-jury 
uitgeroepen tot beste groene stand van Plantarium 
2017. De stand van Duif International kreeg deze 
titel in de categorie Toeleveranciers.

M. van den Oever 
CO2-Prestatieladder 
niveau 3
Eerder dit jaar liet boomkwekerij M. van den Oever 
al weten dat het werk wilde maken van de CO2-
Prestatielader. Dat is gelukt: in juli heeft de kwe-
kerij niveau 3 van de CO2-Prestatieladder behaald. 
Daar is men erg tevreden mee. Het bedrijf laat 
weten: 'Wij zijn trots op onze medewerkers, omdat 
we als eerste grote boomkweker in Nederland 
een positief advies hebben gekregen voor het 
niveau 3-certificaat van de CO2-Prestatieladder. 
De auditor gaf aan dat hij in zijn bezoek zelden 
zulke bevlogen medewerkers was tegengekomen, 
die zo betrokken waren bij het verduurzamen 
van het bedrijfsproces.' Huub Biezemans van 
Dochtersadvies heeft de boomkwekerij begeleid 
bij het behalen van deze certificering.

STERK   IN SPUITGIETWERK!
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In deze uitgave van Boom-In-Business een Regio-In-Beeld met de focus op de gemeente Haaren in Midden-Brabant. Haaren is vanouds een echt boom-

kwekersgemeente en waarschijnlijk een van de weinige gemeenten die in haar beleid rekening houdt met de sector. Voor zolang dat  nog duurt, want 

een dezer dagen wordt in Haaren een enquête gehouden met als meest waarschijnlijke uitkomst dat de gemeente wordt opgeknipt. ‘Een goede zaak’, 

zeggen  de drie geïnterviewde ondernemers in koor. ‘Zonder ambtenaren van Haaren tekort te doen, ontbreekt het  daar aan de gespecialiseerde kennis 

die je als ondernemer nodig hebt om je bedrijf te runnen.’
 
Auteur: Hein van Iersel 

Haaren wordt opgeknipt, 
maar sector groeit lekker 
door
Rabobank Regio-In-Beeld:  drie boomkwekers in de gemeente Haaren 
Noord-Brabant
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Het is een goede gewoonte dat de afsluiting van 
het door de Rabobank gesponsorde Regio-In-Beeld 
special wordt afgesloten met een diner, waar naast 
de drie geïnterviewde kwekers ook een aantal 
vertegenwoordigers van de Rabobank bij aanwe-
zig zijn. In dit geval zijn dat Dave Marcus van het 
utrechtse Rabobank hoofdkantoor en zijn lokale 
collega Ton de Juncker, manager Food & Agri van 
Rabobank Midden Brabant. 

Het gespreksthema van de avond ontstaat  − 
gezien de drie totaal verschillende leeftijden −bijna 
als vanzelf: de rol van financiering in de verschil-
lende etappes van een ondernemerscarrière.  Kees 
Burgmans vraagt zich bij de introductie  nog hard-
op af waarom we drie kwekers hebben genomen 
die feitelijk allemaal containertelers zijn. Totdat 
hij zich realiseert dat alle drie de geïnterviewde 
kwekers in totaal verschillende fases van hun 
onderneming zitten. Niels Mallens is een starter of 
eigenlijk nog eerder doorstarter, Kees Burgmans is 
één etappe verder met alle uitdagingen die daarbij 
horen. Christ Heijmans tenslotte zal zich, gezien 
zijn leeftijd, moeten bekommeren over afscheid 
nemen van zijn bedrijf.

Bij die verschillende generaties hoort nog een 
andere visie op de rol van een bank. Heijmans 
vindt het ronduit jammer dat het fenomeen van 
een vaste contactpersoon verwaterd is bij de bank. 
Niels Mallens boeit dat eigenlijk niet: ‘Als ik een 
vraag heb voor de bank, dan meld ik me wel.’
De beide bankiers zijn opvallend schuldbewust 
door die constatering van Heijmans. Ton de 
Juncker: ‘Het klopt dat we ons de afgelopen jaren 
meer op interne ontwikkelingen hebben gericht., 
Hopelijk kunnen we die periode nu achter ons 
laten en kunnen we onze klanten weer de aan-
dacht geven die ze nodig hebben.’

Recessie 
Voor alle drie de kwekers geldt dat de recessie over 
is.  Desalniettemin hebben de drie bedrijven ook 
tijdens de recessie allemaal goed door kunnen 
draaien. De angst zit hem meer in de gedachte dat  
dat boomkwekers meteen vergeten waardoor de 
problemen van de afgelopen jaren zijn ontstaan en 
het gevaar dat er opnieuw overproductie ontstaat. 
De vraag stellen is hem in dit geval ook beant-
woorden. Eigenlijk heeft niemand de illusie dat 
de markt als geheel zich bescheiden zal opstellen 
en alleen die producten gaat fabriceren  waaraan 
behoefte is.  Onze drie kwekers laten weten dat zij 
zich voorzichtig op opstellen en niet koste wat kost 
producten de markt in zullen  knallen. Verstandig, 
vindt Dave Marcus van Rabobank utrecht. 

Onderzoek zou hebben aangetoond dat kwekers 
die kiezen voor sortiment, betere cijfers draaien. 
Wellicht mag dat zo zijn. Op hetzelfde moment 
constateren de drie boomkwekers onafhankelijk 
van elkaar dat de vraag van de afnemers ernstig 
verschraalt. Hoveniers, een belangrijke klanten-
groep van alle aanwezige kwekers, kennen in de 
meeste gevallen eenvoudig geen planten meer 
en vragen dus standaard naar dezelfde hortensia, 
vinca of buxus. Met uitzondering van die laatste 
natuurlijk. De markt van buxus lijkt helemaal kapot 
te zijn en bij alle drie de kwekers zie ik alleen nog 
Ilex crenata staan. Over deze gang van zaken ver-
zucht Christ Heijmans: ‘Dit gaat zolang goed als dat 
het goed gaat. Op een gegeven moment komt in 
deze Japanse hulst ook een ziekte. En dan gebeurt 
hier hetzelfde mee als met de buxusmot.’

Eigen vermogen 
Standaard gespreksonderwerp in een gesprek tus-
sen bankiers en kwekers is ook de verminderde 
bereidheid om ieder plan te financieren.  Ton de 
Juncker: ‘Wij hebben wat dat betreft ook onze 
verantwoordelijkheid genomen om te zorgen dat 
de markt niet opnieuw oververhit raakt. Dat gold 
vooral in de glasteelt, die extreem kostenintensief 
is en waar met de kennis van nu in het verleden 
veel te snel kredieten zijn verstrekt. Dat heeft ertoe 
geleid dat, als bijvoorbeeld een tomatenteler wil 
investeren in een nieuwe kas, hij minimaal 35 
procent uit eigen middelen moet financieren.’ De 
Juncker maakt even een snelle berrekening: zes 
hectare glas àminimaal  tweehonderd euro per 
meter is een investering van twaalf miljoen euro. 
Dat betekent dat je privé minimaal vier miljoen zelf 
moet meebrengen.’

‘Dan zou ik het wel weten’ roept benjamin Niels 
Mallens half grappend: ‘Als ik vier miljoen zou 
hebben, zou ik niet gaan investeren. Ik zou stop-
pen met werken.’  Volgens Marcus valt het met 
de investeringsbereidheid in de praktijk wel mee. 
‘Ondernemers die dit soort beslissingen nemen 
gaan niet alleen voor het geld, maar eerder voor de 
passie die zij hebben in het ondernemen’, stelt hij. 

Duurzaam
Over veel zaken zijn de drie kwekers het opmer-
kelijk eens. Over gewasbescherming bijvoorbeeld.  
Onze kwekers zijn unaniem van mening dat de 
heisa die nu vaak rondom gewasbescherming 
heerst, totaal overtrokken is. Anderzijds weten ze 
alle drie dat er op dit gebied nog een hele hoop 
zal moeten veranderen.  Christ Heijmans; ‘Ik vind 
bijvoorbeeld dat waterschap De Dommel heel 
coulant is met het naleven van de regels. Als ze 

alle regels tot twee cijfers achter de komma zou-
den gaan naleven, dan zouden veel kwekers een 
probleem hebben.’ Als voorbeeld daarvan noemt 
Heijmans het omgaan met condenswater in een 
kas of het water dat van een tunnel of foliekas 
afstroomt.  Veel kwekers hebben dat nog niet voor 
de volle honderd procent onder controle. Wel heb-
ben alle kwekers als voorzorgsmaatregel op eigen 
initiatief monsters laten nemen.   Ze weten dus 
exact welke kwaliteit water op hun perceel aanwe-
zig is en eventueel wordt geloosd naar het opper-
vlakte- of grondwater. Niels Mallens: ‘Wat het grote 
publiek zich niet realiseert, is in hoeverre wij zelf de 
pest hebben aan het inzetten van gewasbescher-
ming. Het is veel werk, kost veel geld. Als ik zelf 
moet spuiten, wacht ik bijna altijd nog een dagje.’

Talent
Een tweede aspect waar de kwekers het zeer over 
eens zijn, is dat er een enorm tekort is aan jong 
talent. Goed opgeleid Nederlands personeel is 
heel lastig te vinden en volgens Marcus van de 
Rabobank zijn er signalen dat ook Poolse mede-
werkers inmiddels lastiger zijn te recruteren. De 
Rabobank is wel met een aantal initiatieven bezig 
om werken in de tuinbouw weer wat populairder 
te maken. Onder andere in samenwerking met de 
Has. 
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Iedere stap in een ondernemerscarrière heeft zijn uitdagingen en problemen. Maar in de beleving van de 61-jarige boomkweker Christ Heijmans uit 

Biezenmortel is de afbouwperiode misschien wel het meest ingewikkeld. ‘Als starter moet je gewoon vol gas geven. Als stopper of afbouwer zonder 

opvolgers in de familie moet je heel goed nadenken over de strategie om jouw bedrijf te gelde te maken.’
 
Auteur: Hein van Iersel 

Christ Heijmans: ‘Stoppen is 
moeilijker dan beginnen’
Ik moet het bedrijf zien als een koe die ik nog een aantal jaren kan melken
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Christ Heijmans is een echte veelprater. Als inter-
viewer kom je wel eens voor de uitdaging te staan 
om een verhaal uit de geïnterviewde ondernemer 
te trekken. Daar is bij Heijmans geen sprake van.  
Nog voor ik mijn pen en aantekenboek uit mijn 
tas kan halen steekt hij van wal. En als ik thuis kom 
merk ik tot mijn schrik op dat ik door de waterval  
van woorden van Heijmans helemaal geen tijd 
heb gehad iets op te schrijven. Daarbij helpt dat 
we beiden afkomstig zijn uit hetzelfde dorp en 
met afstand van een paar jaar op dezelfde lagere 
school hebben gezeten.  ‘Wat had ik hekel aan 
die school. Als ik nu langs die school kom, krijg ik 
nog pijn in mijn buik. Ik bleef zitten in zowel de 
eerste als de tweede klas, omdat ik veel te speels 
was. Die school had een witte streep op het speel-
plein staan om de lagere van de hogere klassen 
te scheiden. Daar had ik enorm de pest in, omdat 
mijn vriendjes wel maar ik niet die witte lijn over 
mochten.’

Talenten
Op de lagere school was Heijmans misschien geen 
toptalent. Als ondernemer lijkt hij daar weinig last 
van te hebben gehad. Al weer lang geleden werd 
het dorpje Biezenmortel door een herindeling aan 
Haaren gekoppeld en los van udenhout.  Dat was 
voor Heijmans het moment om snel een vergun-
ning voor extra kassen aan te vragen en te krijgen 
bovenop het al beloofde oppervlak. ‘Ik dacht al dat 
het papierwerk waarschijnlijk bij de oude gemeen-
te zou liggen. Ik heb er altijd wel voor gezorgd dat 
ik van dit soort dingen goed op de hoogte was.’

Kassen
Het totale bedrijf van Heijmans is ongeveer 3 hec-
tare groot: 1,5 hectare kas en 1,5 hectare contai-
nerveld: ‘Eigenlijk is het natuurlijk duidelijk dat de 

kassen die ik heb, verouderd zijn. De poothoogte 
is te laag en je kunt niet goed uit de voeten met 
machines. Opnieuw investeren is in mijn geval 
geen optie. Stel dat ik het bedrijf binnen een 
aantal jaren verkoop. In dat geval heeft de nieuwe 
eigenaar waarschijnlijk toch weer andere wensen 
dan  ik kan verzinnen.  Ik moet het bedrijf zien als 
een koe die ik nog een aantal jaren kan melken. En 
voor veel teelten is het bedrijf prima ingericht.’
Overigens is Christ Heijmans al niet meer de enige 
die zijn bedrijf melkt. Ongeveer de helft van zijn 
kassen heeft hij verhuurd aan een collega-kweker, 
die daar zijn eigen sortiment kweekt. Volgens 
de ondernemer is dat een win-win situatie. 
Boomkwekerij Heijmans richt zich zelf al een aantal 
jaren meer op de handel dan het per se zelf kwe-
ken:  ‘Ik heb met mijn huurder de afspraak dat ik 
gewoon uit zijn handelsvoorraad mag pakken voor 
mijn verkoop.’ 

Een andere actie waarmee Heijmans alvast in 
zekere zin voorsorteert op het afbouwen van zijn 
kwekerij is het grote sortiment Semperviviums dat 
hij kweekt. Volgens de kweker is dat een makkelijk 
gewas dat je ook makkelijk kunt blijven kweken als 
het bedrijf grotendeels is afgebouwd. Een tweede 
reden dat deze Semperviviums goed in het pak-
ket van Heijmans passen, is dat de kwekerij altijd 
een aantal arbeidsgehandicapten in dienst heeft. 
En met deze mensen kan hij mooi mix-schaaltjes 
maken. Die arbeidsgehandicapten zijn belangrijk 
voor de ondernemer. Enerzijds herinneren ze hem 
aan de tijd dat hij zelf voor de witte streep op de 
lagere school stond. Anderzijds past de inzet goed 
in de opzet van het bedrijf. Heijmans: ‘Iedereen die 
bij ons werkt heeft zijn eigen laantje op het bedrijf. 
Dus ook de mensen met een arbeidshandicap. 
Behalve dat mensen zoiets enorm waarderen is het 

ook nog handig. Je kunt heel makkelijk uitleggen 
waar iets staat in de kwekerij.’

Filosoof 
Heijmans is geen doorsnee boomkweker die 
vol gas alleen maar planten en bomen kweekt. 
Met een beetje fantasie kun je achter de kleine 
Brabander nog steeds het kwajong van de lagere 
school van vijftig jaar daarvoor ontdekken:  ‘Mijn 
vader zei altijd “Je bent pas oud als je stopt met 
spelen.”’  
Heijmans vertelt over zijn scheiding, nu al weer 
meer dan tien jaar geleden: ‘Ik heb samen met 
mijn vrouw het bedrijf opgebouwd en ze heeft 
altijd volop mee gewerkt. Maar ergens gaat er 
dan toch iets mis in een relatie. De conclusie voor 
mezelf was dat ik de relatie te veel zag als een 
bedrijf. Ik dacht “Dat kan ik wel handlen.” Maar het 
is natuurlijk zo dat een relatie geen bedrijf is en 
toen ik ongeveer vijftig was, gingen we uit elkaar. 
Probleem was dat we net in de tijd daarvoor het 
woonhuis bij het bedrijf enorm hadden opge-
knapt. Dat was financieel wel een probleem, want 
zij had natuurlijk ook recht op haar deel van het 
bedrijf en de woning. Inmiddels is dat allemaal 
opgelost, maar op zo’n moment word je wel tien of 
vijftien jaar teruggezet.’
Overigens blijkt ook hier dat ieder nadeel een 
voordeel heeft. Heijmans:  ‘In het begin van mijn 
bedrijf probeerde ik altijd mensen aan te nemen 
met minimaal dezelfde passie als ik zelf heb. 
Dat lijkt slim, maar heeft wel het nadeel dat die 
mensen na een paar jaar voor zichzelf beginnen. 
Daarom had ik de laatste jaren een voorkeur voor 
mensen met wat minder ambitie. De twee men-
sen die ik nu in dienst heb, willen het bedrijf niet 
overnemen. Terwijl ze dat perfect zouden kunnen. 
Eerst deed mijn vrouw de administratie. Nu is dat 
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Een order kant en klaar voor vertrek. Op een handelsbedrijf heb je soms heldere taal nodig om uit te leggen dat deze partij 
toch echt verkocht is.
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overgenomen door mijn medewerkers en die zijn 
daardoor heel sterk gegroeid.’ 

Meer dan werken 
Heijmans heeft uit die tijd geleerd dat er meer is 
dan werken en vertelt over zijn grote passie, de 
tuin. Vanuit de grote ramen van zijn stekruimte 
kijkt hij over de tuin en meer precies over een 
grote koi vijver. ‘Hier is de tuin begonnen –aldus 
de kweker- ‘Ik was meer uren met het bedrijf bezig 
dan met mijn privé. Dus ik wilde als ik aan het werk 
was wel over iets moois heen kijken.’

Hebzucht 
Heijmans is ook op andere gebieden een filosoof 
en haalt een stukje uit de bijbel aan. Een vader 
die op reis gaat, geeft zijn drie zoons een aantal 
talenten en wil weten wat zij daarvan gemaakt 

hebben als hij terug komt. Voor Heijmans is de 
essentie van dit verhaal dat iedereen moet wer-
ken met de talenten of capaciteiten die hij of zij 
gekregen heeft. Voor sommige mensen geldt dat 
zij een groot bedrijf moeten bouwen. Voor andere 
mensen geldt bijvoorbeeld het tegenovergestelde.  
Heijmans: ‘Ik heb daar zelf van geleerd dat ik niet 
meer moet doen dan ik aankan en dat ik niet uit 
hebzucht per se het grootste bedrijf moet nastre-
ven. Ik ben altijd een voorzichtige ondernemer 
geweest en heb nooit meer stappen willen maken 
dan ik kon overzien. Dan moet je dat ook niet 
doen.’

Stoppen
Stoppen met je bedrijf is volgens Heijmans veel 
lastiger dan beginnen. ‘Als starter moet je gewoon 
volle  bak vooruit gaan. Stoppen lijkt wat dat 
betreft meer op schaken.’

Eigenbouw wagen om  tafels van het containerveld te tillen en naar binnen te rijden. Iedereen in het bedrijf heeft zijn eigen laantje.

Sempervivium mix trays

Regio
in beeld

‘Ik heb daar zelf van geleerd 

dat ik niet meer moet doen 

dan ik aankan en niet uit 

hebzucht het grootste 

bedrijf moet nastreven'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-7021
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Zoals boomkweker Kees Burgmans het vertelt lijkt het bijna appeltje-eitje. De kweker is de afgelopen jaren gewoon lekker doorgegroeid en heeft van 

de recessie naar eigen zeggen weinig last gehad. Zijn remedie: kort op de markt zitten, maar tussen de regels door ook zijn eigen kop volgen. 
 
Auteur: Hein van Iersel 

Kort op de markt zitten lijkt 
voor recessieproef bedrijf te 
zorgen
Kees Burgmans scoort door snelle productie en kennis van de markt 
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Brabanders zijn meestal niet de meest bescheiden 
mensen. Dat zal iets te maken hebben met de 
bourgondische inslag. Burgmans is daar over-
duidelijk een uitzondering in. Wel every-inch een 
Brabander qua accent en manier van praten en 
doen, maar tegelijk ook uiterst bescheiden. Ik 
ben zelf ongeveer zeven jaar geleden voor het 
laatst op het bedrijf van Burgmans geweest, maar 
ken het eigenlijk niet meer terug.  Waar eerst een 
verzameling oude tunneltjes stond , staat nu een 
modern ogend bedrijf met ongeveer 2,5 hectare 
onder plastic en glas en hetzelfde areaal aan con-
tainervelden. Die oude tunnels zijn overigens niet 
afgedankt, maar iets naar achteren op het bedrijfs-
terrein geplaatst en worden nog steeds ingezet. 
Burgmans: ‘Voor bepaalde teelten krijg je het met 
een nieuwe foliekas financieel niet rond gerekend. 
Dan voldoen die oude tunnels prima en door een 
kleine loader kunnen we in die tunnels ook goed 
met de pottenriek werken.’

Groei
Die stevige groei was mogelijk door de speciali-
satie van het bedrijf in een beperkt aantal hard-
lopers. Zo bestaat veertig procent van de omzet 
uit klimop aan stok en wordt de honderd procent 
volgemaakt door een volgende portie van veertig 
procent met grassen en andere bodembedekkers. 
Het restant bestaat uit de kweek van een breder 
sortiment struiken als hortensia, prunus, en wat 

roosjes. Ondanks die constant aanhoudende groei 
noemt Burgmans zichzelf een voorzichtige onder-
nemer. ‘Als de markt 100.000 planten groot is, moet 
je geen 150.000 planten opzetten.’ Op mijn vraag 
dat je toch nooit precies weet hoe groot de markt 
is, omdat je niet in de toekomst kunt kijken heeft 
de kweker een doordacht antwoord: ‘Kijk  naar 
mijn belangrijkste teelt, klimop. Vroeger  duurde 
het  misschien wel twee of meer jaar voordat je 
een klimop aan stok van bijvoorbeeld twee meter 
had. Wij zorgen ervoor  dat je diezelfde plant in 
driekwart jaar kunt leveren en we zijn daarmee 
minstens zo goedkoop als Italië en bovendien 
gegarandeerd soortecht.’  Burgmans krijgt het voor 
elkaar om  zo snel een leverbaar product klaar te 
hebben door te starten met stekken in een grote 
cupmaat: P7. En daarna meteen  zes stekken in 
een pot op te planten in de C2 of C5 eindpot. 
Burgmans: ‘Door die snelheid van kweken weet 
ik goed wat mijn klanten op termijn nodig heb-
ben.’ Daarnaast predikt de kweker: ‘Aan een dood 
paard moet je niet trekken.’ Als er voor een bepaald 
product geen markt is, moet je als kweker niet de 
illusie hebben dat je die markt wel kunt maken.  
Daarbij helpt dat de meeste klanten van Burgmans 
redelijk conservatief zijn in hun soortenkeuze.  
Voor de paniculata hortensia’s geldt bijvoorbeeld 
dat een zeer beperkt aantal cultivars de markt 
maken: Annabelle, Limelight en Little Lime. Dat 
zijn de soorten die volgens Burgmans gevraagd 

worden en dat jaar in jaar uit.  Tussen de regels 
hoor je wel dat de kweker het jammer vindt dat er 
niet meer creativiteit in de plantenlijstjes zit, maar 
anderzijds is het niet zijn taak om de markt wat dat 
betreft op te voeden. Anderzijds snapt hij het ook. 
Als je als hovenier een tuin in moet boeten, is het 
handig om altijd een min of meer vast sortiment 
te gebruiken. Je weet dan ook precies  wat je toen 
hebt gebruikt. 

Stekbedrijf
In zijn marktbenadering wordt Burgmans inmid-
dels geholpen doordat hij een paar jaar geleden 
het stekbedrijf van MF van Kempen over heeft 
kunnen nemen. Dit stekbedrijf draait volledig zelf-
standig van de boomkwekerij die Kees Burgmans 
zelf heeft opgestart in 2004. Burgmans: ‘Ik wil 
het financieel graag los van elkaar zien, maar wij 
kopen ongeveer tachtig procent van de stekken 
die zij produceren. Ik ben er vaak maar een keer in 
de week. Gelukkig is het personeel dat bij MF van 
Kempen werkte meegekomen. Anders had ik het 
bedrijf ook niet overgenomen.’
Hoewel de twee bedrijven financieel volledig los 
van elkaar opereren, maken ze wel gebruik van 
elkaars containervelden en kassen.  Burgmans: ‘Wij 
stellen in een groot formaat stekcups. Dat heeft als 
nadeel dat je veel plaats nodig hebt. Dus als ik later 
met de boomkweker een ronde maak over beide 
bedrijven zie je midden tussen een grote partij 

Stekken klimop
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Voor zowel 3wd en 4wd tractoren tot een 
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klimop aan stok ook een partij stekken staan met 
de stekfolie nog over de kratten heen.’
Burgmans vervolgt: ‘De producten die wij stekken 
zijn natuurlijk ook niet de meest moeilijke. Wij heb-
ben bijvoorbeeld vloerverwarming in een deel van 
de stekkas en kunnen onder nevel stekken, maar 
dat doen we eigenlijk nooit. Klimop wortelt zo 
makkelijk. Dat is niet nodig.’ 

Recessie
Burgmans de afgelopen jaren eigenlijk gewoon te 
zijn door gegroeid. ‘Dat wil niet zegen dat ik niets 
gemerkt heb van de recessie. Natuurlijk merkten 
wij wel dat dat de markt krap was, maar echt last 
hebben we niet gehad.’ Burgmans zegt het bijna 
verontschuldigend: ‘Het is een simpel verhaal zoals 
wij het gedaan hebben, maar het werkt klaarblij-
kelijk.’ Helemaal automatisch zal het zelfs bij de 
Haarense kweker niet verlopen. Dat blijkt wel als 
hij later meldt dat de dingen wel volgens zijn plan-
ning moeten gebeuren. Als ik later met Burgmans 
door de kas volop klimop aan stok loopt die een 
club Poolse medewerkers aan et opbinden is:  ‘Ik 
ben wel van de weeknummers. Als ik zeg dat iets 

voor een bepaalde week moet gebeuren, dan 
moet dat ook gebeuren. ‘ 
Inmiddels profiteert Burgmans van het feit dat de 
markt weer aantrekt. Het grootste deel van de pro-
ducten die hij aflevert gaan al dan niet via cash & 
carry’s naar hoveniers toe. Het helpt dus zeker dat 
er weer volop gebouwd wordt. 
Ondanks het feit dat de boomkweker kort op 
de markt zit, is hij niet het type dat heel veel tijd 
besteedt aan het bezoeken van klanten. Zijn klan-
ten hebben daar vaak ook geen tijd voor en komen 
vaak genoeg op het bedrijf om planten op te 
halen.  Ook aan beurzen besteedt Burgmans rela-
tief weinig tijd. Ieder jaar gaat hij  Grootgroen en 
daarnaast is hij ieder jaar in januari present op de 
onderlinge Groenbeurs die twaalf boomkwekers 
uit Haaren en omgeving onderling organiseren.  
Over de plannen in de nabije toekomst is de kwe-
ker voorzichtig. ‘Eerst maar eens alles op zijn plek 
zetten.’ Afgelopen januari heeft hij net een halve 
hectare foliekassen van Van der Heijden bijgezet. 
Burgmans kiest specifiek voor deze aanbieder, 
omdat op die manier alle kassen zoveel mogelijk 
hetzelfde zijn en zoveel mogelijk gelijk reageren 

op beregening. Helemaal mogelijk is dat natuurlijk 
niet. De nieuwste kas heeft een poothoogte van 
vijf meter, terwijl de oudere kassen slechts vier 
meter hoog zijn.  Daarnaast heeft het bedrijf ook 
nog de beschikking over een oud glazen huurkas-
je, dat een nog veel lagere poothoogte heeft. 
Bedrijf 
Een bedrijf is nooit klaar en dat geldt natuurlijk 
ook voor Plantenkwekerij Kees Burgmans en  zus-
terbedrijf Stekbedrijf Burgmans.  Maar het lijkt er 
wel op dat het bedrijf dat nu ongeveer vijftien jaar 
onderweg is, een mooie omvang heeft gekregen 
die goed past bij de markt én de ondernemer en 
ogenschijnlijk ook gezonde rendementen draait. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-7022
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Jonge ondernemers in de boomkwekerij zijn zeldzaam, zeker ondernemers die ooit zelf met hun kwekerij gestart zijn. Niels Mallens uit de Biezenmortel 

is wel zo iemand. Al geeft hij zelf meteen aan dat dit alleen mogelijk is geweest dankzij het varkensbedrijf van zijn ouders, waarvan hij een deel van de 

grond heeft overgenomen.
 
Auteur: Hein van Iersel 

Een boomkwekerij vanaf 
niets opstarten is moeilijk, 
maar het kan wel 
Niels Mallens: ‘Op een gegeven moment heb je geïnvesteerd in machines en 
voorraad en kun je de vruchten gaan plukken’
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Dat stukje grond dat hij van zijn vader heeft over-
genomen is met 6000 meter overigens niet groot, 
maar dat hoeft in het begin ook niet. Mallens is 
nu ongeveer een jaar of tien onderweg met zijn 
bedrijf en heeft naar eigen zeggen ongeveer 
hetzelfde sortiment als zijn collega-Regio-In-Beeld-
ondernemer Kees Burgmans. Dus heel veel klimop 
aan stok, aangevuld met een sortiment van onder 
andere hortensia en Ilex. Op het containerveld vlak 
voor zijn schuur staat een selectie hortensia’s in 
grote potten. ‘Dat zien er mooi uit en trekt daar-
mee klanten’, is het oordeel van de ondernemer. 
Mallens heeft kennisgemaakt met de boomkweke-
rij toen hij als accountmanager bij Boomkwekerij 
Ton van den Oever aan de slag ging. Dat is inmid-
dels alweer dan tien jaar geleden, maar het zorgde 
wel dat hij ongeveer tien jaar geleden startte met 
wat tunnels op het voormalige varkensbedrijf van 
vader Mallens. De directie van Ton van den Oever 
vond de hobby - want dat was het aanvankelijk - 
van hun accountmanager ‘okay’, maar wel op voor-
waarde dat de jonge kweker niet zou gaan con-
curreren met de eigen activiteiten en alleen zelf-
gekweekte planten zou verkopen. Mallens: ‘Toen 
Ton van den Oever failliet ging was dat natuurlijk 
meteen heel anders. Mijn concurrentiebeding ver-
viel en ik moest noodgedwongen van mijn hobby 
mijn beroep maken en mijn brood gaan verdienen 
met de kwekerij. Gelukkig kon ik al snel een aantal 
kasjes huren waarmee ik door kon gaan met het-
zelfde sortiment, maar dan in grotere aantallen.’ 
Deze tijdelijke huurkasjes bleken niet de oplos-
sing en Mallens moest opnieuw op zoek naar een 
andere locatie. In de buurt Udenhout, Haaren of 
Biezenmortel stonden die volgens de jonge kweker 

niet te huur, maar volgens een collega-kweker wel 
in Haarsteeg. Ongeveer twintig minuten met de 
auto. Op weg dus naar Haarsteeg. Maar de getipte 
kas bleek te duur én niet te voldoen. Niet getreurd, 
en omdat een vliegende kraai altijd wat vangt, 
bleek ook de kas van de buurman van het bedrijf 
in Haarsteeg leeg te staan. Daar kon Mallens wel 
een goede deal mee maken. Voor een aantal jaren 
een areaal van twee hectare pachten, waarvan de 
helft onder glas en het restant containerveld. Met 
de 6000 meter achter het ouderlijk huis begon het 
wat te worden.

Recessie
Mallens is nu tien jaar onderweg. Hij heeft eigenlijk 
weinig last van de recessie gehad en heeft geluk-
kig ieder jaar geplust. ‘Ik heb geen schulden en 
heb goed gespaard.’ De kweker heeft naar eigen 
zeggen van zijn vader geleerd zuinig te zijn. Dat 
betekent onder andere dat je altijd beter iets met 
eigen geld kunt kopen in plaats van een lening 
aan te gaan. Al het geld dat verdiend wordt gaat 
linea recta weer het bedrijf in. ‘Op een gegeven 
moment heb je alles en dan blijft er geld over. Ik 
heb de laatste jaren fors geïnvesteerd in machines 
en uitbreiding van de voorraad en kan daar nu de 
vruchten van plukken.’ Hij is wel bang voor wat het 
huidige gunstige economische klimaat gaat doen 
met de sector en is bang dat de overproductie van 
een paar jaar geleden net zo snel weer terugkomt.
Voor hem geldt dat hij op zoek is naar een nieuwe 
locatie. De kassen is Haarsteeg heeft hij gelukkig 
kunnen huren voor een tweede periode, maar er 
is geen zekerheid dat dit voor een derde  periode 
mogelijk is. Daarom is hij op zoek naar een locatie 
in de buurt van Haaren of mogelijk in Haarsteeg. In 
Haarsteeg is de vraag de laatste jaren echter enorm 
toegenomen, omdat de markt voor aardbeien heel 
goed is geworden. Ook in midden-Brabant zouden 
er volgens de dertigjarige ondernemer weinig kan-
sen zijn om een bestaande locatie over te nemen. 
Anderzijds geeft Mallens meteen toe dat er mor-
gen een goede overnamekandidaat aan de deur 
kan staan. Op de bestaande locatie in Biezenmortel 
is geen toekomst voor het bedrijf. Mallens wijst 
op een slootje pal achter zijn vijf jaar oude 
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Meteen achter het bedrijf in Biezenmortel begin de natuu.
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bedrijfsloods. ‘Daarachter begint meteen de natuur, 
dus ik kan hier niet uitbreiden.’ Overigens lijkt 
Mallens wel goed te hebben nagedacht over de 
bouw van de schuur. De schuur die er mooi uitziet, 
doordat over de isolatieplaten een houten wand 
is gepotdekseld, is nu in gebruik als opslag voor 
machines en dergelijke, maar kan later gedeeltelijk 
omgebouwd worden naar twee bed-and-breakfast-
appartementen. De vergunning is al geregeld. 

Polen
Mallens is feitelijk nog steeds een eenmansbedrijf. 
Zijn arbeid heeft hij geregeld via ongeveer 20 
scholieren, die hij in de vakanties en op zaterdag 
naar Haarsteeg moet transporteren. Verder werkt 
hij met een tweetal Poolse medewerkers die tien 
maanden per jaar worden ingehuurd via een 
arbeidsbureau. Dat kost volgens Mallens een aan-
tal euro’s per gewerkt uur, maar dat is het hem wel 

waard, omdat hij daarmee heel flexibel is en geen 
mensen in vaste dienst hoeft te nemen. 
Het boomkwekersleven bevalt Mallens beter dan 
het eerdere bestaan als accountmanager bij een 
grote boomkweker: ‘Ik ben geen type dat veertig 
uur per week achter een bureau kan zitten. Laat 
mij maar werken.’ En werken doet hij. In de drukke 
tijd begint hij vaak om vijf uur in de ochtend, om 
s ’avonds om 11 uur het licht weer uit te doen. 
Mallens lijkt er niet mee te zitten. Voor hem hoort 

dat nu eenmaal bij het bestaan van een jonge 
boomkweker en zonder keihard werken is het niet 
mogelijk om het bedrijf op te bouwen. Gelukkig 
is hij wel tevreden over de opbrengsten: ‘Ik moet 
hard werken, maar de opbrengsten zijn goed.’ 

Online
Een jonge boomkweker kijkt anders naar de markt 
dan oudere kwekers. Ik discussieer met Mallens 
over de in mijn ogen tegenvallende online markt 
voor boomkwekerijproducten. Dat zie ik volgens 
de jonge ondernemer fout. Mallens belevert een 
webshop en in goede perioden heeft die makkelijk 
5000 Vinca’s of lavendels per week nodig. Zelf heeft 
hij nog geen webshop, maar hij verkoopt wel veel 
producten via zijn website. Mallens: ‘Ik lever aan 
tussenhandelaren en particulieren. Leveren aan 
hoveniers is lastig, omdat die het niet zien zitten 
dat je ook direct aan een particulier levert. Wel 
betalen particulieren natuurlijk een andere prijs 
dan de handel. Eigen productie is belangrijk, maar 
tussen de regels door blijkt dat Mallens ook nogal 
wat handel wegzet. 

In de bedrijfshal is ruimte voorzien voor twee B&B appartementjes.

Compacte locatie

‘Het ziet er mooi uit 

en trekt daarmee klanten’
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Programma

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en 

Boom in Business voor de zevende keer de Boom Innovatie Dag. Vanwege het thema 

Bomen Inspyreren Mensen én vanwege de locatie, het Ebben Inspyrium in Cuijk, is 

dit evenement eenmalig omgedoopt tot Boom Inspyratie Dag.

Peter Derksen 
Dagvoorzitter

09:30   Ontvangst: thema ‘Bomen Inspyreren Mensen’

10:15   Opening Boom Inspyratie Dag door dagvoorzitter Peter Derksen 

  Welkomstwoord toon Ebben, directeur Boomkwekerij Ebben 

10:20   Inspyratieproject: Het Witte Lint, Lessons Learned, door Ingrid van Frankenhuyzen 

10:40  Inspyratieboom: Castanea sativa oftewel tamme kastanje, door Peter Spijker (Treevision)

10:50  Inspyratieproject: Bomencarré op het Centrumeiland van IJburg, door 

  stedenbouwkundige Herman Zonderland

11:10 - 12:00  Demonstraties en proeven en kleine lunch 

12:00  ton Hermanussen: De levende Brug, zoektocht naar een brug uit bomen

12:20  Inspyratieboom Koelreuteria paniculata, door Wilfred Molenkamp 

12:30   Inspyratieboom Heptacodium miconioides, door landschapsarchitect Henk Schuitemaker 

  van VLUGP

12:40 - 14:00 Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:00 - 14:15  Inspyratieproject: Maanproject in Heerlen, Bomen dragen een plein, door kunstenaar 

  Michel Huisman

14.15 - 14.40 Arjan Postma, boswachter en tv-persoonlijkheid: Bomen Inspyreren Mensen

14:40 - 14:50 Uitreiking/bekendmaking van de winnende Inspyratieboom en het winnende    

  Inspyratieproject 

15:00 - 16:00  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel
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Arjan Postma
Freelanceboswachter

ton Hermanussen
Bos- en Natuurbeheer

tv-PERsOONlIJkHEID ARJAN POstMA: 
BOMEN INsPyREREN MENsEN

Arjan Postma noemt zichzelf freelanceboswachter en is als geen 
ander in staat om mensen te inspyreren als het gaat om natuur. Zijn 
presentatie zal zich richten op de plaats die bomen innemen in de 
openbare ruimte. 

DE lEvENDE BRUg, zOEktOcHt NAAR EEN BRUg UIt 
BOMEN, DOOR tON HERMANUssEN

Als we denken aan bomen denken we vaak alleen aan bomen langs 
wegen. Ton Hermanussen stelde zich de vraag of het mogelijk is om 
bomen als bruggen in te zetten. Zijn zoektocht leverde geen kant-en-klare 
blauwdruk op,  maar wel een inspyrerende manier om met bomen om 
te gaan. 

DOnderdag 26 oktober

Peter Derksen, directeur stichting Nationale Boomfeestdag, dagvoorzitter
 Peter is al jaren het gezicht van de Boomfeestdag. De Stichting viert dit jaar haar 
60-jarig jubileum: miljoenen kinderen hebben ruim 10 miljoen bomen geplant!
Vanaf dit jaar worden gemeentes, planopstellers en –voorbereiders opgeroepen 
om kinderen van basisscholen uit te nodigen voor de uitvoering van 
groenprojecten in de openbare ruimte. De kinderen worden hierdoor meer 
betrokken bij hun leefomgeving: belangrijk voor het kind zelf, maar ook voor de 
gemeente. Zinvolle inspyratie voor de dag: ONE TREE PER CHILD.

dag
inspyratie
boom

Locatie
Ebben Inspyrium 

Beerseweg 45 
5431 LB Cuijk

INsPyRIUM WAll Of fAME 
Architecten en groenbeheerders wordt 

gevraagd hun eigen Inspyratieproject aan 
te leveren. Deze projecten worden op grote 

borden geprint en opgehangen op de 
Inspyrium Wall of Fame.  



Peter spijker (treevision) 
Castanea sativa oftewel tamme kastanje

Wilfred Molenkamp
Koelreuteria paniculata

Henk schuitemaker (vlUgP)
Heptacodium miconioides

De tamme kastanje is misschien niet de ideale straatboom omdat hij 
verharding slecht verdraagt. Wel is het een prachtige parkboom en 
zouden er veel meer van mogen worden aangeplant.

Qua eisen is Koelreuteria makkelijk. Hij heeft een enigszins losse en vooral 
goed doorlatende bodem nodig en past prima in ons klimaat, want hij kan 
vorst tot min 15 graden Celsius aan. 

Heptacodium past goed als solitair in een park of als aandachtstrekker in een 
binnentuin, parktuin of daktuin en is de perfecte afwisseling voor de eeuwige krent.

dag
inspyratie
boom

wat is volgens jou de 
inspyratieboom van 2017?

Stem mee!
boominnovatiedag.nl

BoomzorgBoomzorg Boom in BusinessBoom in Business Stad + GroenStad + Groen

Ingrid van 
frankenhuyzen
Communicatieadviseur

Herman 
zonderland
Stedenbouwkundige

Michel Huisman
Beeldend kunstenaar

HEt WIttE lINt, ‘lEssONs lEARNED’
Er zijn maar weinig projecten die de afgelopen jaren zo’n negatieve pers hebben 
gehad als Het Witte Lint. Communicatieadviseur en voormalig NRC-journalist 
Ingrid van Frankenhuyzen laat haar licht schijnen over de vraag hoe je als 
groenbeheerder met de pers omgaat.

BOMENcARRé IN AMstERDAM: EERst BOMEN, 
DAN PAs BEBOUWINg 
Bomen worden doorgaans pas geplant als de bebouwing klaar is. Bij het Bomencarré 
op het Centrumeiland van IJburg heeft men dit omgedraaid. De Amsterdamse 
stedenbouwkundige Herman Zonderland legt uit wat de doelstelling is van dit project. 

voor sponsoring bel: Alberto Palsgraaf, Rik groenewegen of Hein van Iersel op 024-360 2454

MAANPROJEct IN HEERlEN: BOMEN DRAgEN EEN PlEIN 
Michel Huisman is beeldend kunstenaar, maar vooral bekend als initiatiefnemer 
van het Maanproject in Heerlen. Hij heeft een uitgesproken mening over 
stedenbouw, vooral over de manier waarop bomen inspyrerend kunnen werken 
in de bebouwde omgeving.
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Scherpe prijzen, maar wel 
met oog voor sociale 
duurzaamheid 
Toeleverancier zet in op eigen import, transport, kwaliteit en advies

Door de omstandigheden van de afgelopen jaren in de markt voor bomen en vaste planten, is het voor (boom)kwekers een noodzaak geworden om de 

kortste lijnen aan de inkoopkant te hebben. toeleveranciers stemmen daarop af door zich niet alleen op volume, maar ook steeds meer op uitgebreide 

service te richten. Agro ‘De Arend’ Bv is een voorbeeld van zo’n toeleverancier. vakblad Boom in Business spreekt met directeur/eigenaar gerrit Jan van 

Nifterik.
 
Auteur: Santi Raats

In Kesteren in de Neder-Betuwe, midden in het 
Europese laanboomcentrum, ligt Agro ‘De Arend’ 
BV. De klanten van deze toeleverancier bestaan uit 
boomkwekerijen, fruittelers, tuinbouwers, hove-
niers, overheden en particulieren. Het bedrijf levert 
producten zoals gewasbeschermingsmiddelen, 
meststoffen, jute, bindbuizen, gereedschap, draad-
korven en tonkinstokken.

Het bedrijf
Agro ‘De Arend’ BV is in 2012 ontstaan. In dat 
jaar namen Gerrit Jan van Nifterik en Agro Buren 
(onderdeel van de Wesemael Groep) de Huverba-
activiteiten in boomkwekerij-artikelen en de groot-
handel ‘De Arend’ van de gebroeders Arends in 
Kesteren over. In juni 2015 nam Agro ‘De Arend’ BV 
een aandeel in de Belgische totaalleverancier Habo 
Belgium bvba, en in augustus dat jaar volgde de 
overname van de handelsactiviteiten in de boom-

kwekerijsector van Van Nifterik Holland. Het bedrijf 
telt twintig vaste medewerkers. De klandizie zit 
voor 60 procent in Nederland en verder in Amerika, 
Canada, West- en Oost-Europese landen, Rusland 
en Kazachstan.

Weer autonome groei na roerige overnameperiode
‘We willen ons focussen op een brede doelgroep 
en dus ook op een breed gamma aan producten 
en diensten. Veel producten worden gebruikt 
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door boomkwekerijen, hoveniers en gemeen-
ten’, verklaart Van Nifterik, voorheen onder meer 
accountmanager bij Huverba en eigenaar van 
een loonbedrijf op het gebied van kluitwerk. ‘We 
hebben een roerige tijd achter de rug door deze 
overnames’, trapt Van Nifterik het gesprek af. 
‘Inmiddels is alles gesetteld en kunnen we weer 
autonoom verder groeien. We hopen nog wel één 
grote efficiëntieslag te maken: komend jaar willen 
we verhuizen van dit vooroorlogse land- en tuin-
bouwschoolgebouw naar het Agro Business Centre 
in Opheusden. We slaan onze goederen nu op vijf 
locaties op. Ook gaat de opslagcapaciteit omhoog 
van 7.500 m2 naar 10.000 m2.’

Import en transport
Agro ‘De Arend’ BV valt direct op als een bedrijf 
dat vol inzet op onderscheiding door service en 
dat direct levert aan de eindgebruiker. ‘Je ziet de 

laatste jaren dat kleine bedrijven het zeer moeilijk 
hebben in de huidige markt’, verklaart Van Nifterik. 
‘Bedrijven proberen hun marges te behalen aan de 
inkoopkant. Groeien kan alleen nog met volume. 
Daar zetten wij dan ook op in, zodat we direct kun-
nen inkopen en de tussenhandel niet nodig heb-
ben. We importeren zelf vanuit Azië. Samen met 
een collega ben ik direct verantwoordelijk voor 
de inkoop; daarvoor zijn we met grote regelmaat 
zelf in China. Dankzij ons volume en de daaraan 
gekoppelde werkgelegenheid hebben we drie 
lokale medewerkers die de kwaliteitscontroles 
uitvoeren en het transport tot aan de deur van de 
klant kunnen regelen. Dat zijn een kwaliteitsmede-
werker, die de kwaliteit bewaakt voordat er wordt 
geladen en die ervoor zorgt dat het transport op 
tijd vertrekt, een medewerker voor de import- en 
exportvergunningen en andere transportpapieren, 
en tot slot een inkoper, die communiceert met de 
leveranciers.’

Binnen Nederland houdt dat ‘transport tot aan de 
deur’ niet alleen het papierwerk in, maar ook letter-
lijk het afladen: buiten staat een trailer met daarop 
een kraan gebouwd. Deze kan forse pakketten en 
bundels grijpen en verladen, maar ook eenvoudig 
bij de klant op de wagen plaatsen. Van Nifterik: 
‘Een klant zonder heftruck is hier erg mee gehol-
pen. Normaal is afladen dan een heel karwei, maar 
met deze kraan op de trailer is afladen op een 
platte wagen zo gebeurd en kan de klant direct het 
land op rijden.’ 

cash and carry-achtig
Het hele bedrijf is ingericht op een cash-and-
carry-achtige manier; de producten in de 2000 m2 
grote loods zijn zo uitgestald of gebundeld dat 
ze makkelijk in te laden zijn. Ze zijn makkelijk te 
bereiken met een vervoersmiddel en ook in het 
afhaalmagazijn liggen de artikelen – Van Nifterik 
noemt dit ‘grijpvoorraad’ – praktisch uitgestald. 
Momenteel liggen er bij de deur tekenmaterialen, 
zoals verschillende kleuren tape, stripjes en raffia, 
omdat het tekenseizoen in de boomkwekerij nu 
van start gaat. 

‘Onze voorraad is zo groot omdat we importeren 
uit Azië. Hiermee anticiperen we op onvoorziene 
omstandigheden, zoals de tyfoon Hato, die recent 
in Zuid-China grote overstromingen en schade 
heeft veroorzaakt. Ook de grote overstromingen in 
Bangladesh en India hebben gevolgen voor onze 
inkoop.’

Juiste prijs
Geen laagste prijs, maar kwaliteit. Dat is de slogan 
van Van Nifterik. ‘Natuurlijk moet je voor en achter 
je kijken als je aan de top staat, maar kwaliteit 
moet de kern blijven. Zelf ben ik direct verantwoor-
delijk voor de kwaliteitsbewaking. Die voer ik niet 
alleen uit door regelmatig de producten in China 
te keuren, maar ook door langetermijnrelaties met 
leveranciers te borgen. De prijs moet niet te hoog 
zijn, maar wel hoog genoeg, zodat men er aan de 
andere kant ook iets aan overhoudt. Agenten heb-
ben hun focus vaak alleen op geld verdienen en 
verliezen de kwaliteit en de klantrelatie soms uit 
het oog.’ 

Van Nifterik geeft een voorbeeld van het onder-
houden van klantrelaties in China, waar men naar 
zijn zeggen in de eerste plaats prijs stelt op een 
goede sociale relatie, nog voordat er zaken worden 
besproken. ‘Ik was met een collega uitgenodigd 
door een jarenlange relatie om op de bruiloft van 
twee van zijn dochters te komen, maar ik kon niet. 
Daarop heeft deze klant de datum van de bruiloft 
verzet, zodat wij erbij konden zijn. Dit geeft aan 
dat zakendoen in China op veel meer gebaseerd 
is dan alleen op onderhandelen. Voor een goede 
relatie moet je tijd investeren en er vaak heen 
gaan. Dit levert niet alleen goede kwaliteit op, 
maar ook goodwill en hulp op momenten dat je 
voor problemen komt te staan.’

teelttechnische ontwikkelingen
De kennis bij de eindgebruiker lijkt achteruit te 
gaan, of de eindgebruiker kan de vele ontwikkelin-

Het hele bedrijf is ingericht op een cash-and-carry-achtige manier. Momenteel liggen er bij de deur tekenmaterialen, zoals 

verschillende kleuren tape, stripjes en raffia, omdat het tekenseizoen in de boomkwekerij nu van start gaat.

‘De Chinese klant verzette de 

datum van de bruiloft, 

zodat wij erbij konden zijn’
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gen niet bijhouden, zo merkt het vakblad geregeld. 
De website van Agro ‘De Arend’ BV valt op door 
de vele tips en adviezen op het gebied van plan-
ten, bodem en meststoffen. Er wordt antwoord 
gegeven op vragen zoals: wat moet ik doen om 
mijn boom zo vitaal mogelijk te houden en weer-
baarder te maken tegen ziektes en plagen? Hoe 
kan ik goed laten afharden? Wat kan ik het beste 

toedienen? Niet alleen op de website vindt men 
de nodige informatie, klanten ontvangen ook een 
maandelijkse nieuwsbrief over gewasbescherming 
en zesmaal per jaar een algemene nieuwsbrief. ‘We 
ontzorgen niet alleen door het transport te ver-
zorgen, maar ook door adviezen te geven over de 
inzet van de juiste producten of over de toepassing 
van de producten. Als er behoefte aan is, nemen 

we bodemmonsters. Ons moederbedrijf Agro 
Buren stelt daarbij analyses op en geeft advies. 
Soms houden we pilots, zoals op het gebied van 
bodemleven. Wij zien onszelf als partner van de 
klant, om samen een vitale en optimale teelt te 
realiseren. Bij onze inzet op goed advies gaan we 
uit van de filosofie ‘eerlijk duurt het langst’. We wil-
len de klant niet onnodige middelen in de maag 
splitsen die niet bijdragen aan succes. Blije klanten 
leveren langetermijnrelaties op.’

Op kweekgebied heeft Nederland internationaal 
een goede reputatie, merkt Van Nifterik. ‘En de 
ontwikkelingen gaan soms snel. Zo zijn er grote 
ontwikkelingen in het telen van bomen in contai-
ners en potzakken. In samenwerking met vof G &M 
Aannemerij leggen we velden voor diverse boom-
maten aan, zodat men qua maten kan afwisselen. 
We zetten ook in op productontwikkeling. Twee 
van de recente ontwikkelingen zijn bindbuis dat 
drie tot vier meegroeit zonder de boom in te snij-
den, en draadkorven die wegroesten in de grond 
om schade aan het milieu te voorkomen.’ 
‘Landen zoals Polen en Turkije zijn ook in ontwik-
keling. Eerst op het gebied van potplanten, maar 
nu ook van bomen. Bedrijven in dit soort landen 
pikken de kwaliteitsstandaarden op die we in 
Nederland en Duitsland hanteren, maar kunnen 
vaak niet terecht bij lokale materiaalleveranciers 
die nog in lagere standaarden leveren. Aan hen 
leveren we producten en teelttechnische onder-
steuning.’ 

toekomst
‘Wij willen rustig verder groeien’, verklaart Van 
Nifterik tot slot. ‘Dat kan, want we hebben een 
superteam en de wereld is groot genoeg.’ Daarbij 
houdt Van Nifterik zich liever niet teveel bezig met 
wat de concurrentie doet. ‘Het is beter om de focus 
te houden op de koers die je voor jezelf hebt uitge-
zet en je niet teveel te laten afleiden.’

KWEKER AAN HET WOORD

De producten in de 2000 m2 grote loods zijn zo uitgestald of gebundeld dat ze makkelijk te laden zijn.

Van Nifterik: ‘Met deze kraan op de trailer is afladen op een platte wagen zo gebeurd en kan de klant direct het land op rijden.’ 

5 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-7024
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Alternatieve onkruidbestrijding 
op boomkwekerijen: hoe staat 
het ermee?
Van der Eijden (productspecialist Jean Heybroek): ‘Men moet het zoeken in 
methodecombinaties’

Door het chemieverbod op verhardingen wijken (boom)kwekers voor hun paden uit naar alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden. Ook voor hun cul-

tuurgronden zoeken steeds meer kwekers naar alternatieven voor glyfosaat. In de openbare ruimte past men al enige tijd verschillende methodes toe: 

borstelen, heet water, hete lucht, infraroodstraling en branden met open vlam. In hoeverre zijn deze technieken interessant voor onkruidbestrijding op 

boomkwekerijen? 
 
Auteur: Santi Raats

Onkruidbestrijding op verharding
Het percentage verhardingen op (boom)kweke-
rijen bedraagt gemiddeld zo’n 15 procent van het 
totale gebied. Ook transportwegen aan de rand 
van de boomkwekerij, van waaruit onkruiden 
zich vaak verspreiden over de kwekerij, mag sinds 

het chemieverbod voor verhardingen niet meer 
behandeld worden met glyfosaat. 

Borstelen
Een aantal (boom)kwekerijen is overgestapt op het 
mechanisch verwijderen van onkruid op hun ver-

hardingen. Theo van der Eijden, productspecialist 
bij Jean Heybroek: ‘De basis voor onkruidbeheer 
is er bovenop zitten. Dat betekent vaak en op tijd 
borstelen. Het onkruid geen kans geven. Met name 
buiten het groeiseizoen kan men het beste de bor-
stelmachine inzetten op verhardingen. De LM-Trac 
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286 met onkruidborstel wordt volop toegepast op 
verhardingen in boomkwekerijen.’ 

Maar borstelen kent ook nadelen: de methode is 
niet geschikt voor halfverhardingen. En volgens 
sommigen slijten onkruidborstels snel, in combina-

tie met niet-professionele machines. Er wordt ook 
aangegeven dat ze steentjes meenemen, schade 
veroorzaken aan bestrating en fysiek letsel kunnen 
toedienen aan medewerkers. Wat zijn goede che-
mievrije alternatieven voor borstelen?
Andere chemievrije methodes op verharding
Van der Eijden: ‘In het groeiseizoen, op lastige 
plekken, maar eventueel ook wanneer de zaak 
onder controle is en men de punten op de i wil 
zetten, zijn thermische methoden goed om in te 
zetten: heet water, stoom, hete lucht, branden en 
infraroodwarmte. Men moet het zoeken in een 
combinatie van verschillende methodes, aangezien 
bij elke methode een bepaald type onkruid mak-
kelijker blijft terugkomen.’

‘Wij hebben als alternatief voor borstelen samen 
met Hoaf Technology de Weedsteam ontwikkeld. 
Dat is een machine van een meter breed, ook 
gekoppeld aan de werktuigdrager LM Trac 286, 
die hete lucht, infraroodstraling en stoom combi-
neert. Eerst past hij hete lucht op de onkruidplant 
toe, daarna gaat er infraroodstraling overheen 
en tot slot stoom. We snappen dat alternatieve 
onkruidbeheermethoden relatief duur zijn voor 
grote oppervlaktes, in vergelijking met chemi-
sche bestrijding. De Weedsteam combineert drie 
methoden om zo effectief mogelijk te zijn. Door de 
hoge temperatuur van de hete lucht worden zelfs 
oliehoudende zaden gedood. Om ervoor te zorgen 
dat stukken papier of iets dergelijks ontvlamt, sluit 
de machine af met stoom: daarin zit bijna geen 
zuurstof. De capaciteit van de machine is 3000 vier-
kante meter bij een rijsnelheid van 3 km per uur. 
De prijs bedraagt onder de 3 cent per m2.’ Volgens 
Van der Eijden heeft Jean Heybroek binnenkort 
ook een heetwatermachine in zijn programma van 
het Oostenrijkse merk Keckex. ‘Deze heetwater-

machine kan worden geplaatst op een elektrisch 
voertuig, maar komt ook in een handunit met lans. 
Hiermee kan men ook 'in de rijen', oftewel tussen 
de bomen het onkruid bestrijden.’

Onkruidbestrijding tussen de bomen
Hoe zit het met het bestrijden van onkruid in de 
rijen op boomkwekerijen? Men wil daar zo min 
mogelijk onkruid, zodat de bomen beter groeien. 
Men mag nog glyfosaat inzetten op de cultuurop-
pervlakten van boomkwekerijen.
Hoewel de hele boomkwekerijbranche zich steeds 
bewuster wordt van milieubelasting, wensen 
vooral biologische kwekers en Milieukeur-kwekers 
goede alternatieven voor chemie. 
Hoe gaat men nu te werk? Op biologische boom-
kwekerijen past men gras-klavermengsels toe op 
rijpaden en groenbemesters in de rijen. Verder 
bestrijdt men onkruid veelal door te schoffelen of 
handmatig te wieden (met frezen, eggen, rolschof-
fels, vingerwieders en torsiewieders). Het nadeel 
van schoffelen is dat men daarmee nieuwe zaad-
bedden creëert. Volgens Frank Verder van Mantis 
ULV, die een pilot met heet water uitvoerde bij 
boomkwekerij Boot & Co, is een ander nadeel dat 
zelfs kleine borsteltjes met rubberen vingers, of 
heel fijne verende vingers van staal snel beschadi-
gingen opleveren. 

Boomkwekerijen die gecertificeerd zijn op het 
gebied van milieuvriendelijkheid, zoals voor het 
keurmerk Milieukeur, spuiten zo min mogelijk 
(laag volume). Zij combineren groenbemesters en 
mechanische onkruidbestrijding met alternatieve 
middelen (bijvoorbeeld Ultima van Ecostyle) en 
gebruiken toevoegingen aan bodem- en contact-
herbiciden. 

12 min. leestijd ACTUEEL

M. van den Over Boomkwekerijen zijn 
Milieukeur-gecertificeerd. Daardoor hanteert 
men een combinatiemethode, inclusief 
uiterst minimale hoeveelheden chemie. 
Robert Smarius, chef kwekerij M. van den 
Oever Boomkwekerijen: ‘Wij schoffelen het 
eerste jaar van onze teelt met een kruimel-
rol met zeskantige staaf die het onkruid 
omdraait, zodat het met de wortels naar 
boven komt te liggen. Het tweede jaar van 
onze teelt zaaien we gras. De brede rijpa-
den zaaien we het eerste jaar al in met gras 
en deze worden twee à drie keer per jaar 
gemaaid. Op bredere lege stroken zaaien 
we bloemenmengsels in die aantrekkelijk 
zijn voor bijen en andere nuttige insecten. 
We spuiten op de stroken van 40 tot 50 cm 
waarop de bomen staan eenmaal per jaar de 
herbicide Pistolflex, dat een minimale milieu-
belasting heeft, want we zijn Milieukeur-
gecertificeerd. De spuitpercentages binnen 
Milieukeur liggen stukken lager dan in de 
wet zijn vastgelegd. In het vroege voorjaar 
spuiten we nog een keer een beetje glyfosaat 
met de LvS (Laag Volume Strooitechniek) van 
Agricult. Waar je binnen Milieukeur maximaal 
3 kilo werkzame stof per hectare mag toepas-
sen, passen wij 0,63 kilo werkzame stof per 
hectare toe. Het is in mijn optiek wel nodig 
om in de rijen te blijven spuiten.’

Theo van Eijden, Jean Heybroek Robert Smarius, M. van den Oever Boomkwekerijen Frank Verder, bij Mantis ULV
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Warmtebehandeling en risico’s
Welke chemievrije methodes vormen een goede 
aanvulling op dit bestaande oplossingenarsenaal? 
Borstelen is geen optie op cultuurgrond. Hieronder 
zet Boom in Business natte en droge thermische 
methoden op een rij en bespreekt met een aantal 
partijen in de markt of zij kunnen worden toege-
past in de rijen van een boomkwekerij.
Warmtebehandeling wordt al enkele jaren toe-
gepast in de onkruidbestrijding in de openbare 
ruimte. De bovengrondse onkruidplant sterft wan-
neer deze met een temperatuur rond het kookpunt 
wordt belaagd. Om onkruid in de bodem, zoals in 
5 cm diepe zaaibedden, te bestrijden, heeft men 

hoge hoeveelheden brandstof nodig om deze 
onkruiden met warmte te doden. 
Over het algemeen gaat men er tot nu toe vanuit 
dat hoge temperaturen niet alleen onkruid doden, 
maar ook schade veroorzaken aan gewassen, 
droge bladeren en gras. Ook neemt men aan dat 
door grote hitte PE-folie of geotextiel kunnen slij-
ten, krimpen of gaten vertonen door hoge tempe-
raturen.  Voldoende afstand houden van gewassen 
en gericht werken wordt daardoor gezien als een 
must bij thermische behandeling. 

Branden: open vlam
De technisch simpelste manier van onkruid 

SucceSvOl BranDen In De BOmenrIjen
Boomkweker en loonwerker Hans van Meer uit Etten-Leur is gespecialiseerd in intra-rijbranden. Hij 
verklaart: ‘Mijn brander heeft een werkbreedte van een meter, daarmee kan ik probleemloos onkruid 
wegbranden in rijen van 1,20 m breed. Ik ben begonnen met proeven op rijen in mijn eigen kweke-
rij. De planten waar ik het onkruid had weggebrand, waren na een aantal maanden een halve meter 
hoger gegroeid dan de planten waar ik het onkruid niet had weggebrand. Ook zag ik op de onkruid-
vrije plekken minder aantastingen op de planten door ziekten zoals meeldauw en nam ik  minder 
luizen en rupsen waar.’ Inmiddels brandt Van Meer ook bij enkele collega-boomkwekers onkruid 
tussen de bomenrijen. ‘Met die onkruidbrander hebben we bij een grote klant zeker 200 liter glyfo-
saat uitgespaard. Ook de gezondheid van de planten ging drastisch omhoog. Je zag een compleet 
andere kwekerij’, aldus Van Meer. In opdracht van CLM en Schoon Water Brabant is er een informatie-
filmpje van Van Meers intra-rij-brandmethode gemaakt. Dat staat nu YouTube. Voor genodigden van 
DLV heeft Van Meer enkele demonstraties gehouden met zijn zaaibeddenbrander. 
Op de film staat Van Meer naast de machine, die aan een kleine trekker is bevestigd: ‘De Weedstar 
100 heeft zes brandermonden, met in elke brandmond vijf hittepunten. Om de efficiency te verho-
gen heeft de machine een rooster met infraroodstralers, en twee ventilatoren blazen van daaruit de 
warme lucht naar de grond.’ Op de achterkant van de Weedstar heeft Van Meer een gigantisch hoge 
schoorsteen gebouwd. ‘Deze schoorsteen brengt alle restwarmte omhoog, zodat er geen schade aan 
de stam of het loof ontstaat’, aldus de boomkweker. ‘Verder heeft mijn zoon nog een hydraulisch-
elektrisch apparaat ontwikkeld dat aan de voorkant van de trekker alvast met roterende tandjes het 

grote onkruid uit de grond 
trekt. Het apparaat beschikt 
over een voeler, zodat de 
tandjes terugdeinzen zodra 
ze contact maken met een 
stammetje.’
Van Meer stelt dat zijn 
brandmethode zeer doel-
treffend is: ‘Hiermee krijg ik 
90 procent van het onkruid 
weg. Al het zomeronkruid, 
zoals kruiskruid, ganzenvoet 
en uitstaande melde, maar 
ook aan de oppervlakte lig-
gende zaden, gaan dood. 

Bovendien kan ik onder alle 
weersomstandigheden met de 

brander aan de slag.’ Als nadeel noemt Van Meer: ‘De bestuurder haalt de brander van de grond om 
te draaien. Wanneer hij dit doet bij droog weer op een stuk gemaaide slootberm, kan een vonkje in 
de berm voor vuur zorgen. Daarop moet men attent zijn, ook al komt deze situatie nauwelijks voor.’

Aangepaste Hoaf-Weedstar 100 als intra-rijbrander bij boomkwekerij 
Parasolboom.

Jos Kleinloog, Weed Control

Menno Looman, Hoaf Infrared Technology

Jan van de Zande, Heatweed
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bestrijden is branden met open vlam met een 
temperatuur van rond de 1000 graden Celsius. 
Elke partij die vakblad Boom in Business spreekt, 
is het er roerend over eens dat deze methode veel 
te gevaarlijk is om toe te passen tussen de bomen. 
Smarius van M. van den Oever Boomkwekerijen 

verwoordt eigenlijk namens alle boomkwekers: 
‘Branden bij bomen is taboe.’
Jos Kleinloog van Weedcontrol, geeft Smarius 
gelijk. ‘Open vlam moet je bij bomen niet inzetten. 
Toch verkopen wij de afgelopen jaren de open 
vlam-machine Flame City Basis steeds meer. In 
Nederland, maar vooral in Frankrijk en Duitsland. 
Zij zetten de machine waarschijnlijk in om de teel-
aarde kiemvrij en de rijpaden en erven onkruidvrij 
te maken.’

Branden: hete lucht
Meerdere aanbieders, waaronder Hoaf Infrared 
Technology, Weed Control en Weedheater, bieden 
machines aan die het onkruid met hete lucht door 
een afgeschermde vlam van tussen de 350 en 800 
graden Celsius bestrijden. Lowi Wagenaar van 
Weedheater raadt de inzet van hete luchtbranders 
af op boomkwekerijen. ‘De grote hitte is nadelig 
voor jonge boompjes. De warme gloed die van 
hete lucht afkomt, werkt 50 tot 70 cm door, waar-
door de onderste boomblaadjes ook niet veilig 
zijn.’

Een ander type brander is de infraroodmachine, die 
met een keramische branderbodem een infrarood-
warmte van 800 graden ontwikkelt die de onkruid-
plant doodt. Menno Looman van Hoaf Infrared 
Technology raadt, net zoals Wagenaar, de toepas-
sing van hete lucht op boomkwekerijen over het 
algemeen af, met name om spillen te beschermen. 
Net als Wagenaar is Looman ervan overtuigd dat 
het algemene risico op schade aan de stam en het 
loof door de opstijgende warmte te groot is: ‘Zo is 
branden bij Buxusteelt onmogelijk. En in het geval 
van dennenbomen kan het hars vlam vatten door 
onkruid te branden bij direct vlamcontact.’ Ook 
Kleinloog van Weedcontrol, het bedrijf dat zowel 
open vlamapparaten als heteluchtapparaten (Air 
Variator) verkoopt, geeft aan dat men met hete 
lucht geen afzet heeft bij boomkwekerijen.
Toch kan onkruid branden volgens Looman, indien 
het in de juiste situatie en op de juiste manier 
wordt toegepast, wél succesvol zijn op (boom)kwe-
kerijen. ‘Intra-rijbranden is in landen zoals Frankrijk 
en Australië een bewezen methode in de wijn-
bouw en fruitteelt. In deze teelten staan de ranken 
en bomen wel een stuk verder van elkaar af dan in 
de laanbomenteelt, waardoor men met branden 
makkelijker afstand kan houden tot de stammen. 
Bomen kunnen volgens de ervaring van deze telers 
na drie jaar tegen warmte. De schors van spillen 
is daarentegen nog fragiel. In Australië beschermt 
men de spillen tot drie jaar oud door melkpakken 
rond de stam te wikkelen. Deze beschermen de 
stammetjes tegen de hoge temperaturen en vatten 
geen vlam omdat de hitte door de rijsnelheid van 
de brandermachine maar heel kort contact maakt 
met het karton.’ 

Looman oppert verder: ‘Wanneer men voldoende 
afstand kan houden tot gewassen, zou men kun-
nen overwegen om bij oudere bomen tussen de 
rijen te branden. Daarvoor heeft Hoaf lichtgewicht 
apparaten, zoals de ThermHit 75 cm en 100 cm, die 
aan een smalspoortrekker kunnen.’
Hoewel in Nederland de meeste partijen zich op 
het gebied van branden op (boom)kwekerijen zeer 
terughoudend opstellen, is er één boomkweker/ 
loonwerker die zich daarin volop specialiseert: 
Hans van Meer van Parasolboom in Etten-Leur. Hij 
heeft een Hoaf Weedstar 100 met infrarood stra-
lingswarmte omgebouwd. Hij brandt er zaaibed-
den mee én brandt onkruid tussen de bomen- en 
plantenrijen. Van Meer claimt dat zijn methode 
geen enkele schade aanricht, ook niet aan jonge 
spillen of gevoelige boomsoorten zoals lindes.

Heet water
Natte thermische machines brengen circa 10 tot 

laag en ultralaag vOlumetecHnIeken
Boomkwekers die niet biologisch gecertificeerd zijn, en ook Milieukeur-telers, mogen nog spuiten 
op de cultuurgronden. Laag- en ultralaagvolumetechnieken zijn geen chemievrije alternatieven, 
maar brengen het middelen- en watergebruik wel drastisch naar beneden.
Mantis ULV levert niet alleen een heetwatermachine, maar ook een ultralaagvolume spuit zonder 
watergebruik: Mankar Flexomant of Varimant. Het betekent dat de spuit het middel glyfosaat met 
een zeer kleine druppel kan verdelen met een ultralaag volume. Met deze spuit kunnen geen andere 
middelen worden verdeeld.
Directeur Frank Verder: ‘In de spuitkop zit een elektromotortje met een draaiend schijfje. De centri-
fugaalkracht die vrijkomt, verdeelt het middel in microdruppels van 50 tot 60 micron. De druppels 
worden verticaal, als het ware in pijltjes, naar beneden geschoten. De techniek is drukloos, dus 
er wordt geen driftgevoelige nevel veroorzaakt waarmee je planten raakt die je eigenlijk niet wilt 
raken. Het lage volume is een flinke besparing: je kunt één hectare bewerken met een tot twee liter 
glyfosaat. Bij andere technieken heb je al gauw 400 liter water nodig en 5 liter glyfosaat. Je bereikt 
hiermee een reductie van 50 tot 80 procent ten opzichte van elke conventionele hogedrukspuit.’
Een bekende concurrent is de laagvolumestrooier van Agricult uit Son en Breugel. Bij de LvS-
techniek – de nieuwste opbouwsets werken op basis van gps – worden driftarme druppels drukloos 
verstrooid ter bestrijding van het onkruid. Adriaan van de Ven van Agricult: ‘Een ronde schijf draait 
hard rond, daar komt een druppeltje op en door de centrifugaalkracht draait hij de druppel naar bui-
ten. Hierdoor krijg je uniforme grote druppels (van circa 250 a 300 micron – de driftgevoelige grens 
is 100 micron), die hierdoor bijna geen drift veroorzaken.’
Glyfosaat kan al met 10 liter water (één rugtank van een LvS lans Pro) per hectare worden verdeeld.  
Dat is een reductie van 90 procent ten opzichte van een traditionele rug-/veldspuit. Een rugtank per 
hectare is zeer weinig gewicht, een verwaarloosbaar verschil met de waterloze ultralaagvolumeset 
van Mantis ULV. Daarnaast gebruikt men met LvS 50 tot 90 procent minder middel. De LvS-techniek 
is er in drie vormen: als handapparaat en vervanger van de rugspuit, de LvS-lans Pro geheten; de 
LvS-kar Pro, als kruiwagen (ook elektrisch aangedreven) die vooral in te zetten is in rijen op de 
boomkwekerij en als opbouwset met gps, die boomkwekerijbreed wordt ingezet, dus op braaklig-
gende terreinen, volle velds, onder gewassen door, en voor strokentoepassing. Deze set kan zowel 
voor onkruidbestrijding als voor (rijen)bemesting worden ingezet, ook tegelijk. Ook kunnen alle 
soorten bodemherbicides en bladherbicides ermee toegepast worden.’  

Adriaan van de Ven, Agricult
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15 kubieke meter water per hectare aan op de 
behandelde oppervlakte, met water dat net niet 
het kookpunt heeft bereikt. Het water wordt verhit 
met een brander met stookolie, gas, lpg, of diesel 
en in een watertank vervoerd. De meeste partijen 
op het gebied van alternatieve onkruidbestrij-
dingsmethodes zien heet water als een optie om 
toe te passen in de bomenrijen. Er zou geen risico 
bestaan op gaten in de folie of op het vlam vatten 
van brandbaar materiaal. Het nadeel zou zijn dat 
het tanken van water veel tijd in beslag neemt.  
Heet water wordt inmiddels door redelijk wat 
marktpartijen aangeboden. Sommige heetwatersy-
stemen werken met een lagedruksysteem, andere 
heetwatersystemen onderscheiden zich met tech-
nologie zoals een onkruid detecterende sensor op 
de machine.

Scepsis richting heet water
Smarius van M. van den Oever Boomkwekerijen 
vertrouwt branden en hete lucht niet, maar heet 
water of stoom óók niet. Hij stelt: ‘Heet water en 
stoom hebben beide hoge temperaturen. Als dit 
de stammen raakt, is dat foute boel voor jonge 
spillen. Wanneer er sprake is van drift van heet 
water, bestaat de kans op schade aan de plantva-
ten, maar ook aan loof, met als gevolg groeiachter-
stand en schadeplekken. Ik ben ook sceptisch over 

de efficiëntie van heet water: als je 100 hectare 
moet behandelen met heet water, ben je lang 
bezig. Dan groeit het onkruid achter je rug weer 
terug.’
Testen heet water: veilig volgens producenten
Volgens Jan van de Zande van Heatweed hebben 
Heatweed-dealers in België en de importeur in 
Nederland testen gedaan met heet water rond 
bomen in de kwekerij. ‘Hete lucht en branden 
geven teveel risico’s bij bomen, zeker in droge peri-
odes. Heet water is veilig om toe te passen, behal-
ve bij jonge berken. Zij hebben een zachte bast en 
zijn daardoor erg gevoelig. Maar de testen lieten 
zien dat rest van de bomen in de boomkwekerij 
sterk genoeg zijn om heet water bij in te zetten 
tegen onkruid rond de stammen. Ook het werken 
met heet water rond bomen in de openbare ruimte 
is geen probleem. Bovendien doodt heet water 
ook de algen die doorgaans aan bomenstammen 
groeien. Hierdoor worden de bomen in de kwekerij 
toonbaarder voor de verkoop.’
Leverancier en producent Mantis ULV heeft een 
machine namens BiomantAqua ontwikkeld, voor 
het onkruid in de bomenrijen. Met deze machine 
draaide het bedrijf van januari 2016 tot en met 
december 2017, in samenwerking met Cultus, een 
pilot bij Boomkwekerij Boot & Co in Zundert, een 
biologisch bedrijf dat helemaal geen pesticides 

gebruikt. Boot & Co verwijdert doorgaans het 
onkruid met borsteltjes, branders en schoffels. 
Frank Verder, directeur van Mantis ULV: ‘Ik kan 
sceptici gerust stellen: tijdens de pilot bij Boot & Co 
is geen enkele stam- of bastbeschadiging opgetre-
den. Materialen zoals geotextiel beschadigen ook 
niet door heet water: Geolon van Ten Cate begint 
pas te smelten bij 165 graden Celius.’

Heet water-pilot bij Boot & co
In de pilot van Mantis ULV- Agricult bij Boot & Co 
besproeide de BioMantAqua-machines WSI en WSII 
de onkruidplanten met heet water van 99,5 graden 
Celsius via een slang met aan het einde een spuit-
kap van 55 cm. ‘Een keer in de vier tot zes weken 
voerden we bespuitingen uit met heet water op de 
circa 3 meter brede grondstrook tussen de bomen. 
Het midden van de strook wordt mechanisch 
onderhouden, vaak door maaien. Wij behandelden 
alleen 0,30 cm links en rechts van de boom met 
heet water. We hebben in de pilot ontdekt dat de 
rijsnelheid het grootste nadeel van heet water 
is, doordat de toevoer van heet water beperkt is. 
Mogelijk is het voor boomkwekerijen ideaal om in 
de rijen een gecombineerd onkruidbestrijdings-
systeem in te voeren; heet water rond de stammen 
en de rest mechanisch. Voor weinig draagkrachtige 
veengrond – zoals in Boskoop – kunnen de WSI 
en de WSII met kleine watertanks en brede “turf-
banden” geleverd worden. Maar men kan ook de 
machine op de verharding laten staan en de slang 
met handlans steeds verder uitrollen. We hebben 
ook een kleine versie van de WS I en de WSII: de 
Compact Machine.’

Stoom
Enkele machines werken met stoom, vaak zijn dit 
combinatiemachines waarbij een mengsel van 
stoom en water met temperaturen van 85 tot 
89 graden op de onkruidplant gebracht wordt. 

Prijzen 2012 (€/m2/jaar) voor de realisatie van beeldkwaliteit B op verhardingen voor verschillende 
onkruidtechnieken. Bron: PRI, 2012, Van Dijk, C.J., Kempenaar, C. ‘Kosten onkruidbeheer op 
verhardingen’, rapport 432.

Borstelen    3-4   0,13-0,18
Branden    6-8   0,14-0,18 
Hete lucht   6-8  0,15-0,19 
Hete lucht + IR + water  4-6   0,13-0,19
Heet water volvelds   3-4   0,22-0,29 
Chemisch    2-3   0,04-0,05

De heet water-/schuimmethode van Iprogreen. Onkruid branden met hete lucht. Op de foto: Air Variator.
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Zo hebben Jean Heybroek en Hoaf Infrared 
Technology de Weedsteam-machine ontwikkeld, 
die hete lucht, stoom en infraroodwarmte combi-
neert. ‘Deze machine is echter niet geschikt voor in 
de rijen. Hij is wel ideaal voor op verhardingen in 
de boomkwekerij.’

H.H. Services heeft de Greenkiller en claimt dat 
deze machine onkruid bestrijdt met temperaturen 
tussen de 120 en 150 graden Celsius of oververhit 
water, in plaats van de gangbare heet water (98 
tot 110 graden Celsius). Eigenaar/directeur Hugo 
Hendrickx: ‘Hierdoor hebben we voldoende aan 3 
tot 4 liter water per minuut tegenover de gangbare 
10 tot 15 liter water per minuut per persoon om 
onkruid effectief te bestrijden. Het is bij alterna-
tieve onkruidbestrijding wel steeds aan te raden 
stoombehandeling af te wisselen met bijvoorbeeld 
vegen.’ Volgens Hendrickx kan de Greenkiller tus-
sen beplanting, en dus ook in de rijen op boom-
kwekerijen, ingezet worden. 

milieubelasting
Veel fabrikanten van alternatieve onkruidbestrij-
ding stellen dat de methode milieuvriendelijk is, 
doordat het – in tegenstelling tot glyfosaat – gun-

stig is voor de waterkwaliteit. Maar alle thermische 
methoden kosten fossiele brandstoffen. Hierbij 
komt door verbranding een hoop CO2 vrij. Bij de 
inzet van diesel komt veel fijnstof vrij. De milieube-
lasting hangt af van de toepassing en de techniek 
die wordt ingezet. Plant Research International 
van Universiteit Wageningen heeft onderzoek 
gedaan naar de milieubelasting van alternatieve 
onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen: 
‘Levenscyclusanalyse voor milieubelasting’.
Prijs alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes
Onderzoekers Corné Kempenaar en Chris van Dijk 
van PRI/Universiteit Wageningen hebben in 2012 
onderzoek uitgevoerd naar de kosten per m2 per 
jaar van alternatieve onkruidbestrijdingsmethodes 
en deze kosten vergeleken met de inzet van gly-
fosaat.

een DWarSDOOrSneDe van prODucenten van alternatIeve BeStrIjDIngSmetHODeS 
Becx Tuinmachines BV  Borstelen
Empas     Heet water
H.H. Services   Stoom (Weedkiller en Greenkiller) 
Heatweed Technologies  Heet water 
Helthuis    Borstelen
Hoaf    Hete lucht, infraroodstraling. Ook gecombineerd in één 
    machine met stoom (Weedsteam, ontwikkeld ism 
    Jean Heybroek)
Kuijpers machinebouw  (Elekrisch) Borstelen 
Lankhaar Techniek   Infraroodstraling (Infraweeder)
Mantis ULV   Heet water (Aquasolution) 
Nimos BV    Borstelen (MUG)
Oeillatec (Ramm)   Heet water 
Van Daele    Borstelen
Weed Control   Hete lucht (Air Variator)
Weedheater    Hete lucht
Waterkracht   Heet water (Weedmaster S)

Weedsteam: een combinatie van hete lucht, infraroodstraling en stoom.

Stoommachine Greenkiller

Heetwatermethode. Op de foto: Heatweed

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boom in Business.nl/artikel.asp?id=23-7025
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Altijd de juiste dosering
De laag volume Strooitechniek (lvS) van agricult had al bewezen een hogere capaciteit te leveren met minder tanken, een flinke besparing op het 

middel en een beperking van drift. een groeiend aantal kwekers gebruikt nu ook de vernieuwde lvS-opbouwset met gpS. ‘We kunnen nu een hectare 

spuiten met maar vijftig liter water.’
 
Auteur: Sylvia de Witt

De LVS-opbouwset met gps heeft volgens Agricult 
een aanzienlijk aantal pluspunten. Zo heeft hij een 
sterke ontvangst en reageert de afgifte supersnel 
op verandering van de rijsnelheid. Of er nu stap-
voets wordt gereden of acht kilometer per uur; de 
gps doet wat hij moet doen en stelt de afgifte in. 
Daarbij is er ook een veel breder afgiftebereik dan 
met de LVS zonder gps én het is mogelijk om met 
één computersysteem twee afgiftegroepen – bij-
voorbeeld voor onkruidbestrijding en bemesting 

– aan te sturen. De gps werkt zó secuur, dat met 
deze opbouwset tot bijna op de druppel nauwkeu-
rig kan worden gedoseerd.  
 
eerst nog de classic zonder gps
Een groeiend aantal kwekers heeft hem inmid-
dels in huis, waaronder Hergo Boomkwekerij in 
Zundert. Deze bos- en haagplantsoenkwekerij 
wil met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen 
toch een goede sterke plant telen. Daarom wordt 

de mechanische onkruidbestrijding, die zoveel 
mogelijk wordt toegepast, gecombineerd met de 
LVS-techniek.  

‘De LVS zetten we alleen in als het weer het niet 
toelaat om te schoffelen, zegt eigenaar Styen 
Herijgers. ’Bij de bespuiting wordt daarom reke-
ning gehouden met de gunstigste weersomstan-
digheden.’
Vorig jaar heeft deze kweker nog de LVS-
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opbouwset Classic zonder gps aangeschaft. Voor 
het bespuiten van de kleine plantjes voor de 33 
centimeter rijen werd getest met een balk met 
5 NK10-50S V-beeld strooiers, want ze moesten 
natuurlijk eerst ondervinden of het onkruid wel 
dood ging als het nog klein was. ‘We hadden al aan 
de dealer doorgegeven dat, mocht het werken, we 
dan ook een tweede set voor de teelt van drie rijen 
per bed met een onderlinge rijafstand van vijftig 
centimeter aan zouden schaffen. Daarbij is geko-
zen voor rondstrooikoppen die een breedte van 80 
cm per element strooien zodat tot aan de planten 
gestrooid kan worden. Maar bij vijf kilometer per 
uur bleek de pomp niet genoeg capaciteit te heb-
ben om genoeg middel in de strooischijfjes te 
pompen. Toen hebben we alles moeten aanpassen.’

Heel makkelijk switchen
Zijn dealer, Frank Nouws in Rijsbergen, stelde 
daarop voor om er gps op te zetten. 
Herijgers: ‘In eerste instantie dachten we: dat zijn 
dan weer veel extra euro’s, maar al gauw zagen we 
hier wel de enorme voordelen van in. Wanneer het 

gewas is dichtgegroeid kun je langzamer rijden, 
zodat je kunt zien waar je rijdt. Want hij past zich 
aan de rijsnelheid aan en gaat gewoon minder ver-
pompen. En bij grote planten kun je harder rijden 
met de rondstrooikop, dan rijden we wel zo’n zes, 
zeven kilometer. 
Daardoor heb je altijd de juiste dosering en hoef 
je niet meer met potjes te gaan meten van: in een 
minuut geeft hij zoveel cc. Je kunt ook heel mak-
kelijk switchen. We hebben ook planten die op vier 
rijen tot 30 centimeter geteeld worden. Die heb-
ben weer meer strooikoppen nodig dan de grotere 
planten, die op drie rijen staan. Bij drie rijen heb je 
dus een strooikop minder en toets je gewoon de 
breedte in die hij moet nemen per strooikop, dan 
past hij zich gewoon aan en gaat de motor lang-
zamer draaien. Zonder die GPS moet je veel meer 
meten, want anders klopt het niet.’

een hectare spuiten met vijftig liter water
De LVS-opbouwset zonder gps werd ingeruild bij 
de dealer en weer doorverkocht aan een andere 
kweker die altijd standaard met hetzelfde aantal 
strooikoppen rijdt. Maar bij verschillende rijen met 
verschillende plantafstand zijn er altijd wisselingen 
nodig en hiervoor is deze opbouwset ideaal, vindt 
Herijgers. 
‘We kunnen nu een hectare spuiten met vijftig 
liter water. Eerst gebruikten we drie tanks van 300 
liter water per hectare. Toen gebruikten we ook 
drieënhalve liter Finale en nu zitten we op één tot 
anderhalve liter. We kunnen misschien nog wel op 
een lagere dosering gaan zitten, maar we willen er 
gewoon zeker van zijn dat alles dood is.
Nu kunnen we ook vijf kilometer per uur rijden 
met de spuit en hoeven we niet meer naar huis 
om te tanken. We kunnen nu de 300 liter tank voor 
zes hectare in één keer meenemen. De gps van de 
tractor die we gebruiken bij het planten wil nog 
weleens een satellietstoring hebben, maar met 
de gps van deze LVS-opbouwset hebben we nog 
nooit problemen gehad.’ 

nog twee strooikoppen erbij
Volgend seizoen wil Herijgers er voor de teelt van 
drie rijen per bed – dus de grotere planten – nog 
twee rondstrooikoppen bij aanhangen. ‘Dan zou 
het nog eens de helft schelen, want dan kunnen 
we iedere keer een plantbed overslaan. Als je maar 
twee goede dagen in de week hebt om te spuiten, 
dan kun je het middel nu snel met veel capaciteit 
toepassen.’
Parallel aan de LVS-opbouwset begon Hergo 
Boomkwekerij vorig jaar ook  met de inzet van 
de LVS Lans Pro, die werd aangeschaft bij CLTV 
in Zundert. ‘Hiermee bewerkten we de grote 

Fagus sylvatica van zo’n meter of anderhalf die 
we terugplantten in twee rijen. Er waren sporen 
die 75 centimeter uit elkaar stonden. Als je met 
een traditionele spuit 75 centimeter breed wilde 
spuiten, moest je die best hoog houden en spoot 
je tegen de zijtakken aan. Met de LVS-lans nemen 
we 80 centimeter mee. Je kunt hem gewoon tien, 
vijftien centimeter boven de grond houden, want 
hij strooit opzij op de plek in plaats van schuin 
omlaag. Wat dat betreft zijn we zeer tevreden over 
de LVS-techniek.’ 

Storing door combinatie
Een andere tevreden afnemer van de LVS-
opbouwset met gps is Wim Stevens van de 
gelijknamige Boomkwekerij Wim Stevens in het 
Belgische Kalmthout. Hier worden op vijftien 
hectare zo milieubewust mogelijk groenblijvende 
planten gekweekt voor het vormen van hagen, 
blokken en wolkstructuren. Omdat je gezonde 
planten enkel kweekt op een gezonde en voedza-
me bodem, probeert Wim Stevens het bodemleven 
en de natuur dan ook zo min mogelijk te belasten. 
‘Na een teelt van drie à vier jaar zaaien we een 
groenbemester in om de bodem te laten rusten 
en wordt de grond zoveel mogelijk verrijkt met 

Styen Herijgers van Boomkwekerij Hergo.

5 min. leestijd ACHTERGROND
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natuurlijk materiaal als groencompost en stalmest. 
Na het aanplanten strooien we een mulchlaag 
tussen de planten, want dit stimuleert het bodem-
leven en vermindert de onkruiddruk. Ook worden 
lege stukken steeds ingezaaid met bloemenmeng-
sels, kopakkers en rijpaden met gras, waardoor 
die niet met chemische middelen behandeld te 
hoeven worden om ze onkruidvrij te houden. Door 
al deze maatregelen hebben we het gebruik van 
chemische middelen de afgelopen jaren sterk kun-
nen verminderen.’ 
Halverwege de zomer van 2016 nam Wim Stevens 
de LVS-opbouwset met gps, die hij had aange-
schaft bij CLTV in Zundert, in gebruik. Er ontston-
den wat problemen met de gps, die soms niet 
werkte. Wim Stevens kon toen niet vertrouwen op 
de snelheid  die de gps aangaf en werkte daarom 
maar gewoon zonder de gps. Maar in de winter 
ging hij ermee terug naar Agricult om alles  te 
laten controleren.

Stevens: ‘Het bleek te liggen aan de combinatie 
van onze machine – een driewielige werktuigen-
drager die rijdt tussen planten tot 2.20 meter 
hoogte – en de elektronische besturing van 
Agricult; deze veroorzaakte storing. Maar dat is nu 
opgelost. We hebben er nu de hele zomer mee 
gewerkt zonder enige storing.’ 

minder water
Evenals Hergo Boomkwekerij zet Boomkwekerij 
Wim Stevens voor het bestrijden van onkruid een 
combinatie in van de LVS-techniek en mechanische 
onkruidbestrijding.
‘Wij hebben drie strooidoppen van 80 centime-
ter, dus we hebben een bereik van 2.40 meter in 
één werkgang. Op dezelfde machine hebben we 
ook schoffelapparatuur, waarmee we het onkruid 
mechanisch kunnen bestrijden. Maar we gebruiken 
nu een veel kleinere hoeveelheid water dan met 
de klassieke spuittechniek. En daardoor konden 

we het gebruik van chemische middelen ook een 
flink stuk terugschroeven. Met alle contactmid-
delen hebben we een minimale reductie van 50 
procent en met sommige middelen zitten we zelfs 
nog op meer reductie. Wij gebruiken bijvoorbeeld 
ook Roundup, daarmee zitten we nog maar op een 
gebruik van 30 procent ten opzichte van vroeger. 
Wij stellen zelf de afgifte in en de gps stuurt de 
snelheid van de pompjes aan, naargelang de rij-
snelheid van de machine. Al met al zijn we er nu, 
na die storinkjes van vorig jaar, echt heel content 
mee.’

ACHTERGROND

Wim Stevens aan het werk met de LVS.
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Vermeerderaar Bollaart: 
‘Kwekers moeten meer in 
contact komen met de klant’ 
Moderne communicatie: méér dan de assortimentslijst en het bestelformulier op 
de homepage 

BenS Young plants is het vermeerderingsbedrijf in het groningse Sappemeer van Bart Bollaart en Susanne Blom (BenS staat voor B en S, Bart en 

Susanne). Het jonge bedrijf is opgericht in 2009. De twee eigenaars zijn eveneens jong, maar vooral gedreven en ondernemend en ze lopen voorop in 

hun communicatie met de klant. 
 
Auteur: Santi Raats
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BENS Young Plants produceert stekken en veredelt 
daarnaast. De afzetmarkt is zowel nationaal als 
internationaal. Het assortiment bestaat onder meer 
uit Magnolia, Hortensia, Photinia, Prunus, Skimmia 
en Ilex. Magnolia, een lastige teelt, is een speci-
aliteit van het bedrijf. Bollaart en Blom houden 
scherp in de gaten wat nieuw is bij licentiehouders 
en verdiepen zich in het huidige assortiment. 
Susanne Blom is vakblad Boom in Business vóór 
bij het opnemen van contact voor het interview. 
Deze proactiviteit blijkt tekenend te zijn voor het 
stekbedrijf in Groningen; de openheid van beide 

ondernemers voelt als een frisse wind door de 
boomkwekerswereld.

Opbouw
BENS Young Plants is niet zonder slag of stoot 
gekomen waar het nu is: ‘In de beginperiode moes-
ten we meerdere tegenslagen het hoofd bieden’, 
vertelt Bart Bollaart. ‘Zo zorgden de warme winter 
van 2011 en de daaropvolgende hevige vrieskou in 
februari ervoor dat een hectare zojuist aangeplan-
te moederplanten op een haar na verwoest werd. 
Onze opgebouwde reserves raakten daardoor in 

een snel tempo op. We hebben een paar jaar con-
stant moeten doorpakken.’ 

‘2017: een jaar van groei!’
Dat is nu gelukkig achter de rug. Dit jaar heeft 
BENS Young Plants een flinke groei doorgemaakt. 
Ze hebben een nieuwe foliekas van 1000 vierkante 
meter bijgebouwd voor stekken die al aan de 
wortel staan. Ook hebben Bollaart en Blom geïn-
vesteerd in een schaduwhal van 1500 vierkante 
meter, om stekken af te harden voor klanten die 
voornamelijk buiten kweken. In de hoofdkas van 
4000 vierkante meter, waarin de stekken worden 
geproduceerd, is afgelopen zomer een compleet 
nieuwe teeltvloer gerealiseerd. Een drainagesy-
steem onder de nieuwe teeltvloer vangt het bere-
geningswater met daarin de bemestingsstoffen op, 
waarna het water door een gesloten systeem naar 
een natuurvijver met fytofilter wordt geleid. De 
oude werkruimte van 50 vierkante meter is vervan-
gen. De nieuwe ruimte is driemaal zo groot, biedt 
plaats aan zo’n dertig medewerkers en bestaat uit 
een kantoor, koelcel en kantine. Blom en Bollaart 
hebben zelf hard meegeholpen met de sloop 
van de oude ruimte en de bouw van het nieuwe 
kassencomplex en de werkruimte. Eind juli heeft 
BENS Young Plants een splinternieuwe Urbinati-
trayvulmachine inclusief watergeefunit in gebruik 
genomen. Bollaart: ‘Met deze machine hebben we 
een meer uniforme vulkwaliteit en heeft iedere 
plug eenzelfde hoeveelheid grond en water. Ook 
hebben we geïnvesteerd in een CC-karrendouche 
met bemestingsunit, om bij het afleveren van de 
stekken de juiste voeding en biologie te kunnen 
meegeven. We kunnen nu vol inzetten op onze 
ambities: kwaliteit, uniformiteit, minder uitval 
tijdens het proces en turnkey afgeharde stekken, 
klaar om gepot te worden en om goed verder te 
kunnen groeien bij de kweker.’

5 min. leestijd

Aanleg nieuwe teeltvloer.

In gebruik name nieuwe teeltvloer.

Het bedrijf heeft een 

duidelijk gezicht

INTERVIEW
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Bollaart en Blom
Bart Bollaart komt uit de kwekerswereld in 
Boskoop en trok naar het noorden om daar aan de 
economie bij te dragen. ‘Ik begon in 2002 met een 
hectare buitengrond met daarop 4000 vierkante 
meter kas’, vertelt hij. ‘In 2011 heb ik er een hectare 
land bijgekocht om meer eigen moederplanten op 
te zetten. Zo zijn we steeds meer zelfvoorzienend.’
Susanne Blom werkte na haar havo-eindexamen 

op de zaterdagen bij Bollaart. ‘Na vier jaar sloeg de 
vonk over’, glimlacht Blom. Een aantal jaren werkte 
ze drie dagen per week in het onderwijs en drie 
dagen per week in de kwekerij. In 2011 kwam ze 
volledig bij Bollaart in het bedrijf om zich bezig te 
houden met het personeel, de administratie en de 
verkoop. Haar pedagogische achtergrond komt 
goed van pas bij het aansturen van personeel, 
bestaande uit een team van gemiddeld 25 scholie-

ren die op zaterdagen en in de vakantieperiodes 
stekken maken en wegsteken. Af en toe wordt het 
team aangevuld met uitzendkrachten. 

Werkzaamheden
Bollaart veredelt zelf, voornamelijk in de winter-
maanden. Enten is niet alleen zijn werk, maar ook 
zijn hobby. Jaarrond worden er volop stekken 
geproduceerd, met een piek in de zomer. Na de 
zomer worden sommige stekken, die dan al aan 
de wortel zitten, afgehard in de schaduwhal. BENS 
Young Plants is daarnaast ook aanwezig op beur-
zen, waaronder in Nederland op de Groot Groen 
Plus-beurs in Zundert.

marketing
Het is duidelijk dat beiden snappen hoe je marke-
ting kunt toepassen en dat verkopen meer behelst 
dan het tonen van de voorraad- of assortiments-
lijsten en bestelformulieren op de homepage. 
‘Kwekers moeten in het algemeen meer in contact 
komen met de klant; moderne communicatie is 
daarbij van groot belang’, vindt Bollaart, die een 
Nima A-diploma op zak heeft en voortdurend pro-
beert af te stemmen op de wensen van klanten en 
eindgebruikers, zoals overheden, groen- en hove-
niersbedrijven en consumenten. 

Met de bedrijfswebsite, die ook geschikt is 
gemaakt voor smartphone, nemen Bollaart en 
Blom de klanten en eindgebruikers op een geva-
rieerde manier mee in hun wereld. Onder het 
informatieaanbod vallen filmpjes, haarscherpe 
foto’s, actueel nieuws, zoals over de vorderingen in 
het bouwproces, beursdeelnames, nieuwe assorti-
mentssoorten of seizoenwerkzaamheden en kijkjes 
achter de schermen, bijvoorbeeld bij het enten in 
de wintermaanden. Producten worden effectief 
gepromoot. Zo worden er maandelijks enkele plan-
ten uitgebreid in de spotlights gezet en seizoens-

Het winterwerk bij BENS Young Plants.

‘Snel en proactief reageren 

is belangrijk voor een 

goed klantcontact’
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foto’s geplaatst, evenals zelfgemaakte time lapse 
opnames van de groei van de stekken. Geregeld 
zijn Bollaart en Blom zelf te zien op de foto’s en elk 
jaar verschijnt er een nieuwe teamfoto met daarop 
alle stekkers. Het bedrijf krijgt daarmee een duide-
lijk gezicht: de klant koopt niet alleen een product, 
hij koopt een product van dit opgewekte en gedre-
ven stel. Blom maakt voor het bedrijf regelmatig 
gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn. ‘Via de 
sociale media profileren we ons bedrijf en plaatsen 
we onze advertenties, vooral met vacatures. Je 
kunt zelf aangeven in welke regio de advertenties 
verspreid worden’, vertelt Blom. 

verkoop en klantcontact: zaken snel oppakken
Sinds een jaar doet Blom de persoonlijke verkoop 
zelf. Bollaart heeft haar daarin wegwijs gemaakt, 
maar nu zijn vrouw alleen op pad gaat, kan hij zich 
volledig richten op de kweek, het verzorgen van 
de moederplanten en het onderhoud van de tech-
nische installaties. Blom houdt zich prima staande 
in de mannenwereld die de kwekerswereld is. ‘In 
het begin moest ik me bewijzen; dat merkte ik 
bijvoorbeeld weleens op een borrel na een beurs. 
Ik reageerde daarop met een flinke dosis humor 
naast het laten blijken van mijn kennis van zaken. 
Daarna werd ik meteen serieus genomen.’
Op beurzen maken Bollaart en Blom met een 
goede camera foto’s van de ontvangen visitekaart-
jes; de soorten die deze potentiële klanten kweken 
en alle overige informatie slaan ze op in hun lap-
top. Al tijdens de beurs neemt Blom de contactge-

gevens van de gemaakte foto’s over in het contact-
personensysteem. Ze volgt deze actie meteen op 
door informatie op maat naar de potentiële klant 
te mailen. In het bestand zitten zo’n vijfhonderd 
emailadressen; indien daar toestemming voor is, 
gaat daar elke maand een nieuwsbrief naartoe. 
‘Snel reageren en schakelen is belangrijk om in 
beeld te blijven en om op effectieve wijze een 
goed klantcontact op te bouwen’, aldus Blom, 
die ook geregeld communiceert met klanten via 
WhatsApp en vertelt dat het bedrijf al vijf jaar 
niet meer met de fax werkt. ‘Daarmee kun je laten 
merken dat je naar de klant hebt geluisterd, hebt 

begrepen wat zijn of haar behoeften zijn, en 
kun je vertrouwen opbouwen. Ook wanneer een 
onderdeel van de bestelling niet uitvoerbaar blijkt 
te zijn, is het belangrijk om dit direct terug te kop-
pelen naar de klant en een goed alternatief aan te 
bieden.’

toekomst
Voorlopig heeft het bedrijf genoeg geïnvesteerd 
om vol de toekomst in te gaan. ‘We hebben nu 
tussen de 100 en 120 klanten, die allemaal even 
belangrijk zijn voor ons. In principe gaat het ons in 
de eerste plaats om kwaliteit en niet om aantallen. 
Maar we willen nog wel een beetje groeien. We 
produceren nu 2,5 miljoen verkoopbare stekken 
per jaar; over vijf jaar willen we op 3 miljoen ver-
koopbare stekken zitten’, laat Bollaart weten. 

Susanne Blom en Bart Bollaart

Bollaart helpt mee met de aanleg van de werkruimte.

INTERVIEW
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‘Het bestuur is nu een mooie 
combinatie van verjonging en 
bestuurlijke ervaring’
LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten vult zijn bestuur aan met jeugdig talent

ltO vakgroep Bomen en vaste planten heeft bekendgemaakt te willen verjongen, moderniseren en zijn centrale positie te willen versterken. Dit jaar 

trapt de werkgeversorganisatie daarmee af: de regionale werkgroepen vervallen en er blijft een landelijke vakgroep Bomen en vaste planten over. 

Bovendien heeft ltO drie jonge honden als bestuursleden aangesteld voor een frisse wind door de gelederen.
 
Auteur: Santi Raats

De nieuwe vakgroep komt onder leiding van voor-
zitter Henk Raaijmakers uit Deurne, Jan Veltmans 
uit Meijel, Jan van Leeuwen uit Oudenbosch, 
Michiel Gerritsen uit Hazerswoude, Sander 
Hendrikx uit Diessen, Caroline Janssen-Michels uit 
Veulen-Venraij en Remco Beekers uit Breda. Met de 
laatste drie is het bestuur aangevuld. 

eerste vrouw in ltO-vakgroepbestuur
Caroline Janssen-Michels (31) is de eerste vrouw 
die toetreedt tot het LTO-vakgroepbestuur. 
Afgelopen jaar doorliep ze het talentenprogramma 
van LTO, waarbij jonge en veelbelovende aspirant-
bestuurders worden klaargestoomd door middel 
van een opleiding. De mede-eigenaresse van 
boomkwekerij Michels-Classens was voorheen 

actief binnen de vakgroep van de Limburgse Land- 
en Tuinbouwbond en stond met haar vader Jan 
Michels ook eerder in vakblad Boom in Business 3, 
2016. ‘Het is goed dat de sector sterker naar buiten 
treedt, met één stem. Regionale werkzaamheden 
zijn belangrijk voor het maken en onderhouden 
van ledencontact. Door de geluiden uit de regio’s 
te bundelen tot één geluid, creëren we gewicht en 
betekenis, vooral op het gebied van gezamenlijke 
zaken. Voorbeelden zijn gewasbescherming, water, 
duurzaamheid, de CAO en het extreme weer door 
de klimaatverandering. Als landelijke groep sta 
je dichter bij de politiek en ben je een sterkere 
gesprekspartner aan tafel, meer dan wanneer je 
met een groep bedrijven aan tafel schuift’, verklaart 
ze haar stap. ‘Ook is het van belang dat deze een-

drachtige stem positief is, zodat we samen met 
de sector onze trots naar buiten kunnen brengen. 
Communicatie speelt daarbij een cruciale rol. Die 
handschoen pak ik graag op. Vroeger kende ieder-
een wel een boer in zijn buurt of kennissenkring, 
maar tegenwoordig zijn boerenbedrijven vaak 
grootschalig. De mensen weten in het algemeen 
niet meer hoe de zaken worden gerund in een 
groot bedrijf. LTO heeft een taak om mensen daar-
over voor te lichten, zodat iedereen onze belangen 
beter begrijpt.’

Blijven communiceren als sector
Janssen-Michels geeft een voorbeeld van hoe 
zij positiviteit wil uitstralen: ‘Twee jaar geleden 
werd imidacloprid aangetroffen op producten bij 

Sander Hendrikx Caroline Janssen-Michels
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Intratuin. Dat geeft ophef. We moeten dan als sec-
tor de rust bewaren en juist blijven communiceren 
en uitleggen dat een incident geen maatstaf is 
voor hoe men in de rest van de sector werkt. Zodat 
de buurman, wanneer hij de kweker met een spuit 
ziet rijden, voortaan weet dat hier vaak biologi-
sche of andere middelen in zitten die niet direct 
schadelijk zijn voor het milieu. De kwekerssector 
mag trots zijn op zichzelf: we hebben de inzet 
van gewasbeschermingsmiddelen al behoorlijk 
teruggebracht en veel bedrijven zijn creatief met 
mechanische maatregelen en lagedosering-spuit-
technieken. Verder moeten we de nadruk leggen 
op alle positieve effecten van groen.’

regionale activiteiten
Sommige zaken kunnen volgens Janssen-Michels 
beter regionaal worden opgepakt. ‘De weersom-
standigheden zijn regionaal, maar LTO kan ook 
beter vanuit de regio inspelen op gemeentelijke 
of provinciale wetgeving. Zo kwam er dit jaar een 
stop op de veehouderij in Brabant, maar niet in 
Limburg.’

verjonging
Janssen-Michels denkt dat haar communicatieve 
vaardigheden als vrouw haar in het vakgroepbe-
stuur van pas zullen komen, maar ook dat de ver-
jonging van het bestuur vruchten kan afwerpen. 
‘Wij kunnen ontzettend veel leren van de oude 
bestuursleden. Daarnaast denk ik dat de jongere 
generatie, zoals ik, Beekers en Hendrikx, zich ervan 
bewust is dat we er als sector met zijn allen voor 
moeten gaan.’

De koers meebepalen
Hendrikx (35) was eerder actief in het bestuur 

van de ZLTO-afdeling. Daar had hij enkele jaren 
de portefeuille Boomkwekerij in de gemeente 
Hilvarenbeek en daarnaast had hij een klankbord-
functie. ‘Ik heb zelf een boomkwekerij en daarin 
loop ik tegen allerlei zaken aan. Zo zijn we druk 
bezig alternatieven te zoeken voor het middelen-
pakket en passen we compost toe op de rijen om 
onkruid terug te dringen. Met mijn toetreding tot 
het LTO-bestuur zag ik mijn kans schoon om mee 
te bepalen welke koers de sector vaart. LTO is een 
belangrijke partner, die inspraak kan hebben bij 
overheden zoals de waterschappen bij het maken 
van beleid. Vanuit de praktijk en vanuit de ZLTO-
afdeling kan ik waardevolle informatie inbrengen. 
Persoonlijk vind ik het ook prettig en goed voor 
mijn ontwikkeling om buiten mijn eigen bedrijf 
activiteiten te hebben.’

veranderingen in de sector
‘De LTO-vakgroep kan bedrijven begeleiden, 
want er is veel aan het veranderen in de sector. 
Duurzaamheid speelt een grotere rol dan ooit 
tevoren, bedrijven groeien in omvang, producten 
gaan soms rechtstreeks naar de eindklant. Voor 
handelsbedrijven wordt het steeds belangrijker 
om service te leveren. Dat kan op het gebied van 
transport, nazorg en informatie. De kennis bij 
de eindgebruikers en afnemers is de afgelopen 
decennia afgenomen en zal niet groter worden. 
Bedrijven moeten leren “een verhaal te vertellen” 
dat te maken heeft met de praktijk: hoe diep plant 
je een boom, hoeveel water geef je, enzovoort.’

mix jong en oud
De jeugd heeft de toekomst; daar is Hendrikx het 
in zekere zin wel mee eens. ‘We hebben andere 
netwerken en mogelijkheden om te netwerken, 
zoals sociale media. Ook ervaart onze generatie 
wellicht een lagere drempel om te socializen dan 
de generatie voor ons. Maar het bestuur is nu een 
mooie combinatie van verjonging en bestuurlijke 
ervaring.’

kwaliteit van scholing
Beekers (33) werd vijf jaar geleden voorzitter van 
de ZLTO-afdeling Breda. Ook is hij sinds drie jaar 
lid van het hoofdbestuur van ZLTO. Hij beaamt 
de belangrijke gezamenlijke zaken die LTO moet 
oppikken of verder uitwerken, en heeft persoon-
lijke ambities op het gebied van kennisontwikke-
ling en arbeidsmarktvraagstukken. ‘De sector kan 
zich verbeteren op het gebied van de instroom 
van goede medewerkers. Dit hangt samen met de 
kwaliteit van (bij)scholing’, verklaart Beekers, die 
een aantal jaren voor de klas heeft gestaan op het 
agrarische Prinsentuin College in Breda. ‘Daarvoor 

kan de vakgroep in gesprek gaan met scholen en 
bedrijven, onderzoeken hoeveel geschoold perso-
neel bedrijven nodig hebben, aan welke scholing 
er behoefte is en hoe de curricula op de scholen er 
nu uitzien.’
 
Samenwerking
Net als de anderen stipt Beekers de samenwerking 
met de regionale organisaties aan: ‘De Vakgroep 
Bomen en Vaste Planten kan daardoor geluiden 
oppikken over gebied- of teeltspecifieke zaken. 
Het bestuur is een redelijk goede afspiegeling van 
de regio’s (jammer genoeg met weinig vertegen-
woordiging van de noordelijke helft van het land) 
en heeft hierdoor een goed zicht op landelijke 
problematiek en ontwikkelingen. Zo was er in 2016 
plaatselijk veel schade ten gevolge van waterover-
last en ijsstorm. Dit soort informatie kan ik vanuit 
de regio inbrengen. De LTO-vakgroep doet er ook 
goed aan de ontwikkelingen in andere sectoren te 
blijven volgen. De kwekerssector kan bijvoorbeeld 
leren van de precisielandbouw en de technieken 
in de glastuinbouw, zoals watergiften, bemesting 
en klimaatbeheersing. Ook op marktniveau is het 
goed dat er samengewerkt wordt met partijen die 
wat voor de sector kunnen betekenen.’
 
De vakgroep is sterk betrokken, organiseert een 
groot aantal teeltstudiegroepen en wordt regel-
matig gevraagd om inbreng te leveren bij huis-
kamerbijeenkomsten die door lokale afdelingen 
georganiseerd worden. ‘Deze bijeenkomsten die-
nen weer als input voor de vakgroep; actualiteiten 
kunnen gedeeld worden en signalen uit het veld 
worden opgepikt. Ik zou deze huiskamerbijeen-
komsten over een grotere regio willen uitbouwen. 
Dat maakt het voor LTO nog makkelijker om te 
verbinden.’
 
Dat de regionale vakgroepen komen te vervallen, is 
niet het resultaat van bezuinigingen. ‘Er wordt juist 
extra geïnvesteerd in het centraliseren van onder 
andere sectorale vakgroepen. Versterking van het 
centrale bestuur vind ik een goede stap, omdat 
je als organisatie dan bijvoorbeeld niet eerst op 
drie plekken discussies hoeft te voeren voordat je 
landelijk iets kunt gaan doen. Met centralisering 
vergroot de vakgroep Bomen en Vaste Planten zijn 
slagkracht’, aldus Beekers.

5 min. leestijd

Remco Beekers
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Duurzaamheid en gewasbescherming zijn een heikel punt in de boomteelt-
sector. Enerzijds hebben boomkwekers – in mijn visie– terecht het idee dat 
de rekening van de gewasbescherming wel heel onevenwichtig bij de sector 
wordt gelegd. Kleine kwekers moeten het opnemen tegen multinationals als 
Greenpeace met een miljoenenbudget.  Terecht dat binnen de boomkwekers-
gemeenschap soms het idee leeft dat deze multinational over hun rug dona-
ties probeert te scoren.

Op hetzelfde moment is dat niet het hele verhaal. Natuurlijk Greenpeace, maar 
ook tv-programma’s als Zembla zijn activistisch ingesteld. Het is een illusie om 
te denken dat zij op zoek zijn naar een genuanceerd beeld van de materie. 
Ook zij moeten scoren; kijkcijfers of donaties. En een tv-programma dat stelt 
dat alles koek-en-ei is, is niet lang erg spannend.  Anderzijds moet de sector 
ook niet haar ogen sluiten voor de maatschappelijke trend dat we duurzaam-
heid met zijn allen steeds belangrijker vinden. Om een voorbeeld te geven: 
biologische voeding groeit afhankelijk van de bron die je raadpleegt vier keer 
harder dan gewoon voedsel, maar in landen als bijvoorbeeld Zweden is de 
groei nog veel sterker. Ook in Duitsland is de biologische landbouw, met een 
areaal dat twee keer zo groot als in Nederland, heel sterk. Tegelijkertijd is het 
aandeel biologisch voedsel in absolute cijfers nog steeds heel laag. Volgens de 
Rijksoverheid bedroeg dit in 2015 slechts 3%. Al die cijfers zijn op zich allemaal 

niet zo interessant en met weinig wordt zo gelogen als met statistieken. Toch 
mag je concluderen dat consumenten in Nederland, maar zeker ook in onze 
belangrijkste exportlanden, een groeiend belang hechten aan duurzaamheid.  
En ook al zullen de meeste mensen geen hortensia’s of rhodo’s op hun eigen 
schijf van vijf hebben: ook de boomkwekerij moet oog hebben voor deze 
belangrijke groep klanten.  
In mijn visie zou de sector zich veel offensiever moeten opstellen in dit dos-
sier. We weten nu al dat volgend jaar Greenpeace weer met een rapport komt 
waaruit waarschijnlijk weer blijkt dat er ergens in de keten verboden middelen 
zijn gebruikt of dat de aanwezigheid van deze middelen in ieder geval wordt 
aangetoond.  Dat het hier dan gaat om middelen die aan zijn komen waaien 
via de bespuiting van een naburige maïsakker of in de plant zijn beland omdat 
een kweker stekgoed uit Ethiopië  of Kenia heeft gebruikt, maakt dan niet uit. 
Natuurlijk verschijnen na dat rapport  persberichten uit de tuinbranche dat 
het allemaal niet zo erg is en dat het werkelijke verhaal veel genuanceerder is.  
Maar iedereen met een beetje verstand van communicatie weet dat je op dat 
moment met 2-0 achterstaat.  De gedachte om dan de wedstrijd nog te win-
nen, is een illusie.  De oplossing is voor mij heel eenvoudig. Waarom neemt de 
sector niet het initiatief om dit onderzoek zelf uit te voeren?  De branche heeft 
dan kans om het hele verhaal te vertellen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 
(hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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