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Natuurlijk!  De meest vitale 
en topklasse gewassen
Kies voor Osmocote, de meststof met gegarandeerd het beste resultaat! Jarenlange ervaring, 

onderzoek en continue kwaliteitscontroles garanderen dat uw planten vitaal, gezond en mooi zijn. 

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.
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Natuurlijk!  De meest vitale
gewassen van topkwaliteit.
Kies voor Osmocote, de meststof met het beste resultaat! Jarenlange ervaring, onderzoek en

continue kwaliteitscontroles dragen bij aan uw resultaat; gezonde en vitale planten van topkwaliteit.

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.

www.icl-sf.nl

Osmocote Flyer Osmocote Familie.indd   1 09-11-16   09:15



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

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Stekbedrijf 
G. van der Loo BV

CONIFEREN – HEESTERS – 

SIERGRASSEN IN PLUGGEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBUIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRUIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70
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50 ‘Bij een A-merk hoort 
ook een A-kas’

Boom in Business reisde af naar Moerbeke-Waas om de oplevering van een 

gloednieuwe Roll Air Cabrio-foliekas van Rovero te volgen. We leerden daar dat 

de ene foliekas de andere niet is. En we namen meteen een kijkje in een van de 

modernste kamerazalea- en binnenkort ook rododendronkwekerijen van België. 
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‘In ons bedrijf gaat het 
om het team’

In deze rubriek stellen we een ondernemer 

vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook 

zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering  

en zijn toekomstplannen. Deze keer 

Fairplant BV. 

Dé inspiratieboom van 2016: 
Ulmus laevis (fladderiep)

Een aardig deel van de Nederlandse bomen-populatie 

bestaat uit iepen, zo viel te horen op de Boom 

Innovatie Dag. Toch is het een iep die  

is uitgeroepen tot Inspiratieboom van 2016.  

Maar dan wel een bijzondere, want ook binnen 

bekende geslachten valt nog veel te behalen qua 

diversiteit. 

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)

Redactiemanager:  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont Nijmegen

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Sales support: Lieke van der Weijde

  (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
73,- 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 betref-
fende 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.

18 12
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Boomkwekers zijn verslaafd aan ingrijpen. 
Moet dat niet ophouden?  

Onder boomkwekers is vaak een defensieve houding te bemerken als het gaat 

om gewasbescherming. De vraag is of dat de juiste insteek is. Is het met een 

positieve insteek niet mogelijk om extra klanten, draagvlak en begrip te winnen? 

Vooral dat laatste is hard nodig, in een maatschappij waarin consumenten zich 

steeds meer opstellen als kritische burgers.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

19 Oirschot niet alleen bier en stoelen, maar 
 ook beste boomkwekers

20 Het draait allemaal om de bodem

24 Handelaar blijft bij zijn leest 

30 De groene kerstboom blijft populair

32 Boom Innovatie Dag: Diversiteit in aanplant;  
 durven en doen

37 Engerlingenschade door  
 meikevers en junikevers

40 Nieuwe beperkingen in 
 gewasbescherming

54 Hoofdredactioneel27

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Het kan een paar jaar duren, 
maar de klant komt

Nederland heeft ongeveer 3000 boomkwekers. Velen 

van hen produceren voor de massamarkten: een miljoen 

wilgjes, kerstroosjes of beuken. Hele volksstammen 

kwekers draaien daar hun hand niet voor om. Johan 

van Overbeek uit Oirschot wist al heel lang dat de mas-

samarkt niets voor hem is. Hij kweekt unieke bomen, in 

de stellige overtuiging dat er voor iedere boom op een 

gegeven moment een klant komt. Het kan een paar jaar 

duren, maar die klant komt.

19
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Hans van Rijsewijk 
commercieel directeur 
bij Van den Berk
De directie van Van den Berk Boomkwekerijen is 
met ingang van deze maand uitgebreid. Naast 
algemeen directeur Pieter van den Berk maakt 
Hans van Rijsewijk als commercieel directeur nu 
ook deel uit van de directie. Van Rijsewijk was 
vorige maand 25 jaar in dienst bij Van den Berk. Hij 
heeft in die jaren verschillende functies bekleed 
en veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
bedrijf. Hij kent alle aspecten van het bedrijf en 
heeft kennis van de Europese markten. De toetre-
ding van Van Rijsewijk tot de directie komt op een 
moment dat de markt weer in beweging komt, 
maar tegelijkertijd grillig en onvoorspelbaar is. Dat 
vraagt om een duidelijke strategie en het maken 
van de juiste afwegingen. Van Rijsewijk zal de koers 
van Van den Berk in de komende jaren mede gaan 
bepalen.

Lappen in zwaar weer
Boomkwekerij Lappen verkeert in zwaar weer, 
volgens een schrijven dat het bedrijf heeft 
rondgestuurd naar zijn klanten. Op 10 oktober 
heeft Lappen bij de rechtbank van Krefeld een 
zogenaamde Insolvenzantrag ingediend. Een 
Insolvenzantrag lijkt het meest op het Nederlandse 

begrip surseance van betaling, maar zou veel 
minder vaak dan in Nederland automatisch leiden 
tot een faillissement. Een bewindvoerder die door 
de rechtbank is aangesteld heeft inmiddels samen 
met de huidige directie het roer overgenomen en 
moet komen tot een plan van aanpak om de ernsti-
ge liquiditeitstekorten op te lossen. Boomkwekerij 
Lappen is een van de grootste boomkwekerijen 
van Europa en heeft ongeveer 650 hectare grond 
in cultuur in Duitsland en Nederland. Het bedrijf 
is algemeen bekend vanwege de hoge kwaliteit 
van zijn bomen. Uit een korte rondgang door de 
markt blijkt wel dat de prijzen waarmee het bedrijf 
inschreef de laatste jaren veel lager waren dan 
men gewend was van Lappen. In het persbericht 
wordt gemeld dat de slechte positie van het bedrijf 
zou samenhangen met de tegenvallende markt, 
maar ook met de hoge kosten van het bedrijf. Dat 
laatste zou weer samenhangen met de hoge kwali-
teitsambitie van Lappen.
De bewindvoerder van Lappen is Rechtsanwalt 
Eberhard Stock van Niering Stock Tömp 
Rechtsanwälte uit Krefeld. Teije de Haan, de ver-
tegenwoordiger van Lappen in Nederland, is er 
gerust op dat alles nog goed komt: 'Onze order-
portefeuille is goed gevuld en we hebben een 
kwekerij vol met prachtige bomen.'

J. Mouws introduceert 
Greenest Plan(e)t
Planten met het Greenest Plan(e)t-label zijn 100% 
ecologisch gekweekt. De sierheesters en klimplan-
ten in pot die onder deze naam verkocht worden, 
zijn afkomstig van Boomkwekerij J. Mouws uit 
Wernhout. Alle planten bij J. Mouws worden eco-
logisch gekweekt. Na een leerproces van jaren 
is de ecologische teelt inmiddels een vertrouwd 
gegeven op het bedrijf. Aan de keuze voor deze 
teeltwijze ligt de persoonlijke overtuiging van 
Jan Mouws ten grondslag. 'Ecologisch betekent 
dat er respect is voor de natuur en voor alles wat 
leeft. Het is belangrijk om zuinig te zijn op onze 
aarde en deze te behouden, zodat onze kinderen, 
kleinkinderen en toekomstige generaties ook een 
toekomst hebben. De keuzes die gemaakt wor-
den, zijn intuïtief gevoed. Dat wil zeggen dat het 
gevoelsmatig allemaal moet kloppen op het bedrijf 
en met de bedrijfsvoering', licht Mouws toe. 'Mijn 
innerlijke ontwikkeling speelt hierbij een belangrij-
ke rol. De balans tussen de natuur en het menselijk 
handelen speelt een grote rol', vervolgt hij. De kwa-
lificatie A-label van het NL Greenlabel duurzaam-
heidscertificaat onderstreept de duurzame werk-

wijze van dit bedrijf. Doordat de 100% ecologische 
teelt met de introductie van Greenest Plan(e)t nu 
actief wordt uitgedragen, kunnen consumenten 
nu bewust kiezen voor planten die op natuurlijke 
wijze zijn grootgebracht. Het label wordt ingezet 
voor de afzet naar particulieren (via tuincentra), de 
hoveniersmarkt en het openbaar groen.
Het label Greenest Plan(e)t wordt vooral geladen 
door de filosofie die Jan Mouws heeft ontwikkeld 
en toegepast op zijn bedrijf. De planten worden op 
een zo natuurlijk mogelijke wijze gekweekt, zonder 
chemische middelen op en in de planten.

ICL vernieuwt 
Osmocote Pro
ICL Specialty Fertilizers heeft Osmocote Pro 
vernieuwd. De toepassing is geoptimaliseerd 
qua samenstelling en afgifte. Om de nieuwe 
Osmocote Pro makkelijk te kunnen herkennen, 
zijn oranje en witte kleurkorrels toegevoegd. 
De nieuwe Osmocote Pro wordt door ICL 
geadviseerd voor de boomkwekerij en vaste 
planten in pot. Het is op dezelfde manier te 
gebruiken als voorheen. Om het maximale uit 
gewas, bemesting en teeltaanpak te halen, 
adviseert ICL om Osmocote Exact of Osmocote 
Exact DCT te gebruiken. Dat geldt overigens 
ook voor kasteelten, bij gevoelige gewassen 
en oppotten in najaar of winter.
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NIEUWS

ENA bestaat 25 jaar
De Europese overkoepelende organisatie 
van boomkwekerijorganisaties, de European 
Nurserystock Association (ENA), bestaat 25 jaar. Om 
dit heugelijke feit te vieren, zal de ENA 25 bomen 
planten. Deze 25 bomen symboliseren de miljar-
den bomen die in de afgelopen 25 jaar gekweekt 
zijn door Europese boomkwekerijbedrijven en die 
hun weg gevonden hebben naar steden, dorpen 
en bossen. Rond woensdag 19 oktober zullen door 
de deelnemende organisaties namens de ENA in 
elk van de landen in totaal 25 bomen zijn geplant. 
De ENA, opgericht in 1991, is een in België geregi-
streerde en erkende organisatie, waarbij inmiddels 
boomkwekerijorganisaties uit negentien landen 
zijn aangesloten. De ENA vertegenwoordigt meer 
dan 17.000 kwekerijen, die gezamenlijk boomkwe-
kerijproducten kweken op meer dan 100.000 hec-
tare. Samen bieden zij werkgelegenheid aan meer 
dan 100.000 werknemers. ENA-leden zijn daarmee 
goed voor ongeveer 80% van de totale omzet van 
boomkwekerijproducten.
Namens Nederland zijn de brancheorganisaties 
Anthos en LTO, samenwerkend binnen de Raad 
voor de Boomkwekerij, vertegenwoordigd binnen 
de ENA. Beide organisaties vonden in dit kader 
wethouder Revis van de gemeente Den Haag 
bereid om op donderdag 27 oktober, samen met 
Henk Raaijmakers, voorzitter van de Raad voor de 
Boomkwekerij, een koningslinde (Tilia europaea 
'Pallida') te planten in de Paleistuin te Den Haag. 
Met het planten van deze boom geven beide 
organisaties blijk van het feit dat zij staan voor het 
belang van groen in de samenleving. Ook erken-
nen zij het belang van samenwerking en kennisde-
ling op Europees niveau via de ENA.

GrootGroenPlus 2016 
goed verlopen
De 26e editie van vakbeurs GrootGroenPlus, die 
van 5 tot en met 7 oktober plaatsvond in Zundert, 
is erg goed bezocht. In totaal nam het bezoekers-
aantal met 15 procent toe ten opzichte van de 
jubileumeditie in 2015. In totaal presenteerden 305 
deelnemers tijdens deze dagen hun producten 
en diensten aan geïnteresseerden uit binnen- en 
buitenland. De toename van het bezoekersaantal 
kwam vooral door de groei van het aantal vakbe-
zoekers. Er werden namelijk aanzienlijk minder 
particuliere bezoekers geteld. Ook waren er meer 
internationale bezoekers; dit jaar steeg het absolu-
te aantal met 6 procent naar maar liefst 23 procent 

van het totaal. Het aantal internationale deelne-
mers nam zelfs met 150 procent toe. Mogelijk zijn 
zij dan ook verantwoordelijk voor een deel van 
de toename van het internationale vakbezoek. 
GrootGroenPlus 2016 werd tevens bezocht door 
een groot aantal journalisten, o.a. uit Nederland, 
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, 
Indonesië, Italië, Polen, Oekraïne, Rusland, Tsjechië, 
het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 
De buitenlandse vakpers vertegenwoordigde 39 
media.
De bezoekers waren afkomstig uit 24 verschillende 
landen. Bijna de helft (49%) van alle bezoekers was 
kweker-producent. Ook het aandeel van tuincentra 
(3%) en overheid (2%) nam dit jaar licht toe ten 
opzichte van 2015. Bij handelaar-exporteurs was 
met 8,4% van het totaal zelfs een grote stijging te 
zien. Dit jaar waren er meer techniekdeelnemers 
dan bij de voorgaande editie, waardoor ook het 
aantal bezoekers uit deze doelgroep merkbaar 
toenam.
Het thema van de editie van dit jaar was My 
Favourite Plant! Aan deelnemers en bezoekers 
werd gevraagd aan te geven wat hun favorieten 
waren. De voorkeuren van de bezoekers bleken 
heel divers te zijn. Veelgenoemde favorieten waren 
bijvoorbeeld Fagus sylvatica, Prunus, Rhododendron, 
Magnolia, Ginkgo, Acer (diverse soorten en culti-
vars), Viburnum, Liquidambar, Buxus, Carpinus, beuk, 
Taxus en Thuja. Net als bij vorige edities werd ook 
nu weer aan deelnemers en bezoekers gevraagd 
om een korte evaluatie van de vakbeurs te geven. 
De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. 

Deelnemers waarderen het vakbezoek aan de 
vakbeurs gemiddeld met een 7,2; dit is aanzienlijk 
hoger dan in 2015, toen een algemene waarde-
ring van 6,6 werd toegekend. De kwaliteit van de 
bezoekers kreeg een 7,5 en de gastvrijheid, infor-
matievoorziening aan deelnemers en uitstraling 
van de beurs kregen een 8. Tijdens voorgaande 
edities scoorde de beurs hierop voornamelijk 
zevens. De catering en het avondprogramma kre-
gen in vergelijking met de voorgaande editie een 
lagere score. De keuze voor het thema kreeg wel 
dezelfde waardering. Veel deelnemers hebben zich 
direct weer aangemeld voor de editie van 2017; 
onder Nederlandstalige deelnemers geldt dat voor 
80%, onder anderstalige deelnemers zelfs voor 
100%. Momenteel wordt gewerkt aan een inschrijf-
formulier waarop de gegevens uit voorgaande 
jaren reeds zijn ingevuld. Zodra dit gereed en actief 
is, wordt het na een maand openbaar gemaakt, 
zodat iedereen zich kan inschrijven. Bezoekers 
waarderen de beurs op het gebied van locatie, 
opzet en inhoud gemiddeld met een 8. Van hen 
geeft 82% nu al aan de beurs in 2017 zeker weer 
te zullen bezoeken. Bij het bezoek bleef de waar-
dering voor de catering op een 6 staan. Dit was in 
2015 ook het geval. Bij opmerkingen lieten veel 
bezoekers zich lovend uit over de deelnemers en 
de samenstelling daarvan. In 2017 zal de vakbeurs 
van 4 tot en met 6 oktober worden gehouden, op 
dezelfde locatie in Zundert.
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LVS-set Agricult 
doorontwikkeld 
Agricult BV ontwikkelde onlangs een nieuwe 
versie van de laagvolumestrooiset (LvS), waarmee 
nog preciezer gedoseerd kan worden. Bij de LvS-
techniek worden driftarme druppels drukloos 
verstrooid ter bestrijding van onkruid. Net als bij 
andere apparatuur werd de laatste set ontwik-
keld door het bedrijf zelf en speciaal gericht op 
de precieze dosering van middelen. De eerste 
nieuwe LvS-sets zijn inmiddels geleverd, vertelt 
Adriaan van de Ven: ‘We hebben al langer laagvo-
lumestrooitechniek-systemen in het assortiment. 

De afgifte van deze apparaten is al traploos in te 
stellen. Bij een afnemende snelheid, bijvoorbeeld 
aan het einde van een rij, komt het voor dat er wat 
meer middelen gespoten worden dan echt nood-
zakelijk is. Met het nieuwe systeem is dat verleden 
tijd. Dat werkt op basis van gps, waardoor de dose-
ring automatisch wordt aangepast aan de rijsnel-
heid. Dat wil zeggen dat de afgifte automatisch 
aangepast wordt bij het vertragen van het voer-
tuig, zoals aan het einde van de rij. Het systeem 
is voorzien van twee groepen, waardoor met één 
computersysteem bijvoorbeeld een onkruidbestrij-
dingsmiddel en bemesting afzonderlijk kunnen 
worden toegepast.’

Boek 'Het Groene 
Goud' gepresenteerd
Op 28 oktober vond onder grote belangstel-
ling van vakgenoten de lancering van het boek 
'Het Groene Goud: 50 jaar boomverzorging 
in Nederland' plaats. De eerste exemplaren 
werden uitgereikt aan de voorzitters van de 
Kring Praktiserende Boomverzorgers en de 
Bomenstichting. De boekpresentatie vond plaats in 
Achterberg, bij een duizendjarige linde die in 1966 
als eerste boomveteraan verzorgd werd. Het hele 
land stond op zijn kop, want dat was iets nieuws: 
een boom verzorgen in plaats van kappen. Na een 
introductie door J'ørn Copijn, de grondlegger van 
de boomverzorging in Nederland, reageerde Leen 
van de Sar van de Bomenstichting. Hij benadrukte 
het belang van boomverzorging voor het behoud 
van onze boomveteranen, maar ook van bomen 
die nog 'veteraan' kunnen worden. Hij sprak de 
hoop uit dat dit boek daaraan een bijdrage levert. 
Vervolgens reageerde Martijn van der Spoel van 
de Kring Praktiserende Boomverzorgers. Hij legde 
vooral de nadruk op het belang van ervaring en 
intuïtie bij het uitoefenen van het vak boomver-

zorging. Zijn advies: vertrouw op je gevoel als je 
met bomen werkt. Het boek schetst 50 jaar vak-
ontwikkeling, maar vertelt ook uitgebreid waarom 
het belangrijk is om bomen te verzorgen en wat 
de betekenis van bomen is, in cultuurhistorisch 
opzicht en uit het oogpunt van ecologie en milieu. 
Het boek is geïllustreerd met veel (historische) 
foto's, schilderijen en etsen van Nederlandse 
kunstenaars die bomen een hoofdrol in hun werk 
gaven, zoals Rembrandt, Koekkoek, Van Gogh en 
Mondriaan.

Komend voorjaar veel 
eikenprocessierups
In 2017 kunnen we nog meer overlast verwachten 
van de eikenprocessierups dan dit jaar. Dat stelt 
Silvia Hellingman van Hellingman Biocontrole 
Onderzoek en Advies BV bij Nature Today. 
Hellingman baseert deze voorspelling op het grote 
aantal eikenprocessievlinders dat dit jaar gevangen 
is: bijna 60 duizend, drie keer zo veel als in 2015. 
De toename zou veroorzaakt kunnen zijn doordat 
veel vlinders vorig jaar een jaar extra in rust zijn 
gebleven. De kans is groot dat dit hoge aantal 
vlinders zich vertaalt in een sterke toename van 
het aantal eikenprocessierupsen. Die kunnen op 
hun beurt weer zorgen voor overlast bij mensen en 
dieren. Het aantal vlinders dat in de vliegperiode 
in een val wordt aangetroffen, geeft doorgaans 
een goed beeld van de hoeveelheid eikenproces-
sierupsen die in het volgende voorjaar in de buurt 
van zo'n val te verwachten is, schrijft Hellingman. 
Als dat zo is, zullen er grote regionale verschillen 
zijn wat betreft het aantal eikenprocessierupsen. 
In Overijssel werden gemiddeld 109 vlinders per 
val aangetroffen, het meest van alle provincies. 
Zeeland heeft met 1,3 vlinders per val het laagste 
gemiddelde; daar wordt alleen op locatie gemo-
nitord.

Studenten Has 
bezoeken Wilbert 
Stek 
In september kreeg kweker Wilbert Stek bezoek 
van een grote groep derdejaarsstudenten van 
de Has Hogeschool uit Den Bosch. De groep, 
bestaande uit studenten van akkerbouw-, 
tuinbouw- veeteeltopleidingen, bracht een 
'interessebezoek' aan het bedrijf, waarbij het 
onderwerp precisielandbouw centraal stond. 
Eigenaar Wilbert van Luenen legde de studen-
ten het productie- en teeltproces van het in 
stekken gespecialiseerde bedrijf uit. Hierbij kwa-
men ook algemene onderwerpen aan de orde, 
zoals de prijsvorming in de agrarische sector. 
Voor het onderwerp precisielandbouw werd 
het barcodesysteem van het bedrijf toegelicht. 
De trays met planten worden voorzien van een 
barcode, waarmee allerlei relevante informatie 
over de planten op elk moment achterhaald en 
aangepast kan worden.

NIEUWS
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In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering  

en zijn toekomstplannen. Deze keer Fairplant BV. 

Naam: Gerard en Chiel Blok, Rik Klein
Bedrijf: Fairplant BV
Plaats: Emmeloord
Leeftijd en opleiding Gerard: 55 jaar,  
mas richting akkerbouw, daarna een aantal  
agrarische en boomteeltcursussen 
Leeftijd en opleiding Chiel: 27 jaar,  
hbo commerciële economie
Leeftijd en opleiding Rik: 33 jaar,  
hbo bedrijfskunde, verder diverse cursussen

‘In ons bedrijf gaat het 
om het team’
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Wanneer is het bedrijf opgericht en  
hoe groot is het nu?
Gerard: ‘In 2005 heb ik samen met mijn  
compagnon Jacob Strockmeijer Fairplant  
opgericht. Jacob is begin dit jaar helaas  
overleden. Omdat het kantoor in Luttelgeest te 
klein werd, hebben we in 2013 een bestaand  
pand in Emmeloord gekocht met kantoor-,  
verwerkings- en koelruimte. Vandaag de dag  
hebben we ruim 1700 relaties in 27 landen over  
de hele wereld. We verhandelen 12 à 15 miljoen 
planten, die wereldwijd hun afzet vinden.  
Het teeltbedrijf, boomkwekerij Blok, is gevestigd 
in Luttelgeest. Het sorteren van de onderstammen 
gebeurt in Polen; dat doen we tevens voor derden. 
Omdat ik steeds meer inzicht kreeg in de beste 
technieken om onderstammen te sorteren, ben ik 
in 2009 ook een mechanisatiebedrijf begonnen, 
samen met Jos Broeders, onder de naam GeJo 
Grading Services. De machines die wij produceren, 
worden verhuurd en/of verkocht.’

Wat is je bedrijfsfilosofie?
Rik: ‘Onze bedrijfsfilosofie is eigenlijk een beetje 
volgens het Amerikaanse model. Het gaat bij ons 
bedrijf heel erg om het wij-gevoel, om het team 
dus. Het woord “fair” in onze naam zegt al dat wij 
een goed en eerlijk product in de markt willen  
zetten. Verder willen we een win-winsituatie  
creëren, zowel voor onze leveranciers als onze 
afnemers. Wij gaan voor langetermijnrelaties.  
We hebben ook een sociale kant; op kleine schaal 
bieden we mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een werkplek aan. Dat kan bijvoorbeeld ook 
gaan om mensen van het praktijkonderwijs hier uit 
de omgeving. Dat sluit ook weer aan bij “fair”.’
Gerard: ‘Een ander punt uit onze bedrijfsfilosofie is 
duurzaamheid. We passen in onze kwekerij steeds 
minder chemische middelen toe en steeds meer 
biologische. Dit doen we onder andere in samen-
werking met Plant Health Care. Door dit  
combinatiebeleid stimuleren we het bodemleven 
in onze kwekerij, om een gezondere en sterkere 
plant te kunnen leveren aan onze eindgebruiker.’

Wat is het belangrijkste assortiment?
Rik: ‘Dat is overduidelijk: vruchtboomonderstam-
men. Het grootste deel van deze planten wordt in 
eigen kwekerij vermeerderd. Tevens kopen we ze 
aan bij gecertificeerde bedrijven. Ongeveer  
75 procent van het totale assortiment bestaat  
uit vruchtboomonderstammen. Daarnaast  
bieden wij volledige vruchtbomen en kleinfruit- 
gewassen, zowel voor de professionele fruitteelt  
als voor de particulier, c.q. de consumentenmarkt.  
Het overige deel van ons assortiment bestaat uit 
rozenonderstammen en bos- en haagplantsoen. 
De drie belangrijkste producten die wij telen en 
vermarkten zijn vegetatief vermeerderde onder-
stammen voor appels (Malus), peren (Cydonia)  
en steenvruchten (Prunus).’

Hoe heb je de inkoop geregeld?
Chiel: ‘Het grootste gedeelte van de onder- 
stammen kopen wij in bij ons eigen teeltbedrijf 
boomkwekerij Blok. Alles wat niet leverbaar is uit 
eigen kwekerij, wordt bijgekocht. Om de kwaliteit 
te waarborgen, proberen we altijd te kijken bij 
onze producenten; zo weten we wat we kopen en 
waar we over praten. De fruitbomen en de klein-
fruitgewassen kopen we aan in heel Nederland. 
Alles is NAK-gecertificeerd.’

Hoe heb je de verkoop geregeld?
Gerard: ‘Alles wat onze eigen kwekerij produceert, 
wordt verkocht door Fairplant. In principe zouden 
we het liefst alle producten uit ons assortiment zelf 
willen telen. Dit is helaas niet mogelijk.  

Sommige planten groeien nu eenmaal beter op 
een andere grondsoort, om een voorbeeld te  
noemen. Het voordeel van deels eigen teelt is dat 
onze klanten de planten kunnen bekijken en dus 
weten wat ze kopen.’
Rik: ‘Omgekeerd bezoeken wij de klanten ook na 
levering. Deze nazorg vinden wij belangrijk om 
twee redenen: om erachter te komen of de klant 
tevreden is, en om te kijken hoe we hem in de  
toekomst verder kunnen ontzorgen.’

Wie zijn je klanten?
Rik: ‘Onze grootste klantengroep zijn bedrijven die 
wereldwijd produceren voor de professionele fruit-
teelt. Denk hierbij aan vruchtboomkwekers. Verder 
behoren ook laanboom-, kleinfruit- en rozen- 
kwekers tot onze klantengroep. Hierbij is Europa 
ons belangrijkste afzetgebied.’

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
Chiel: ‘We willen ons in de toekomst focussen op 
het ontwikkelen van nieuwe producten en daar-
mee onze afzetmarkt verbreden. Ook willen we 
een erkend leerbedrijf worden. Studenten kunnen 
ons dan onder meer helpen met dingen waar  
wijzelf niet aan toekomen.’

10 VRAGEN AAN4 min. leestijd

'We willen geen volgers  

zijn, maar vernieuwend 

bezig zijn'
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Belangrijkste uitdaging voor de nabije 
toekomst?
Chiel: ‘Het is een uitdaging voor ons als bedrijf om 
interessant te blijven voor onze klanten. Kennis 
zal voor ons zeer belangrijk worden. Omdat veel 
proeftuinen verdwenen zijn, moeten we  
onze kennis koesteren. Hoe kun je in deze  
omstandigheden de markt toch zo innovatief 
mogelijk bedienen? En hoe kunnen we de voor-
rangspositie handhaven die we nu nog hebben als 
agrarische c.q. boomteeltsector in Nederland?  
Het gaat erom die continu veranderende wereld-
vraag bij te benen wat betreft specifieke wensen 
en eisen. De markt wordt in dit opzicht steeds  
grilliger, ook als het gaat om een product als 
onderstammen.’

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze 
sector de komende jaren?
Gerard: ‘Proberen zo goed mogelijk in te spelen 
op deze wereldwijde marktvraag. Dus geen volger 
zijn, maar vernieuwend bezig zijn. In het kader 

hiervan behoren wij tot de medeoprichters van 
Fruit-Tree Rootstocks Holland BV (FRH). Het hoofd-
doel van FRH is het initiëren en uitvoeren van 
onderzoek om nieuwe appelonderstammen te ont-
wikkelen en op de markt te brengen die geschikter 
zijn voor de herinplant van kwekerijen en boom-
gaarden dan de huidige onderstammen. Daarnaast 
is het van groot belang dat nieuwe onderstammen 
beter bestand zijn tegen droogte en wintervorst. 
Dit alles om op termijn onze marktpositie te  
kunnen behouden of uit te breiden.’

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
Chiel: ‘Ik ben pas vader geworden, dus tijd met 
mijn gezin doorbrengen vind ik leuk.' 
Rik: ‘Hardlopen en wielrennen zijn voor mij  
de uitlaatklep. Daarnaast ben ik ook pas vader  
geworden en mag ik graag tijd met mijn  
gezin spenderen.’ 
Gerard: ‘In mijn vrije tijd ga ik graag op jacht of pak 
ik de motor om een stukje te gaan rijden. Ook ga ik 
af en toe samen met mijn vrouw ergens uit eten.’

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
Rik: ‘Wat ik persoonlijk een uitdaging vind, is snel 
inspelen op politieke ontwikkelingen wereldwijd. 
Soms kun je door de situatie in een bepaald land 
namelijk niet leveren.’
Chiel: ‘Handel doen met andere landen,  
wat soms lastig is door een andere taal en cultuur.’
Gerard: ‘Omgaan met weersinvloeden waar je als 
kweker niet of nauwelijks grip op hebt.  
Dat is lastig omdat het invloed heeft op onder 
meer werkschema’s, sorteerplanning, levertijden  
en de te leveren planten.’

10 VRAGEN AAN
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INSPIRATIEBOOM

Zes boomambassadeurs hielden op 13 oktober een 
pleidooi voor hun favoriete boom. Het werd een 
nek-aan-nekrace, in het bijzonder tussen Populus 
x canadensis ‘Marilandica’, die op de dag zelf als 
favoriet gekozen werd, en Ulmus laevis (fladderiep), 
die in de aanloop naar het evenement de meeste 
stemmen kreeg. Met in totaal honderden stemmen 
in de aanloop naar en tijdens het evenement en 
slechts acht stemmen verschil kwam Ulmus laevis 
dan toch als winnaar uit de bus.
Vóór het evenement passeerden alle zes bomen de 
revue in vakblad Boomzorg. Zo ook het winnende 
exemplaar van boomambassadeur Johan Canoot, 
ontwerper in dienst van de gemeente Maastricht. 
Canoot vertelde Boomzorg voor dit exemplaar te 
kiezen vanwege het achterliggende verhaal. Terwijl 
een groot aantal iepen in de gemeente Maastricht 
sneuvelde aan de iepenziekte, overleefden twee 
exemplaren van Ulmus laevis, omdat de iepenspint-
kever niet omkijkt naar deze soort. Echt resistent is 
de boom dus niet, maar in het wild wordt hij 
simpelweg niet besmet. 

Soortkenmerken
Ulmus laevis komt van nature voor in Midden- en 
Zuid-Europa en wijkt op verschillende punten af 
van de meer gangbare cultivars. De bloemen zijn 
geplaatst op een duidelijk steeltje en de bladeren 
zien er anders uit. Het meest kenmerkend is echter 
de speelse en natuurlijke groei.  
Eenmaal aangeplant gaat Ulmus laevis zijn eigen 

gang en groeit hij zelden mooi recht. Canoot  
vertelde het als een groot gemis te zien dat er 
weinig aandacht is voor natuurlijke bomen. Hij zei 
dan ook te kiezen voor bomen met een natuurlijke 
uitstraling.  
In Maastricht wordt Ulmus laevis ook aangeplant 
vanwege de natuurwaarde. De beschermde vlinder 
iepenpage, die in deze regionen voorkomt, legt 
zijn eitjes op de boomkruin van deze soort. Om 
deze reden werd er Ulmus laevis aangeplant in het 
door Canoot ontworpen Jekerpark, waardoorheen 
de rivier de Jeker meandert. De twee exemplaren 
die de iepenziekte overleefden, staan langs de 
bedding van deze rivier. Overigens hoeft Ulmus 
laevis niet per definitie een ‘wild’ uiterlijk te  
hebben, zo merkte hoofdredacteur Hein van Iersel 
op tijdens een bezoek aan Maastricht. Bij het  
provinciehuis trof hij strakke, goedgevormde 
laanbomen aan in een brede groenstrook.

Pitch
Bomenconsulent Hans Kaljee nam tijdens de Boom 
Innovatie Dag namens Canoot, die niet aanwezig 
kon zijn, de pitch op zich. In een helder betoog 
prees hij de boom om zijn ‘oer-Hollandse kartaker’. 
De boom, die veel lijkt op de Amerikaanse iep, 
heeft volgens Kaljee een bijzondere bloeiwijze, met 
bloemen die echt lijken te ‘fladderen’. Bovendien 
houdt deze soort eerder van nattigheid dan van 
droogte, wat hem ook een ideale boom maakt  
met het oog op de toekomst.

Kweker
Hoewel de populariteit van Ulmus laevis de laatste 
jaren toeneemt, zijn er nog relatief weinig kwekers 
die de soort al jarenlang op grote schaal kweken, 
zo bleek eerder uit een rondvraag door Boomzorg. 
Partijen die er ervaring mee hebben, zijn in elk 
geval Staatsbosbeheer en Frowein Export uit  
St. Agatha. 

Het volledige interview met Johan Canoot is  
terug te vinden in Boomzorg 4-2016.

Johan Canoot

Een aardig deel van de Nederlandse bomen-

populatie bestaat uit iepen, zo viel te horen op 

de Boom Innovatie Dag. Toch is het een iep die  

is uitgeroepen tot Inspiratieboom van 2016.  

Maar dan wel een bijzondere, want ook binnen 

bekende geslachten valt nog veel te behalen 

qua diversiteit. 

Auteur: Kelly Kuenen

Dé inspiratieboom van 
2016: Ulmus laevis (fladderiep)
Soort met speelse, natuurlijke groei en ‘fladderende’ bloemen
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KWH Holland lanceerde deze maand een gloednieuwe website. Nu is dat voor menig bedrijf al een mooie stap, maar voor KWH gaat het gepaard met 

nog wat extra feestvreugde. De machines van het bedrijf zijn namelijk gekeurd én goed bevonden wat betreft de hoogste subsidieklasse voor drift.

ADVERTORIAL

‘Met deze stap zijn we klaar 
voor de toekomst’
KWH Holland behaalt hoge categorie driftcertificering voor spuitmachines 

Al sinds de jaren veertig ontwerpt en produceert 
KWH Holland, gevestigd in Buren, nevelspuit-
systemen, onder meer voor toepassing in de 
boomgaard. De hoge- en lagedruknevelsystemen 
worden in binnen- en buitenland onder de naam 
KWH-System verkocht. Anno 2016 maakt het 
bedrijf zich klaar om flinke sprongen voorwaarts te 
maken, zo vertelt directeur Hein Buisman. 

KWH Holland besteedde al volop aandacht aan 
de milieuvriendelijkheid van zijn producten, maar 
nu komt daar nog eens extra nadruk op te liggen. 
Het bedrijf heeft zijn machines laten keuren en 
alle apparaten hebben de hoogste certificerings-
klasse, 90-95%, behaald. Het betreft certificering 
voor de mate van drift; hoe hoger deze klasse, hoe 
minder middel er verloren gaat en hoe zuiniger en 
milieuvriendelijker de bewerking met de gekeurde 

machines is. Een van de spuiten kwam zelfs uit 
op een uitzonderlijk hoge score van 99,7% en valt 
daarmee eigenlijk in een klasse die nog niet eens 
bestaat. 

KWH is het eerste bedrijf dat voor spuiten een der-
gelijke klasse behaalt, vertelt Buisman. ‘We hebben 
de keuring laten uitvoeren om te verifiëren of de 
machines die wij maken werkelijk milieu vriendelijk 
zijn als we zeggen. Het behalen van de certificering 
heeft echter ook een ander voordeel. De spuiten 
vallen hiermee binnen een subsidieklasse, waar-
mee eigenaren behalve op de standaard-subsidie 
van 13% ook aanspraak kunnen maken op een 
variabel subsidiebedrag.’ Tegelijkertijd worden 
met de certificering belangrijke stappen naar de 
toekomst gezet. ‘De regelgeving verandert en 
uiteindelijk gaan we toch toe naar gecertificeerde 

machines. Met deze stap zijn we onderscheidend 
én klaar voor de toekomst.’

Productconfigurator
Onlangs ging ook de nieuwe site de lucht in. Deze 
is opgebouwd op basis van doelgroepen, zodat 
de boomkweker in één oogopslag ziet welke pro-
ducten voor hem bruikbaar zijn. Daarnaast is de 
site voorzien van een productconfiguratie, waar 
iedereen zijn product kan samenstellen en er direct 
een offerte van kan ontvangen. Eigenlijk doet de 
klant zo zelf de orderintake, wat als voordeel heeft 
dat hij in alle rust een afweging kan maken zonder 
dat er een vertegenwoordiger ‘in zijn nek staat te 
hijgen’.

Mistral Dwarsstroom: zuinige, driftarme én 

gecertificeerde spuit.



www.boom-in-business.nl 19

Gebroeders Bressers 
De broers Jan en Harrie Bressers zijn in 1992 
gestart met het kweken van kleine bomen. Deze 
werden bijna allemaal geleverd aan andere boom-
kwekerijen, die ze dan weer verder doorkweekten 
tot grote laan- en parkbomen.

Mulders Sierteelt
Mulders Sierteelt te Middelbeers is een vasteplan-
tenkwekerij die gerund wordt door Piet en José 
Mulders. De hoofdtak bestaat uit de teelt en het 
vermarkten van vaste tuinplanten, hoofdzakelijk 
Physalis.

Boomkwekerij Maarten van Overbeek 
Boomkwekerij Maarten van Overbeek heeft een 
omvang van 27 hectare. Het bedrijf is gespecia-
liseerd in het kweken en maken van leibomen, 
vers geleid. De bewezen kwaliteit van dit specia-
lisme stelt het bedrijf in staat altijd een passend 
antwoord te geven.

Boomkwekerij Johan van Overbeek
Boomkwekerij Johan van Overbeek beschikt over 
een zeer ruim en uniek sortiment meerjarig voor-

gevormde bomen. Het sortiment is altijd in bewe-
ging, doordat er continu nieuwe vormen worden 
ontwikkeld. 

Boomkwekerij Rijnen 
Boomkwekerij Rijnen is gespecialiseerd in het kwe-
ken van een breed en bijzonder sortiment zware 
spillen en lichte laanbomen. Daarnaast worden 
naaldbomen, meerstammige bomen en grove 
struiken gekweekt.

Handelskwekerij J. van Rulo
Handelskwekerij J. van Rulo bestaat uit 6 hectare 
leemhoudende zandgrond, waarvan altijd een deel 
met groenbemester ingezaaid wordt. Het sorti-
ment bestaat uit coniferen en heesters in uniforme 
partijen. 

Boomkwekerij Vlemminx
Boomkwekerij Vlemminx wordt gerund door Piet 
en Joost Vlemminx. Het bedrijf is in 2004 gestart 
met de verkoop van de eerste bomen. De bomen 
worden gekweekt op 15 hectare eigen grond. 

Een tweede editie van Regio in Beeld. Van het uiterste noorden was het logisch dat we wat meer naar het zuiden gingen. Joost Vlemminx van Boomkwe-

kerij Vlemminx aan de lijn. Kun je niet iets doen met ons Green Centre Oirschot? Zeven boomkwekers, die allemaal opereren in de gemeente Oirschot, 

hebben de koppen bij elkaar gestoken en het Green Centre opgericht. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende bedrijven:

Oirschot niet alleen bier en 
stoelen, maar ook beste 
boomkwekers 

Be social 
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Vader Harrie is daar overigens minder stellig over. 
Hij wil zich niet vastleggen. Voor een deel mis-
schien valse bescheidenheid, maar wellicht ook 
omdat vader en zoon niet zozeer gaan voor de 
extra verkoopkansen door het certificaat op zich, 
maar omdat zij er persoonlijk van overtuigd zijn 

dat deze manier van werken de juiste weg is. Dat 
verklaart ook waarom Gebr. Bressers zich niet heeft 
aangesloten bij Milieukeur of Groenkeur, terwijl 
het bedrijf inmiddels waarschijnlijk veel duurzamer 
werkt dan deze keurmerken vereisen. 
Daarnaast lijken de kwekers haarfijn door te heb-

ben dat je de bodem niet kunt dwingen. Het is 
veel moeilijker om het bodemleven op te bouwen 
dan om het met een paar bespuitingen tot nul te 
reduceren. Een goed bodemleven is een kwestie 
van lange adem. Harrie Bressers: ‘Dat merkte je 
goed toen we net begonnen met grasbanen 

Gebr. Bressers in Oirschot werkt strikt genomen niet biologisch, en zelfs niet volgens Milieu- of Groenkeur. Maar als je een paar uur met vader en zoon 

Harrie en Paul Bressers aan de koffie hebt gezeten en door de kwekerij hebt gelopen, weet je dat het een kwestie van tijd is voordat het Skal-bordje aan 

de voordeur wordt geschroefd.

Auteur: Hein van Iersel 

Het draait allemaal 
om de bodem
Een kilo zuivere stikstof uit kunstmest die niet wordt opgenomen door de plant, 
zorgt in de bodem voor de afbraak van honderd kilo organische stof
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tussen de bomen. In het begin concurreren die 
grasbanen wel degelijk. Pas als de bodem beter in 
balans is, leveren die grasbanen groeiwinst op.’ Als 
ik met vader en zoon door de kwekerij loop, laat 
Bressers senior zien wat een goed uitgebalanceerd 
bodemleven inhoudt. Hij graaft een handvol grond 
onder de pas aangeplante spillen op. ‘Zo moet 
grond ruiken. Eigenlijk als bosgrond. Je kunt zien 
dat er nu nog een hele dijk afgemaaide grassprie-
ten op ligt. Die zijn over goed anderhalve maand 
allemaal weg. Ze worden door het bodemleven en 
de regenwormen de grond in getrokken.’

115 kilometer 
115 kilometer lang zijn de grasbanen die bij Gebr. 
Bressers zijn te vinden. Het maaien van al die gras-
banen kost al met al drie volle dagen. Het bedrijf 
doet dit met een Perfect-cirkelmaaier die in de 
fronthef zit gemonteerd. Het maaisel wordt aan de 
zijkant uitgeworpen over de plantstrook heen, die 
onkruidvrij moet blijven. Het grootste probleem 
van de kweker is niet het bestrijden van ziektes en 
plagen in de kwekerij, maar het onkruid onder de 
bomen. In de plantstrook dus. Bressers senior ziet 
het niet zitten om met vingerwieders of andere 
manieren van mechanische onkruidverwijdering 
aan de slag te gaan, omdat dit niet werkt tus-
sen het gemaaide gras. Er zit dus voorlopig niets 
anders op dan chemische bestrijding. Meer dan 
een of twee keer per jaar zou het niet nodig hoe-
ven te zijn. Harrie Bressers: ‘Ik wil zo veel mogelijk 
wortels, groei en bodemactiviteit in de plantstrook 
en zo weinig mogelijk onder de grasbanen. Bij her-
plant heb je dan een vitaal en compact wortelstel-
sel, dat ook weer sneller aangroeit.’

Akkerbouwgrond
Het beste bewijs van de zeldzame focus die het 
bedrijf heeft op het welzijn van de bodem, ligt 
echter niet in de kwekerij, maar juist in de grond 
die niet in productie is voor het kweken van 
bomen. De Oirschotse kwekerij is ongeveer 40 
hectare groot. Alles in eigendom. Iets meer dan 
de helft daarvan is op dit moment beplant met 
bomen. De rest (18 hectare) wordt gebruikt als 
akkerbouwgrond. Na een cyclus van gemiddeld 
vijf jaar bomen wordt de grond in vier tot vijf jaar 
weer klaargemaakt voor een nieuwe teeltcyclus 
bomen. Het eerste jaar na de bomen wordt mais of 
soedangras gezaaid, daarna een jaar wintertarwe 
en Japanse haver als groenbemester in hetzelfde 
seizoen en vervolgens een seizoen Tagetes of 
graan. Deze unieke vorm van teeltwisseling heeft 
het bedrijf door de jaren heen zelf ontwikkeld 
en zal verder in ontwikkeling blijven. Belangrijk 
daarbij is dat de grond tussen de periodes met 

bomen ook geld moet opbrengen, al is dat vaak 
niet veel. Een van de dingen die nog ter discussie 
staan, is het inzaaien van de grond met mais. Mais 
is een makkelijk gewas in het jaar nadat de bomen 
weg zijn. Je hoeft weinig aan de bodem te doen. 
Anderzijds geeft mais ook weinig terug wat betreft 
verbetering van het bodemleven. Dat komt, aldus 
vader en zoon Bressers, doordat er in vergelijk met 
bijvoorbeeld Japanse haver of granen weinig wor-
telmassa in de bodem achterblijft. Het voordeel 
van het eerste jaar mais is wel dat de wortels die in 
de bodem achterblijven goed worden afgebroken. 
Harrie Bressers houdt het daarom niet voor onmo-
gelijk dat er op termijn een ander gewas voor mais 
in de plaats komt. 

Lieveheersbeestje
Zoals gezegd wordt er behalve tegen onkruid 
weinig gespoten in de kwekerij. Tegen luizen bij-
voorbeeld wordt eigenlijk niet gespoten. Bressers 
laat mij bij een ronde door de kwekerij zien dat er 
op beuk wel degelijk wat luis te vinden is, maar dat 
hij daar niets aan doet. ‘Spuiten tegen luis betekent 
ook spuiten tegen de natuurlijke vijanden van luis, 
zoals het lieveheersbeestje. Ik kijk nu of er luis in 
zit, maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin; 
ik ga er toch niets aan doen. Daarbij komt dat de 
luizen die er nu zitten, meteen ook wintervoorraad 
voor de natuurlijke vijanden zijn. Als ik nu spuit, 
begin ik het volgende jaar met een gigantisch lui-
zenprobleem.’ 

REGIO IN BEELD

Paul Bressers

6 min. leestijd
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Jeugd
Paul Bressers is een van de vier kinderen van Harrie 
Bressers. De andere kinderen zitten voor een deel 
wel in het groen, maar niet als boomkweker. Dat 
geldt ook voor de kinderen van de andere oprich-
ter van het bedrijf, Jan Bressers. Ook hij heeft vier 
kinderen, maar geen van zijn nazaten toont tot nu 
toe interesse om het bedrijf over te nemen.
Paul Bressers is met zijn twintig jaar natuurlijk nog 
heel erg jong om het bedrijf over te nemen. Dat 
hoeft ook nog niet. Vader Harrie Bressers is pas 53, 

dus mag zelf ook nog even aan de kar trekken. De 
theorie die vader Harrie aanhangt over het belang 
van de bodem, onderschrijft hij wel voor de volle 
honderd procent. Hoewel je in het interview duide-
lijk kunt merken dat Harrie Bressers door ervaring 
wijs is geworden en met eigen ogen heeft gezien 
wat werkt en wat niet werkt. 

Melk
Oorspronkelijk waren de gebroeders Bressers 
melkveehouder, toen zij door een vriend van de 

familie werden geattendeerd op de boomkwekerij. 
Deze vriend zocht een perceel om wat bomen op 
te telen. Daardoor kwamen de broers in aanraking 
met een tweede tak. De rest is inmiddels historie. 
De vriend kwam te overlijden, de gebroeders 
namen zijn activiteiten over en namen weer later 
afscheid van hun melkkoeien. ‘We zagen het niet 
zitten om zeven dagen per week, 24 uur per dag 
bezig te zijn met het bedrijf.’
Wat je zou kunnen beschouwen als een soort 
erfenis van het voormalige melkbedrijf, is de over-
tuiging dat het bedrijf zo veel mogelijk alles zelf 
moet doen. Alle grondbewerking wordt door eigen 
mensen en met eigen machines uitgevoerd. Als 
ik met vader en zoon door de schuur loop, blijkt 
die dan ook helemaal vol te staan met machines. 
Genoeg om een bescheiden loonbedrijf te star-
ten. Een andere reden om zo veel mogelijk zelf te 
doen, is de angst voor knolcyperus. Knolcyperus is 
bezig aan een stevige opmars in de streek en die 
verspreiding vindt vooral plaats door loonwerkers. 
Knolletjes van dit gehate gewas worden meege-
nomen aan een frees of een andere grondbewer-
kingsmachine. Als je grond eenmaal besmet is met 
het onkruid, raak je het bijna niet meer kwijt. Dat 
wil zeggen: bestrijden kan, maar alleen door de 
inzet van heel veel chemie. En de NAK kan hier-
door een leveringsverbod opleggen.

Organischestofgehalte
Het kernwoord van een zo natuurlijk mogelijke 
manier van kweken, is volgens vader en zoon 
waarschijnlijk het organischestofgehalte. De kunst 
is dat zo hoog mogelijk te krijgen. Dat is moeilijk, 
heel moeilijk zelfs. Hoe hoger het percentage orga-
nische stof in de bodem, hoe actiever het bodem-
leven en dus hoe beter de plant en de bodem 
beschermd zijn tegen ziektes en plagen. Een opti-
male bodem zou een gehalte organische stof van 
tegen de zes procent hebben, maar op dit moment 
zit de grond rond de vier procent. Een procentpunt 
omhoog is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat 
moet je geleidelijk opbouwen met behulp van 
bodembiologie. De grootste boosdoener is volgens 
Bressers senior in dit geval kunstmest. Een kilo 
zuivere stikstof die niet wordt opgenomen door 
de plant, zou in de bodem zorgen voor de afbraak 
van honderd kilo organische stof. Dat is dan ook 
de reden dat de kwekerij helemaal geen kunstmest 
inzet, maar alleen organische meststoffen gebruikt. 

REGIO IN BEELD

Als ik met vader en zoon Bressers door de kwekerij loop, zijn ze bezig met de eerste rooiwerkzaamhe-
den. Daarbij valt deze slimme aanhanger op, die wordt gebruikt om kluiten van het bedrijf te halen. 
Gebr. Bressers heeft sinds een aantal jaren een eigen Holmac-rooimachine. Volgens de kwekers is dat 
nodig om de snelheid van leveren te kunnen realiseren die tegenwoordig nodig is. Als de bomen 
gerooid zijn en de kluiten gemaakt, worden ze van de kwekerij gehaald met deze aanhanger, die aan 
een compacttractor gekoppeld zit. Het unieke van de aanhanger is dat de achterwielen ook kunnen 
draaien. Daardoor kun je altijd in de rij komen. De tweede slimmigheid is dat de bomen niet op de 
aanhanger worden gezet, maar op een soort pallet worden geplaatst, die met een heftruck van de 
aanhanger af gehaald kan worden.
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Waarom iets voor een ander doen als je het net zo 
goed voor jezelf kunt doen? Dat is de motivatie 
van veel ondernemers om een streep te zetten 
onder hun loonbetrekking en zelf de stoute schoe-
nen aan te trekken. Dat gold ook voor Jan van 
Rulo. In 1986 begon hij zelfstandig. Hiervoor had 
hij een aantal banen in de boomkwekerij gehad, 
totdat hij door een faillissement van zijn werkgever 
noodgedwongen thuis kwam te zitten. Hij werd 

benaderd door een werkvoorzieningschap om 
daar te komen werken. Dat was in Ede. Ver van huis 
dus. Van Rulo: ‘Omdat ik een aantal jaren in diverse 
functies had gewerkt, dus zowel bij kwekers als bij 
een werkvoorzieningschap, had ik het klappen van 
de zweep geleerd. In het seizoen was hij vaak tot 9 
- 10 uur ’s avonds in eigen tijd aan het organiseren 
en handelen. Mijn vrouw was hierbij niet betrok-
ken. “Dat kun je beter voor jezelf doen”, was haar 

mening. Die raad heb ik toen ter harte genomen 
en ik ben voor mezelf gestart. Mijn werkgever was 
niet erg blij mede omdat ze geen opvolger voor 
mij konden vinden. Ik kon de handel van een gro-
tere klant overnemen. Zo is mijn handelskwekerij 
gestart.’ 
Ik kweekte rondom huis op een klein stukje grond 
al wat dingen voor mezelf, maar dat was meer 
hobbymatig. Op een gegeven moment kwam er 

Jan van Rulo (61 jaar) is oprichter en directeur van handelskwekerij J. van Rulo, een bedrijf dat hij oprichtte nadat hij bij diverse boomkwekerijen en een 

sw-bedrijf het klappen van de zweep had geleerd. Jan van Rulo zit sinds een aantal jaren samen met zoon John in het bedrijf, maar tijdens het interview 

blijkt nergens uit dat senior staat te popelen om achter de geraniums te kruipen.

Auteur: Hein van Iersel

Handelaar blijft bij zijn leest 
Jan van Rulo: ‘Iedereen gaat zo veel mogelijk direct naar de bron’
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een groter stuk grond vrij, dat ik heb gekocht. Later 
ben ik daar ook gaan wonen en is daar nog grond 
bij gekomen.’

Zes hectares 
Anno 2016 is het bedrijf inmiddels zes hectares 
groot. Dat is echter nog niet zo lang het geval; 
tot zeven jaar geleden was dat maar anderhalve 
hectare.
Het belang van een eigen kwekerij ziet Van Rulo 
vooral in het licht van de veranderde markt. 
Vroeger was het – aldus Van Rulo – perfect moge-
lijk om te handelen zonder een eigen kwekerij. ‘Dat 
lukt nu niet meer’, is de mening van de kweker. ‘Je 
hebt een eigen kwekerij nodig om je klanten te 
laten zien wat jouw kwaliteit is. Planten die je bij-
koopt moeten dan wel overeenkomen met de kwa-
liteit van je eigen kwekerij. Daarnaast is handelen is 

ook moeilijker geworden. De markt is veel opener 
geworden en iedereen gaat zo veel mogelijk direct 
naar de bron.’

Mede daarom heeft Van Rulo zich ook duidelijk 
gespecialiseerd in een bepaald segment van de 
markt: grotere solitaire heesters en coniferen, die 
veelal in vorm zijn geknipt. Taxus is waarschijnlijk 
het grootste gewas; alleen al daarvan heeft het 
bedrijf vijftien soorten. Daar zijn ook soorten bij die 
in de Nederlandse markt amper bekend zijn, zoals 
Taxus media 'Hillii', een mannelijke cultivar, die dus 
geen bessen draagt en mede door de goede win-
terhardheid populair is in Scandinavië. Zestig tot 
zeventig procent van de planten die vader en zoon 
Van Rulo afleveren, is dan ook bestemd voor de 
export. Naast Taxus heeft het bedrijf ook een breed 
sortiment Thuja, Prunus en Cornus. Van Rulo’s spe-
cialisme is niet zozeer het sortiment, maar vooral 

REGIO IN BEELD

De handelskwekerij verricht alle werkzaamheden zelf op het 
rooien en (machinaal) rondsteken van de planten na. Dit 
wordt door een externe partij uitgevoerd. Door het inzetten 
van een eigen snoeimachine kunnen er grotere uniforme 
partijen uitgeleverd worden.

Het belang van een eigen 

kwekerij ziet Van Rulo 

vooral in het licht van de 

veranderde markt 
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grote solitaire heesters en coniferen. Jan van Rulo: 
‘In het buitenland is men bereid goed geld te beta-
len voor mooie grote en kwalitatief goede planten.’

Familiebedrijf
Het complete bedrijf bestaat naast vader en zoon 
ook nog uit de vrouw van Jan, die de boekhouding 
verzorgt. Zoon John zit al wel in de vof, maar is 
door een motorongeluk ruim drie jaar geleden nog 

niet helemaal weer up and running. Als ik later een 
rondje door de kwekerij loop en kennis maak met 
zoon John, is daar niets van te merken. Junior is 
gaten aan het boren met een grote gatenboor ach-
ter een compacttractor. Vandaag of morgen komt 
er een nieuwe lading jonge struiken. De plantgaten 
zijn dan alvast geboord. 

Vader en zoon Van Rulo besteden veel aandacht 
aan biologisch werken. Dat wil zeggen: het bedrijf 
is niet gecertificeerd, ook niet via Milieu- of 
Groenkeur. Maar vader en zoon geloven wel dat 
een zo duurzaam mogelijke manier van kweken 
gewoon slim economisch handelen is. Een van 
de zaken die Van Rulo aanhangt, is bijvoorbeeld 
niet-kerende grondbewerking. Verder proberen de 
kwekers alleen met lichte machines de kwekerij in 
te gaan, zodat er zo weinig mogelijk bodemver-
dichting door insporing plaatsvindt. 

Op de kwekerij staan op een aantal plaatsen, 
groenbemesters en bloemenzaad (bijenmengsels) 
ingezaaid. De gedachte is dat natuurlijke vijanden 

van ziektes en plagen, die in de kwekerij natuurlijk 
altijd aanwezig zijn, hierdoor meer kans hebben 
om te overleven. John van Rulo merkt overigens 
eerlijk op dat een echt bewijs hiervoor niet gevon-
den is. Dat maakt volgens de kwekers ook niet uit. 
Baat het niet, dan schaadt het niet en het is ook 
gewoon een mooi gezicht. Een andere poging om 
extra biologie in de kwekerij aan het werk te zet-
ten, betreft het aankopen van een oude strooisel-
laag die is afgeplagd op de Kampina, een lokaal 
natuurgebied met veel heide. 

4 min. leestijd

De kwekers geloven wel 

dat een zo groen mogelijke 

manier van kweken 

gewoon slim economisch 

handelen is
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John (l) en Jan van Rulo.
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Nederland heeft ongeveer 3000 boomkwekers. Velen van hen produceren voor de massamarkten: een miljoen wilgjes, kerstroosjes of beuken. Hele 

volksstammen kwekers draaien daar hun hand niet voor om. Johan van Overbeek uit Oirschot wist al heel lang dat de massamarkt niets voor hem is. 

Hij kweekt unieke bomen, in de stellige overtuiging dat er voor iedere boom op een gegeven moment een klant komt. Het kan een paar jaar duren, 

maar die klant komt.

Auteur: Hein van Iersel 

Het kan een paar jaar duren, 
maar de klant komt
Johan van Overbeek: ‘Vorm- en leibomen hebben snel een volwassen uitstraling 
en ze hebben niet veel ruimte nodig’
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De website van Johan van Overbeek heet, heel 
toepasselijk, Leiboom.nl. Dat geeft een eerste 
indruk van zijn activiteiten, maar klopt feitelijk 
allang niet meer: rarevormen.nl zou een beter 
web-adres zijn. Als je rondloopt op de kwekerij, zie 
je van alles staan: vierkant, rond, bolletjes, com-
plete prieeltjes of heggen op poten. De helft van 
de dertig hectares grote kwekerij is zelfs nog te 
klasseren als een ‘gewone’ laanboomkwekerij. 
Het bedrijf van Van Overbeek is inmiddels 27 jaar 
geleden door hemzelf gestart. Van Overbeek komt 
uit een boerenfamilie, maar had al snel door dat 
een bestaan als melkveehouder niet haalbaar was. 
Naar eigen zeggen was hij ook een van de eersten 
die zich specifiek ging richten op vormbomen. 
Leibomen, in het begin, maar mede door de toe-
nemende vraag én de toenemende concurrentie 
kwamen daar steeds meer bijzondere vormen bij. 
Van Overbeek: ‘De beperking die wij onszelf opleg-
gen, is dat ons eindproduct binnen de 2,40 meter 
breedte en de verder afmetingen van een vracht-
wagenoplegger moet passen. Als dat niet lukt, 
wordt het transport in verhouding zo duur dat je 
jezelf snel uit de markt prijst.’

Verkoop 
Door het bijzondere sortiment is ook de verkoop 
vanaf het bedrijf iets anders dan bij een ‘gewone’ 
laanboomkwekerij. Hier geen vraag: doe mij 100 
Quercus robur in de maat 14-16, maar één eik die 
misschien al jaren in een keurslijf is gesnoeid. Van 
Overbeek meldt dat hij zijn offertesysteem hier 
specifiek aan heeft aangepast. ‘Ik kan in minuten 
een complete offerte maken en versturen.’ Het 
portfolio met klanten is daardoor ook zeer breed. 
Dat zijn collega kwekers die iets speciaals zoeken 
dat ze zelf niet op de kwekerij hebben staan, maar 
ook hoveniers en tuinarchitecten met een bijzon-
dere wens. 

Beurzen zijn belangrijk voor Van Overbeek, maar 
ook weer niet overdreven belangrijk. Ieder jaar 
‘doet’ de kweker twee beurzen. Dit jaar viel de 
keuze op de Dag van de Openbare Ruimte in 
Utrecht. Een bijzondere keuze voor de kweker, 
maar wel één die goed bevallen is. Door de keuze 
voor Utrecht viel GrootGroenPlus als beurs tijdelijk 
af. Van Overbeek: ‘Het is toch interessant om te 
zien hoe klanten tot je komen. Het kan jaren duren 
voordat iemand contact opneemt.’

Een duur onderdeel van de verkoopstrategie die 
Van Overbeek hanteert, is het Van Overbeek-boek 
dat ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum werd 
gemaakt, met foto’s van Emiel van den Berg. Het 
boek fungeert als catalogus, maar ziet er zeker niet 

TOP TiEN VORMBOMEN VOLGENS VAN OVERBEEK: 

Carpinus betulus (gewone haagbeuk) 
Zeer geschikt, verdraagt harde snoei en heeft een goede groeikracht.

Fagus (beuk)
Zowel in het groen als in het rood verkrijgbaar en vindt als vormboom goede aftrek.

Parrotia persica (Perzisch ijzerhout) 
Parrotia persica is een langzame groeier. Een relatieve nieuwkomer in het vormbomensortiment, maar 
zeer bijzonder door de mooie herfstkleur en bijzondere winterbloei.
Een mooie bloeier, die zich redelijk goed laat snoeien. De takken zijn minder buigzaam.

Prunus ‘Umineko’ (sierkers)
Een nieuwkomer in het sortiment. Zeer geschikt, omdat hij snoeien zeer goed verdraagt. Op eigen 
wortel.

Morus alba ‘Macrophylla’ (witte moerbei) 
Moerbei heeft een groot blad en wordt hoofdzakelijk als dakvorm gebruikt. De groei is krachtig.

Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ (amberboom) 
In tegenstelling tot de wilde soort heeft deze boom gegarandeerd een prachtige purperpaarse herfst-
verkleuring.

Cornus mas (gele kornoelje) 
Langzame groeier. Wordt steeds meer gebruikt als vormboom, ook vanwege de opvallende gele bloei 
in de winter.

Platanus (plataan) 
De plataan wordt van oudsher in het zuiden van Europa gebruikt als vormboom. Hij verdraagt inten-
sieve snoei, waarbij het herstel zeer goed is.

Quercus palustris (moeraseik) 
Deze eik doet het om meerdere redenen goed als vormboom. Hij is geschikt voor zowel de geschoren 
leivorm als voor de dakvormen.

Tilia (linde) 
De klassieke vorm- en leiboomlindes laten zich gemakkelijk snoeien en zijn zeer vorstbestendig.
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zo uit. Eigenlijk is het gewoon een koffietafelboek, 
waar je lekker in kunt bladeren om van mooie 
bomenfoto’s te genieten. Daarnaast produceert 
het bedrijf jaarlijks ook een gewone catalogus, 
waarin het sortiment centraal staat. De producten 
die Van Overbeek heeft staan, zijn waarschijnlijk 
lastig uit een boekje te verkopen. Daarvoor geldt: 
zien is kopen. Een slimmigheidje dat Van Overbeek 
op zijn bedrijf heeft ingebouwd, is de nummering 
op het perceelpad van bijna een kilometer lang 
dat door zijn kwekerij loopt. Johan van Overbeek: 
‘Veel klanten vinden het prettig om in hun uppie 
over de kwekerij te dwalen. Als ze dan op zoek zijn 
naar een specifieke lei- of vormboom, kan ik ze een 
nummer meegeven, zodat ze deze boom kunnen 
vinden.’ 

Openbare ruimte 
De vormboom mag dan een belangrijke business 
zijn voor de Oirschotse kweker, voor de openbare 
ruimte ligt dat wat anders. In het verleden had 
de vormboom een specifieke functie. Zo werd hij 

gebruikt als veekering, erfafscheiding, zonwering 
en beschutting. In de openbare ruimte wordt door 
beheerders vaak gedacht dat vorm- en leibomen 
vooral duur zijn. Volgens de kweker valt dat in 
onderhoud allemaal wel mee. Ook een ‘normale’ 
laanboom moet worden gesnoeid. Meerjarige 
vorm- en leibomen hebben daarbij het voordeel 
dat ze al heel snel een volwassen uitstraling heb-
ben en niet veel ruimte nodig hebben. Vooral dat 
laatste is een groot voordeel in onze moderne 
steden, waar zowel boven- als ondergronds steeds 
minder ruimte is. Volgens de kweker is er wel een 
zekere kentering waar te nemen in de waardering 
van bijzondere bomen. Sommige beheerders heb-
ben het wel gehad met al die saaie standaardbo-
men. Een boom mag weer karakter hebben. 

‘De beperking die wij onszelf 

opleggen, is dat ons 

eindproduct binnen 

afmetingen van een 

vrachtwagenoplegger 

moet passen’
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Tientallen personeelsleden van kerstbomenleverancier De Buurte uit Oene op de Veluwe, rooien en potten, met de hand en machinaal, duizenden kerst-

bomen. Dit jaar is het werk een stuk lichter dan andere jaren. Niet alleen omdat er meer machinaal gewerkt wordt, maar ook omdat er vooral veel vraag 

is naar kleine kerstbomen. Groot en grof is uit de mode, vertelt operationeel manager Gerrit Tessemaker. Het rooien is dit jaar later begonnen omdat de 

grond te droog was. En De Buurte, met 60 ha. aan kerstbomen de grootste leverancier van ons land, verhandelt alleen bomen met kluit en opgepot. Zo'n 

80.000 kerstbomen worden er de komende weken geleverd aan de diverse tuincentra en groothandelsbedrijven. Bijna 90 procent is bestemd voor de 

binnenlandse markt. Volgens Tessemaker blijft de groene kerstboom ongekend populair in huisgezinnen. De kunstkerstboom is nagenoeg verdwenen.

De groene kerstboom 
blijft populair
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Op donderdag 13 oktober werd bij Boomkwekerij Udenhout in Udenhout de Boom Innovatie Dag gehouden. De deelnemers lieten zich ditmaal bij-

praten over het thema ‘Plant eens een andere boom’. Met dit thema wilden de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en Boom in Business diversiteit in de 

openbare ruimte stimuleren. 

Auteur: Kelly Kuenen

Diversiteit in aanplant;  
durven en doen
Boom Innovatie Dag inspireert tot ‘experimenteren’ met sortiment

Dat vele wegen naar dat doel kunnen leiden, 
bleek uit de lezingen die het thema elk vanuit een 
andere hoek belichtten en waarbij vele praktijk-
voorbeelden de revue passeerden. Zo’n  
driehonderd man, onder wie beheerders, boom-
verzorgers, ontwerpers en kwekers, maakten hun 
opwachting. Want ja, zoals de titel van Jaap Smits 
lezing tekenend luidde, ‘diversiteit moet je doen’, 
maar een beetje inspiratie is altijd welkom. 
Dagvoorzitter Henry Kuppen, oprichter van 

Kuppen Boomverzorging en directeur van Terra 
Nostra, leidde de lezingenreeks in door met Thor 
Hendriks van Buro Bol en Henry van Blitterswijk 
van de gemeente Houten van gedachten te 
wisselen over de succesfactor achter diversiteit. 
Boomtechnisch adviseur Van Blitterswijk ver-
telde over een situatie in de gemeente waarbij 
een zeer groot aantal bomen het veld moest 
ruimen. Hiervoor worden 1600 nieuwe bomen 
aangeplant, met grote aandacht voor soorten-

diversiteit, om een nieuwe kaalslag te voorkomen. 
Landschapsarchitect Hendriks vertelde over de 
keuze om bij het ontwerp te stoppen bij het 
geschetste beeld, en aan de hand van dit beeld 
samen met specialisten en beheerders bomen 
uit te zoeken. Er worden dus geen soorten meer 
opgenomen in het ontwerpplan. Ze kunnen later 
gemakkelijker worden veranderd, juist omdat 
alleen het beeld beschreven is. 
Kuppen vertelde over monoculturen in het 
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Nederlandse landschap met een overdaad aan 
eiken, essen, lindes en esdoorns en het feit dat 
slechts een fractie van de bomen écht oud wordt. 
Hij vertelde anekdotisch over de weg die hij had 
afgelegd richting Udenhout, gevuld met een 
monocultuur van eiken, en voegde daaraan toe het 
idee te hebben dat er wel steeds meer diversiteit 
wordt toegepast. 

Op de vraag of het publiek dit herkende, bleef het 
aantal omhooggestoken handen beperkt. Op de 
vraag wie het probleem van monocultuur herken-
de, gingen vrijwel alle handen de lucht in. Genoeg 
werk aan de winkel, dus.

Helmondse methode
Wolfgang Holz, landschapsarchitect en werk-
zaam bij de gemeente Helmond, ging in op de 
Helmondse methode, een standaard waarmee 
de gemeente kiest voor de kwaliteit van bomen 
in plaats van de kwantiteit. Onder het motto 
‘plant een boom goed of plant hem niet’ wordt de 
groeiplaats aangepast aan de situatie, rekening 
houdend met de soort boom, de omvang van de 
groeiplaats, de vochtvoorziening, de beoogde 
levensduur en de lokalisatie van kabels en  
leidingen. Bomen krijgen zo de mogelijkheid om 
uit te groeien tot veteranen, aldus Holz. Speciale 

aandacht gaat uit naar het planten van bomen in 
een open boomvak en naar een divers sortiment.

Écht groen
Landschapsarchitect Harro de Jong vertelde hoe 
in Arnhem de omliggende natuur de stad in is 
gebracht: de Veluwse heide in het Bartokpark.  
De Jong betoogde dat inwoners helemaal niet  
zitten te wachten op het zoveelste ‘nietszeggende 
stukje groen’, maar dat zij veel meer hebben aan 
groen dat ook op écht groen lijkt. ‘Laten we terug-
gaan naar iets waar we warm van worden. Juist 
door diverse vegetaties toe te passen, ontstaat een 
compleet gerecht’, aldus De Jong, die in zijn lezing 
karakterloze aangeplante groenstroken en plant-
soenen vergeleek met een diepvriespizza: iets wat 
het nét niet is. ‘Wat mij  betreft, kiezen we daarbij 
minder voor rechte en dunne bomen, maar voor 
bomen met meer karakter.’

‘Spraakverwarring’
Jaap Smit, adviseur bij Cobra Adviseurs, vertelde 
over het toepassen van zogenaamde inspiratie-
lijsten als handvat voor het inrichten van de open-
bare ruimte. Onder het motto ‘Boomkwekers en 
boomverzorgers spreken elkaars taal niet’ ging hij 
in op de discrepantie tussen kweker en verzorger. 
Hij illustreerde de verschillen in visie tussen beide 
groepen rond het snoeien van aanplant door ter 
plekke een boom te ontdoen van een deel van zijn 
zijtakken, wat op enig rumoer uit de zaal kon  
rekenen. Volgens Smit hebben beheerders een 
te nauw begrensde taakomschrijving voor ogen, 
waardoor diversiteit achterblijft. Ook architecten 
en ontwerpers houden nog te veel van mono-
cultuur. Slachtoffers hiervan zijn bewoners, die niet 
krijgen waar ze recht op hebben, maar ook boom-
kwekers, die niet aan een bijzonder sortiment 
beginnen omdat ze dit niet kwijtraken. En dus 
verschraalt het sortiment. 

Als voorbeeld van het succesvol toepassen van 
diversiteit haalde Smit de gemeente Zundert aan, 
waar op verzoek van Thijs Kruiver 350 nieuwe  
soorten en cultivars werden toegepast. Volgens 
Smit is ruim 90% van de gewenste bomen ver-
krijgbaar. Zijn devies: ‘Beheerders, ga eens naar de 
kwekers toe en kijk wat er mogelijk is. De betere 

7 min. leestijd BOOMINNOVATIE

‘Beheerders, ga eens naar de 

kwekers toe en kijk wat er 

mogelijk is!’

Dagvoorzitter Henry Kuppen

De fladderiep heeft een 

eigenzinnige groei en een 

natuurlijke uitstraling
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boom is de kers op de taart van het project.’ Op 
de vraag van dagvoorzitter Kuppen vanaf welk 
volume diversiteit gewenst is, antwoordt Smit dat 
hierbij diverse mogelijkheden zijn: ‘Wat mij betreft 
is er geen ondergrens voor het toepassen van 
diversiteit.’ 

Iependiversiteit
Dat ook bij de ‘geijkte’ bomen nog veel te halen 
valt qua diversiteit, betoogde bomenconsulent 
Hans Kaljee, met een presentatie over diversiteit 
binnen het iepensortiment in Amsterdam. Waarom 
überhaupt nog een iep planten als er zo veel  
andere opties zijn, vroeg Kaljee zich hardop af. 
Uiteraard had de bomenconsulent hier al een  
antwoord op geformuleerd; uit Amerikaans onder-
zoek zou namelijk blijken dat iepen de nodige eco-
systeemdiensten leveren. Ze verminderen onder 
meer de hoeveelheid CO2 en verbeteren de lucht-
kwaliteit. In Amsterdam, met 75.000 exemplaren 
iepenstad bij uitstek, worden de iepen momenteel 
in kaart gebracht. Ook worden specifieke iepen-
soorten, waaronder inspiratieboom Ulmus laevis, 
de komende jaren meer aangeplant.

Kaljee vertelde over de frictie tussen de behoefte 
aan uniformiteit en diversiteit in aanplant. Daarbij 
haalde hij enkele praktijksituaties aan. Tevens 
vertelde hij over twee omgevallen iepen, die zo 
populair waren bij inwoners, dat ze vervangen 
werden door twee nieuwe, bewust horizontaal 
aangeplante exemplaren toen ze vanwege ziekte 
geruimd moesten worden. ‘Een beetje gek mag 
immers best’, aldus Kaljee. Iets wat volgens de 
bomenconsulent veel vragen oproept en daarmee 
ook het bomenbewustzijn bij inwoners vergroot. 
In zijn lezing maakte Kaljee een zijstapje naar een 

lentefeest dat in Amsterdam is geïntroduceerd 
rond het vallen van de iepenbloesem, en vertelde 
hij over de toepassing van enkele soorten iepen: 
houten keukenplankjes, voeder voor dieren en er 
zijn zelfs parfums op de markt.

Dé inspiratieboom: Ulmus laevis 
Tijdens de dag werd de favoriete Inspiratieboom 
en tevens de opvolger van de favoriet van 
vorig jaar, Nyssa sylvatica, gekozen. Thijs Kruiver 
(gemeente Zundert), Wolfgang Holz, Martin Tijdgat 
(gemeente Wijdemeren), René Priem (gemeente 
Leidschendam), Hans Kaljee en hoofdredacteur 
Hein van Iersel sprongen in de bres voor hun  
favoriete boom, respectievelijk x Sycoparrotia  
semidecidua, Ostrya carpinifolia, Eucommia  
ulmoides, Acer monspessulanum, Ulmus laevis  
en Populus x canadensis 'Marilandica'. 

Op tweederde van de dag was het tijd om te stem-
men op ieders favoriete boom en dat werd volop 
gedaan. Op de Boom Innovatie Dag zelf kreeg 
Populus x canadensis 'Marilandica' de meeste stem-
men, maar samen met de meer dan 600 stemmen 
die in de aanloop naar het evenement online 
waren uitgebracht, kwam Ulmus laevis (fladderiep) 
van boomambassadeur Johan Canoot als  
winnaar uit de bus. Canoot, ontwerper en werk-
zaam voor de gemeente Maastricht, vertelde 
eerder aan Boomzorg niet echt één favoriete boom 
te hebben, maar toch voor dit exemplaar te kiezen 
vanwege het verhaal dat erachter zit. Terwijl een 
groot aantal iepen in de gemeente Maastricht 
sneuvelde aan de iepenziekte, overleefden twee 
exemplaren van Ulmus laevis, omdat de iepenspint-
kever niet omkijkt naar deze soort.

Anders dan bij de 'normale' iep zijn de bloemen 
van de fladderiep geplaatst op een duidelijk  
steeltje. Ook de bladeren zien er anders uit.  
De fladderiep heeft een eigenzinnige groei en een 
natuurlijke uitstraling. Dat maakt hem niet erg 
geliefd bij boomkwekers, maar des te geliefder  
bij Canoot. De ontwerper vertelde het als een 
groot gemis te zien dat er weinig aandacht is  
voor natuurlijke bomen. Bij het vervangen van 
exemplaren probeert hij dan ook te kiezen 

Jaap Smit

Wolfgang Holz vertelt hoe de gemeente Helmond 

kwaliteit nastreeft.

Harro de Jong liet zien hoe Arnhem de heide de stad in heeft gehaald.
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voor bomen met een natuurlijke uitstraling.  
Fladderiepen worden nog door weinig kwekers 
op grote schaal geweekt, zo bleek eerder uit een 
rondvraag door Boomzorg. Partijen die er ervaring 
mee hebben, zijn in elk geval Staatsbosbeheer en 
Frowein Export uit St. Agatha.

Namens Canoot, die niet aanwezig kon zijn, nam 
Hans Kaljee de pitch op zich. Hij haalde de  
bijzondere bloeiwijze aan en wees op de toekomst-

bestendigheid van deze iep, die eerder van  
nattigheid houdt dan van droogte. Kaljee nam de 
schaal voor de winnende Inspiratieboom in ont-
vangst uit handen van gastheer Martien Mantje 
en hoofdredacteur Hein van Iersel. 

Tot slot
De aanwezigen die Boomzorg sprak, toonden zich 
positief over het programma, maar gaven aan 
geen specifieke voorkeur te hebben voor een van 

de lezingen. De redacteur van Boomzorg schoot 
ook Rudy Scheper, beheerder bij de gemeente 
Dordrecht aan, die stond te twijfelen op welke 
boom hij zijn stem zou uitbrengen, en vroeg hem 
of hij – los van de Inspiratiebomen – een boom 
heeft die hém persoonlijk na aan het hart ligt. 
‘Bomen waar voedsel aan groeit’, antwoordde 
Scheper resoluut. ‘Tamme kastanjes, walnoot-, 
pecan- en appelbomen. Ik vind het jammer dat 
de jeugd de connectie met de natuur verliest, dat 

Wolfgang Holz vertelt hoe de gemeente Helmond 

kwaliteit nastreeft.

‘Niet weer een nutteloos 

stukje groen; laten we terug-

gaan naar iets waar we 

warm van worden’
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sommige kinderen niet meer weten waar eten van-
daan komt en denken dat melk uit de fabriek komt.’ 
In zijn eigen gemeente probeert Scheper dan ook 
bovenstaande soorten terug te laten komen.  

Noten- en vruchtbomen waren ook aanwezig in 
het sortiment bomen dat voor het evenement 
geleverd was en waarvan elke deelnemer er 
een mee naar huis mocht nemen, als extra  
stimulans voor het toepassen van diversiteit. 
Het aanbod, beschikbaar gesteld door Batouwe 
Boomkwekerijen, bestond uit honderden  
verschillende bomen. Van dit initiatief werd volop 
gebruikgemaakt; veel deelnemers gingen  
enthousiast op zoek naar 'hun' exemplaar.

Van een afstand wierp Jaap de Jong regelmatig 
een blik op het tafereel. Als sortimentsadviseur 
voor Boomkwekerij Batouwe gaat De Jong regel-
matig op zoek naar bijzondere boomsoorten.  
‘Over de hele wereld zijn er 10.000 soorten bomen, 
in Europa worden zo’n 1000 soorten toegepast, 
maar als je iemand hier vraagt er 100 op te  
noemen, denk ik dat sommigen daar niet eens aan 
toe komen.’ Hij wijst naar een Eriobotrya japonica, 
die hij naar de kwekerij haalde. ‘Dergelijke soorten 
komen vaak eerst bij liefhebbers terecht, om op 
een later moment hopelijk breder toegepast te 
worden.’

De presentaties van de Boom Innovatie Dag zijn 
terug te vinden op de site van Boomzorg.

Thijs Kruiver houdt een pleidooi voor zijn Inspiratieboom. 

Corné Leenders van gastheer Boomkwekerij Udenhout.

Zowel binnen als buiten bekeken de aanwezigen diverse producten en demonstraties. 

V.l.n.r.: gastheer Martien Mantje, (waarnemend) boom-
ambassadeur Hans Kaljee en Hein van Iersel met de schaal 
voor de winnende Inspiratieboom
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De engerlingen van zowel de meikever als de junikever zijn moeilijk te bestrijden. Tegen deze soorten werken de gewone aaltjes zoals gebruikt tegen 

de rozenkever nauwelijks of niet. Een mengsel van twee soorten aaltjes kan onder ideale omstandigheden zorgen voor een reductie tot 50%, wellicht 

voldoende om onder de schadedrempel te komen. In het ‘Handboek grasveldinsecten. Ecologie en beheersing’ wordt gesproken over de rol van  

vleermuizen als natuurlijke vijanden van de kevers.

Auteur: Henk Vlug, Insect Consultancy

Engerlingenschade door  
meikevers en junikevers
Alternatieve oplossingen

Beide keversoorten vliegen in de avond-
schemering. De meikever vliegt in april en mei, 
soms nog tot in juni en prefereert de wat latere 
schemering. De meikever komt vooral op licht af, 
wat duidelijk is te zien aan de schade die ontstaat 
op verlichte sportvelden, met name onder de licht-
masten. De kevers worden van verre aangetrokken 
door het licht en strijken na het doven neer op het 
gras. Bevruchte vrouwtjes leggen hier hun eieren. 

Meikevers veroorzaken niet alleen schade aan 
de grasmat, maar ook aan de wortels van diverse 
kruidachtige planten en bomen. Gevallen van  
ernstige schade doen zich voor in vrijwel het gehe-
le oostelijke en zuidelijke deel van Nederland, van 
Groningen tot Midden-Limburg. Er wordt melding 
gemaakt van schade aan golfterreinen, grasvelden 
en in boomteeltgebieden.
De junikever heeft een voorkeur voor de vroege 

avondschemering en vliegt dan vooral naar  
objecten (bomen en mensen) die donker afsteken 
tegen de avondlucht. Ze vreten aan de bladeren en 
hier vindt ook de paring plaats. Vanuit die positie 
vliegen ze in het nog vage licht naar de grasmat 
om eieren te leggen. Afhankelijk van de weers-
ontwikkeling vindt de vlucht plaats vanaf eind juni 
tot eind juli. De junikever leeft uitsluitend van de 
wortels van gras.
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Vleermuizen
Vleermuizen zijn geen muizen; het zijn  
gevleugelde zoogdieren met twee tepels, waarmee 
het vrouwtje de jongen zoogt. Vleermuissoorten 
die in Nederland voorkomen, zijn vooral insecten-
etende soorten. Afhankelijk van de soort verorbert 
een vleermuis ruim een kilo insecten per jaar. 
Vooral de zogende vrouwtjes jagen intensief op 
insecten vanaf april tot juli, juist in de periode 
waarin meikevers en junikevers in de avond- 
schemering actief zijn.  Vleermuizen komen door 
het hele land voor. Er zijn in Nederland zo’n  
20 soorten bekend. De bekendste soorten zijn:

De rosse vleermuis: foerageert in open terrein op 
insecten. De rosse vleermuis jaagt vooral boven 
water en moerassige gebieden en jaagt ook wel  
bij de straatverlichting. 

De laatvlieger: foerageert boven open tot halfopen 
landschap. Vliegt graag boven vegetatie op  
(vochtige) graslanden en weilanden en open  
water (vijvers, sloten).

De watervleermuis: kan grote afstanden afleggen 
naar zijn foerageergebied en vliegt daarbij graag 

langs bos- en boomranden, sloten en houtwallen. 
Heeft een hekel aan sterke lichtbronnen.

De meervleermuis: wordt veel gevonden in water-
rijke gebieden, vooral in het westen van ons land.
De gewone dwergvleermuis: in Nederland de 
meest algemene soort. Wordt overal in Nederland 
aangetroffen. Houdt zich vooral op in gebouwen, 
spouwmuren, raamluiken en daklijsten en onder 
dakpannen.

De ruige dwergvleermuis: foerageert vooral in half-
open bosrijk landschap. Kraamkolonies kunnen 
vijftig tot honderdvijftig vleermuizen bevatten.  
Ze kunnen meer dan één vleermuiskast gebruiken.
De gewone grootoorvleermuis: foerageert op 
beschutte plekken in bos en parkachtig landschap, 
boven bospaden, in lanen en op open plekken.

Vleermuizen houden zich overdag verborgen in 
holle bomen, nauwe spleten in de bebouwing 
en in speciaal hiervoor ontwikkelde kasten, de 
zogenaamde vleermuiskasten. Kraamkamers zijn 
te vinden in holle bomen en kasten die goed 
opgewarmd kunnen worden door de zon, of op 
plaatsen tegen constructies die binnen verwarmd 

worden. Het zijn echte warmteminnaars. 
Een aantal soorten trekt in het najaar weg om te 
overwinteren, soms tot op grote afstanden.  
De meeste soorten zoeken een beschutte plek om 
te overwinteren. Ze zetten hun lichaamsfuncties 
gedeeltelijk stil en bereiken dan een temperatuur 
van een paar graden boven nul.

Soorten zoals de ruige dwergvleermuis brengen 
hun jongen groot in massaal bewoonde kraam-
kamers; andere soorten, zoals de watervleermuis, 
doen dat met slechts enkele tientallen tegelijk 

Meikevers veroorzaken niet 

alleen schade aan de  

grasmat, maar ook aan 

de wortels van diverse 

kruidachtige planten en 

bomen

Schadebeeld engerlingen

Engerling
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(Diets en Kiefer, 2016). Vleermuizen brengen 
slechts één of twee jongen per jaar groot. Dat lijkt 
weinig, maar vleermuizen leven lang, sommige 
zelfs vijftien jaar.

Vleermuizen leven in diverse biotopen: bewoonde 
gebieden, waterrijke gebieden of bossen.  
De ene soort heeft een voorkeur voor gebieden 
waar water aanwezig is; andere soorten hebben 
weinig voorkeur en weer andere leven graag 
aan de rand van bosgebieden. De meeste sport-
grasvelden vallen in die laatste categorie, als we 
bedenken dat enkele boomgroepen al gezien 

worden als bosranden. Op golfterreinen is vaak 
open water aanwezig; hier kan worden gerekend 
op meerdere soorten. Op deze plaatsen vinden ze 
ook de belangrijkste prooidieren, zoals meikevers. 
De vrouwtjes van de meikever vliegen in de avond 
naar bomen, vooral eiken, om te eten. De geur die 
bij het eten vrijkomt, trekt de mannetjes van verre 
aan. Dichterbij speelt het vrouwelijk feromoon de 
belangrijkste rol bij de paring in de boom. Tijdens 
deze trek naar de bomen kunnen vleermuizen 
een groot deel van de populatie opruimen. Rond 

lichtmasten die meikevers aantrekken, zwermen 
groepen vleermuizen die de meikevers eten.  
Ze eten het voedselrijke achterlijf weg en laten de 
resten vallen, zodat op de grond resten van dode 
meikevers aan te treffen zijn. Ook de rondzwer-
mende junikevers worden in de vlucht gegrepen 
op het moment dat ze naar de bomen vliegen 
en weer terug naar het gras. Niet alleen kevers, 
maar ook andere insecten worden bejaagd door 
vleermuizen. Naast de nodige langpootmuggen 
die geconsumeerd worden, eten vleermuizen ook 
nachtvlinders, zoals de eikenprocessievlinder. In 
de regel reageren ze op voedsel dat op het juiste 
moment massaal rondvliegt.

Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van de predatie door vleermuizen. In gebieden 
waarin de populatie meikevers en junikevers 
zich juist begint te ontwikkelen, kan de uitbraak 
van de populatie sterk geremd worden door de 
aanwezigheid van vleermuizen. Om te zorgen dat 
vleermuizen zich goed kunnen ontwikkelen en in 
het gebied kunnen blijven, is het noodzakelijk om 
vleermuiskasten op te hangen. 

Kasten
Er bestaan meerdere typen vleermuiskasten.  
Elke vleermuissoort heeft min of meer voorkeur 
voor een bepaalde kast. Voor jongen producerende 
vrouwtjes zijn speciale kraamkasten beschikbaar. 
Het verdient aanbeveling om meerdere typen op 
te hangen, zoals kraamkasten, platte kasten voor 
spleetbewoners (gewone en ruige dwergvleer-
muis), bolle kasten voor holtebewoners (groot- 

oorvleermuis en rosse vleermuis) en o 
verwinteringskasten. Combineer op één terrein 
zowel simpele spleetkasten als kasten met meer-
dere spleten. Hang de kasten in een boom of 
tegen een gebouw op een hoogte van minimaal 
vier meter. Bedenk bij plaatsing aan een boom dat 
die boom groeit. Zoek daarom naar een verplaats-
bare ophangmethode waarbij de boom niet wordt 
beschadigd. De kraamkasten worden bij voorkeur 
aan de zuidzijde van een boom of gebouw  
gehangen. De andere, kleinere kasten kunnen in 
alle windrichtingen gehangen worden. Zorg ervoor 
dat de vleermuizen genoeg ruimte hebben om 
ongestoord hun vlucht te beginnen, door rondom 
de kast een vrije ruimte te houden van minimaal  
5 meter. Zijn er geen mogelijkheden om kasten op 
te hangen, dan is een paalconstructie een goed 
alternatief.

Vleermuizen stellen, afhankelijk van het seizoen, 
steeds andere eisen aan de klimaatomstandig-
heden van de verblijfplaats. Daarom gebruiken zij 
meerdere verblijfplaatsen. Dit wordt het netwerk 
van verblijfplaatsen genoemd. Verblijfplaatsen in 
dit netwerk kunnen verschillende functies hebben: 
winterverblijfplaatsen (winterslaap), paarverblijf-
plaatsen (paargroep en paren), zomerverblijfplaat-
sen (individuele dieren of kleine groepen zonder 
kraam- of paarfunctie) en kraamverblijfplaatsen 
(zwangere vrouwtjes en vrouwtjes met jongen).

De constructies zijn van hout of houtbeton.  
De laatste gaan langer mee, maar houten kasten 
kunnen behandeld worden met milieuvriendelijke 
verf om de levensduur te verlengen (verf op water-
basis).

Informeer bij Insect Consultancy  
(www.insectconsultancy.nl) naar de mogelijk-heden 
en de plaatsen waar vleermuiskasten  
effectief opgehangen kunnen worden.
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Afgelopen voorjaar berichtte Boom in Business dat er veranderingen op komst zijn die gevolgen hebben voor de gewasbeschermingsmethodes in de 

boomkwekersbranche. We kondigden een tweede aanpassingsronde aan in het etiketteringssysteem van de toegelaten chemische middelen. Die aan-

passingsronde is nog gaande, maar we kunnen al voorzichtig de balans opmaken. Duidelijk is dat de gebruikers het weer nog beter in de gaten moeten 

houden en afscheid moeten nemen van een aantal veelgebruikte middelen.

Auteur: Paul van der Sneppen

Nieuwe beperkingen in 
gewasbescherming
Tweede aanpassingsronde etikettering vraagt vooral veel zorgvuldigheid 

van de gebruiker

Ook ditmaal maken we de balans op met Peter van 
Dongen, directeur van Telermaat bv, grootleve-
rancier van onder meer gewasbeschermingsmid-
delen voor de boomkwekerij en de aardbeienteelt. 
Van Dongen organiseerde afgelopen zomer een 
‘zomertour’, waarin hij met belanghebbenden de 
verschillende gewasbeschermingsmethoden van 
de toekomst onder de loep nam. In Zundert, Biest 
Houtakker en Boskoop worden in februari al perce-
len voorbereid als proefterrein. Daar worden proe-

ven gedaan met de inzet van verschillende bodem-
middelen onder het nieuwe etiketteringsregime en 
met contactmiddelen. Daarnaast zijn er proeven 
gedaan met bemestingsmethoden en afdekkings-
proeven waarbij potten zijn afgedekt om onkruid 
en mos tegen te gaan. In juli maakt Telermaat met 
de genodigden, 450 kwekers in totaal, een ronde 
over de terreinen om de balans op te maken. 

Conclusie
‘De conclusie is dat het niet meevalt om met de 
beschikbare middelen het hele jaar door vrij te 
blijven van onkruid, schimmels en schadelijke 
insecten’, zegt Van Dongen daarover. ‘Om eerlijk te 
zijn: het is mij wat tegengevallen. In die zin moet 
ik het optimisme dat ik in februari nog aan de dag 
legde wat bijstellen.’ 
Het probleem is volgens Van Dongen niet zozeer 
het ontbreken van geschikte gewasbeschermings-



www.boom-in-business.nl 41

ACHTERGRONDACTUEEL3 min. leestijd

middelen, maar vooral de beperkingen in het 
gebruik. ‘We hebben nog steeds de beschikking 
over een heel assortiment aan effectieve middelen. 
Met die mix moeten we in theorie het jaar rond uit 
de voeten kunnen, als we maar zorgvuldig plan-
nen.’

Regen
De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Problemen 
doen zich vooral voor wanneer het weer zich 
onvoorspelbaar toont. Een natte zomer, zoals 
afgelopen jaar, kan de planning voor de inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen flink verstoren. 
‘Twee van onze proeven zijn bijvoorbeeld helemaal 
verregend. Na een flinke bui kun je onder het 
nieuwe regime niet nogmaals spuiten. Je bent dan 
genoodzaakt om naar een ander middel te grijpen, 
terwijl het middel dat je aanvankelijk hebt ingezet 
wel het meest effectief is.’

Van Dongen voorziet daarom dat ook de rol van 
mechanische onkruidbestrijding gaat toenemen: 
‘Het is arbeidsintensief, maar met het oog op de 
spaarzame en zorgvuldig geplande inzet van de 
beschikbare chemische middelen is het wel ver-
standig om ook vaker te schoffelen en te wieden. 
In sommige gevallen is te overwegen om daarvoor 
machines in te zetten.’ 

Flexibel
Ook raadt hij kwekers aan om de inzet van bodem-
middelen goed af te stemmen op het weer: ‘Regen 
hoeft niet per definitie je onkruidbestrijding te 
dwarsbomen. Sommige bodemmiddelen werken 
juist beter in een natte bodem dan in een gortdro-
ge bodem. We worden door de nieuwe etikettering 
gedwongen tot flexibiliteit. Bedenk dus steeds 
opnieuw welk middel het meest effectief is onder 
de omstandigheden die zich voordoen.’
De tweede ronde van de herziening van de etiket-
tering van chemische gewasbeschermingsmidde-
len is nog gaande. Een van de middelen waarvan 
kwekers mogelijk afscheid moeten nemen is 
linuron, onder meer bekend onder de merknamen 
Afalon en Datura. ‘De kans dat het middel hele-
maal van de markt verdwijnt, is groter dan dat het 
terugkomt met een aangepast gebruiksvoorschrift’, 
verwacht Van Dongen. Volgens hem verdwijnt het 
in het voorjaar van 2017 definitief. Dat wil zeggen 
dat restvoorraden van het middel nog opgebruikt 
mogen worden gedurende het hele jaar 2017. 
‘In 2018 is het middel dan helemaal in de ban. 
Daarmee vervalt een herbicide dat breed ingezet 
kan worden. Maar er zijn wel vervangende midde-
len in ontwikkeling.’

Schimmels
De strijd tegen schimmels wordt ook lastiger, ver-
wacht Van Dongen. Curatieve middelen worden 
schaarser, vooral ook door het verdwijnen van 
de toepassing ‘boomkwekerij’ op het etiket van 
Folicur, dit voorjaar. ‘Bayer heeft als alternatief een 

middel op de markt gebracht onder de merknaam 
Luna Privilege. Dat lijkt goed te werken, maar we 
moeten er nog beter mee leren omgaan. Maar 
er zal in de toekomst sowieso meer preventief 
gewerkt moeten worden tegen schimmels, ver-
wacht ik.’
Een andere belangrijke ontwikkeling is de sterke 
inperking sinds juni vorig jaar van het insecticide 
imidacloprid, onder meer bekend onder de merk-
namen Admire, Confidor, Bazooka, Kohinor en 
Warrant. Het middel werd een van de hoofdver-
dachten in wereldwijd onderzoek naar bijensterfte 
en verwierf zo de bijnaam ‘bijengif’. Het mag uit-
sluitend nog gebruikt worden onder glas en zelfs 
dan onder strikte voorwaarden, die ervoor moeten 
zorgen dat de stof op geen enkele manier in het 
milieu terecht kan komen. ‘Er worden onder meer 
strenge eisen gesteld aan het irrigatie- en afwate-
ringssysteem.’ Van Dongen verwacht dat dit soort 
voorwaarden in de toekomst voor meer middelen 
gaan gelden. ‘Als het stof van de huidige etiket-
teringsronde is neergedaald, zullen nieuwe ron-
des volgen. Maar ook de kennis neemt toe en er 
komen steeds weer nieuwe middelen op de markt.’

Telermaat Zomertour 2016

Peter van Dongen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-6257



7 - 201642

Onder boomkwekers is vaak een defensieve houding te bemerken als het gaat om gewasbescherming. De vraag is of dat de juiste insteek is. Is het met 

een positieve insteek niet mogelijk om extra klanten, draagvlak en begrip te winnen? Vooral dat laatste is hard nodig, in een maatschappij waarin con-

sumenten zich steeds meer opstellen als kritische burgers.

Auteur: Hein van Iersel
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Boomkwekers zijn verslaafd aan 
ingrijpen. Moet dat niet ophouden?  
Forum gewasbescherming: aanvallen is de beste verdediging, maar wat is het 
aanvalsplan, en vooral, wie staan er aan het front? 

Het lijdt geen twijfel: het aantal bestrijdingsmid-
delen neemt af en zal in de toekomst nog verder 
afnemen. Bij boomkwekers, maar waarschijnlijk 
ook in andere agrarische sectoren leidt dat vaak tot 
onbegrip. We hebben al zo veel bereikt, zo wordt 
dan geredeneerd, maar ook: laat ons alstublieft 
even met rust; de markt is nu zo slecht dat we 
verdere beperkingen er even niet bij kunnen heb-
ben. Allemaal volstrekt logisch, maar het recente 
verleden heeft geleerd dat de politiek en de kriti-
sche burger niet gevoelig zijn voor dit soort argu-
menten. Die burger wil eenvoudig een product dat 
zonder gewasbescherming is geproduceerd. Dat 
sluit overigens niet uit dat diezelfde burger, maar 
dan in de rol van consument, bij de Appie een 
plofkip koopt. 

Wat in ieder geval niet helpt, zijn schandalen. Zoals 
in 2015, toen Greenpeace rond Pasen bij een aantal 
tuincentra planten kocht die bespoten bleken te 
zijn met een groot aantal in Nederland verboden 
middelen. Een ander, meer recent voorbeeld 
waarmee de sector in de krant kwam, was een 
Brabantse kweker die met het illegale middel fipro-

nil een aantasting door spint in laurierkers wilde 
bestrijden, met als gevolg dat bijna 40 bijenvolken 
het loodje legden. Dat is niet het nieuws waarmee 
je als sector in de krant wilt komen. Peter van ’t 
Westeinde baalt hier als vertegenwoordiger van 
de ZLTO nog extra van: ‘Het incident met fipronil is 
een klap in het gezicht van gewone, goed bedoe-
lende kwekers en zet de branche als geheel weer 
meters terug. Als kweker moet je zorgen dat je niet 
in de krant komt. Althans niet op deze manier.’

Vertrouwen
In de discussie die volgt, gaat het dan al snel om 
vertrouwen: heeft de consument of de burger nog 
wel vertrouwen in een producent, als deze zegt 
dat hij het allemaal netjes doet? Gerrit Massink van 
Damcon, producent van onder andere spuitma-
chines, is daar niet van overtuigd, als hij inbreekt 
in de discussie met de keiharde opmerking: ‘Als ik 
jullie hoor praten, vertrouw ik jullie niet.’ Misschien 
een bijzondere mening voor een producent van 
spuiten, maar waarschijnlijk wel representatief voor 
de mening van veel burgers. Peter van Dongen 
probeert het beeld van de kritische consument 
wat te nuanceren. Het gaat in zijn visie niet om 
de grote meerderheid van de Nederlanders, maar 
om een kleine kritische minderheid, die in staat is 
om het thema op de agenda van de politiek en de 
publieke agenda te krijgen. ‘Net als bij de zwar-
tepietendiscussie. Iedereen vindt het onzin, maar 
toch hebben we het daar steeds weer over.’
Van Dongen is overigens een van de initiatiefne-
mers van het expertpanel. Hij liet de redactie van 
dit vakblad een half jaar geleden weten dat het 
middelenpakket voor de boomkwekerij weliswaar 
krap is, maar in principe wel voldoende om in 
Nederland te blijven produceren. Van Dongen 
illustreerde zijn mening toen met een aantal voor-
beelden uit het recente verleden, waarbij afscheid 
nemen van bepaalde middelen volgens sommigen 
zou leiden tot het vertrek van bepaalde teelten uit 
Nederland. Het grondontsmettingsmiddel Basamid 
is zo’n product. Dat is verdwenen, maar er worden 

nog steeds rozen en bosplantsoen gezaaid. Een 
ander, ouder voorbeeld is het onkruidmiddel sima-
zin. Ook hiervan werd gedacht dat het intrekken 
van de toelating zou zorgen dat bepaalde teel-
ten verdwijnen. In de praktijk is dat volgens Van 
Dongen alleszins meegevallen. Hij nuanceerde zijn 
uitspraken van dit voorjaar wel, door aan te geven 
dat we de weersomstandigheden mee moeten 
hebben, of zeker niet tegen moeten hebben, en 
dat de combinatie van alternatief en chemie (geïn-
tegreerd telen) een must is.

Jan Bouwman is stewardship manager bij 
Syngenta. Hij moet zorgen dat boeren en kwekers 
middelen op de juiste manier en dus volgens het 
etiket gebruiken, zodat het middel daar terecht-
komt waar het nodig is en niet op plaatsen waar 
we het niet willen hebben. Nederland is belangrijk 
voor zijn bedrijf, maar Bouwman lijkt ervan over-
tuigd dat bepaalde teelten op termijn niet meer 
mogelijk zijn in Nederland. ‘Nederland is te druk 
en te klein om alle teelten hier te behouden. Veel 
mensen, veel water, met alle risico’s van dien op 
beïnvloeding vanuit de land- en tuinbouw. We zul-
len moeten accepteren dat de land- en tuinbouw 
altijd invloed zal hebben op onze omgeving. Doen 
we dat niet, dan is Nederland over 20 jaar één 
grote biologische moestuin.’

Verslaafd aan ingrijpen
Een deel van het wantrouwen van Massink 
wordt verklaard door de grondhouding van 
boomkwekers en agrariërs in het algemeen. 
Gewasbescherming heeft als doel om in te grijpen 
in een proces, wanneer dat om een of andere 
reden uit de hand dreigt te lopen. Michiel Gerritse: 
‘Eigenlijk zijn kwekers verslaafd geraakt aan dat 
ingrijpen.’ Volgens Gerritse zit daarin ook een 
systeemfout. Hij bedoelt daarmee dat je de con-
dities dusdanig moet inrichten, dat je niet hoeft 
in te grijpen. Dan is gewasbescherming niet meer 
nodig. Wouter Mauritz ziet daarnaast nog een 
ander belang van spuiten. Combinatie Mauritz 

11 min. leestijd FORUM
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spuit vaak tegen onkruid dat voor de teelt als zoda-
nig geen bezwaar oplevert, maar om zijn kwekerij 
netjes te houden en dus om bomen te verkopen. 
Gerritse snapt dat niet. Dat moet in zijn visie toch 
anders kunnen. 

Daarnaast blijft – tenminste in de huidige econo-
mie – de noodzaak om te bespuiten om fytosani-
taire redenen. Er wordt dan gespoten tegen een 
ziekte of plaag waarmee de kweker op zich wel 
kan leven, maar die de afnemer niet in zijn land of 
schap wil. Een derde schijnbare tegenstelling is het 
feit dat biologie en chemie soms perfect hand in 
hand gaan. Wilco Dorresteijn: ‘Je ziet bijvoorbeeld 
dat de biologische bestrijding van spint zo goed 
lukt, omdat we goede chemische correctiemidde-
len achter de hand hebben die veilig zijn voor de 
natuurlijke vijanden.’ 

‘Ik wil dat niet meer’
Het aardige van de masterclass is dat naast verte-
genwoordigers van de boomkwekerij ook andere 
kleine agrarische sectoren zijn vertegenwoordigd, 
zoals de fruitteelt en de teelt van bloembollen. 
Vooral die laatste sector moest van ver komen, 
maar heeft de laatste paar jaar grote stappen 
gezet als het gaat om een betere verstandhouding 
met de politiek en de consument. Dirk Osinga is 
kringsecretaris van de KAVB in Noord-Nederland: 
‘Je hebt te maken met een kritische consument. 
Die roept: Dat willen wij niet.’ Kwekers laten zich 
volgens Osinga snel zand in de ogen strooien door 
consumenten die op open dagen hun bedrijven 
bezoeken. ‘Daar komt een selecte groep van wel-
gezinde consumenten.’ In het algemeen geldt dat 
zaken zullen moeten veranderen. Als de burger dat 
niet roept, dan zal het grootwinkelbedrijf het wel 

afdwingen. Osinga vertelt over een oekaze van een 
belangrijke klant voor de bollensector: Aldi Süd, 
die bedong dat bloembollen voortaan geleverd 
moesten worden zonder residu. Bollen worden 
voor het planten ontsmet. Ook na de oogst en  het 
spoelen wordt daarvan nog residu gevonden. Aldi 
Süd eist nu dat er geen spoelresidu meer aan het 
eindproduct zit. Osinga: ‘Kwekers vinden dit niet 
leuk, maar het is wel de realiteit.’
Buurman Michiel Gerritsen is van NFO Fruit en is 
het grotendeels eens met Osinga als hij stelt: ‘Met 
alleen het verhaal dat we gewasbeschermingsmid-
del A vervangen door middel B komen we er niet. 
Dit is onhoudbaar en het zal nog erger worden.’

Slim spuiten
Hein Buisman is van KWH. Zijn bedrijf produceert 
intelligente nevelspuitsystemen, die ervoor zorgen 

Dit is wat de consument wil zien: lieveheersbeestjes die zorgen voor biologische bestrijding. De vraag is of dat mogelijk is? Daarnaast wordt het grootste probleem op de kwekerij niet gevormd 

door ziektes en plagen, maar door onkruid.
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dat kwekers met minder middel meer effect kun-
nen bereiken. Omdat Buisman zijn machines ook 
in vrijwel alle andere Europese landen verkoopt, 
kan hij goed inschatten waarin de Nederlandse 
situatie verschilt van die in de rest van Europa. 
Volgens Buisman valt dat allemaal wel mee. De 
belangrijkste reden is niet eens de nationale wet-
geving, hoewel ook hier Europa steeds belangrijker 
wordt, maar de bovenwettelijke eisen die de grote 
retailers afdwingen. Anderzijds ziet Buisman ook 
dat de consument of de burger met zijn portemon-
nee stemt en geen meerprijs zal willen betalen 
voor een duurzaam product. Als diezelfde kritische 
burger voor het schap staat, kan het zomaar zijn 
dat hij toch kiest voor dat goedkope en minder 

duurzame product. Osinga verklaart die twee-
slachtigheid door te verwijzen naar een onderzoek 
dat gedaan is naar de menselijke geest. ‘Mensen 
willen graag invloed kunnen uitoefenen op hun 
omgeving. Dat kan betekenen dat ze enerzijds 
lekker door blijven roken, maar zich anderzijds wel-
gemeend zorgen maken over residu van gewasbe-
strijdingsmiddelen dat op groente te vinden zou 
zijn.’

Geen kennis, wel een mening 
Dit ontlokt Jan Bouwman van Syngenta de uit-
spraak: ‘De consument heeft wel een mening, maar 
geen kennis.’ Waarschijnlijk een terechte opmer-
king, maar geldt hier niet de oude stelregel: er zijn 

FORUM

Jan van de Zande Gerrit Massink
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Ben je als kweker nog wel in staat om op een 
rendabele manier te produceren?

Is het steeds smaller wordende pakket gewas-
beschermingsmiddelen een bedreiging of een 
uitdaging?

Niet alleen de overheid stelt hogere eisen, ook 
de maatschappij en afnemers uit het grootwin-
kelbedrijf. 

Hoe kun je een goede lobby organiseren en 
waar moet die zich op richten? 

Welke sectoren in de agrarische wereld zijn 
een voorbeeld? 

Wat kunnen de verschillende sectoren van 
elkaar leren?   
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maar twee regels. Regel een: de klant heeft altijd 
gelijk. Regel twee: als de klant ongelijk heeft, gaat 
regel een in werking.
Bouwman: ‘De Nederlandse consument  moet ver-
trouwen houden in de wetenschappelijke kaders 
die er zijn als het gaat om stringente toelatingspro-
cedures voor gewasbeschermingsmiddelen. Als we 
de wetenschap niet meer vertrouwen, zijn we lost.’
Voor boomkwekers, maar ook voor andere pro-
ducenten is het altijd de vraag of je nu te maken 
hebt met de consument die stemt met zijn porte-
monnee, of met de kritische burger, die bezorgd 
of misschien gewoon angstig is over het milieu of 
ongewenste stoffen in zijn voedsel of tuinplanten.

lastige discussie
Het is waarschijnlijk vanwege het bovenstaande 
dat gastheer Jan van de Zande mij na de master-
class toevertrouwt dat hij het een ingewikkelde 
discussie vindt. Van de Zande: ‘Ik ben onderzoeker 
en wil graag met concrete oplossingen komen, 
zodat kwekers met minder middel betere resulta-
ten kunnen behalen. Bijvoorbeeld door het verho-
gen van de driftreductie of door het ontwikkelen 

van een slimme nevelspuit, die precies ziet hoe 
groot de bladmassa van een boom is en de hoe-
veelheid middel daarop afstemt.’ Techniek kan dus 
helpen teelten duurzamer te maken. Anderzijds 
gaat het niet altijd om techniek alleen. Ook de 
mindset en de kennis van de kweker die de spuit 
bedient zijn van cruciaal belang. Van de Zande ziet 
dat op beide fronten een enorme winst te boeken 
is, maar misschien nog wel het meest als het gaat 
om de instelling van de kweker. Er wordt weleens 
gezegd dat bestrijdingsmiddelen te duur zijn om 
onoordeelkundig te gebruiken. Volgens Van de 
Zande is dat helaas maar deel van het verhaal. ‘Het 
is heel makkelijk en relatief goedkoop om bij een 
bespuiting met middel X gauw even wat fungicide 
bij te mengen. Baat het niet, dan schaadt het niet, 
zo wordt dan al gauw geoordeeld.’ 
Wilco Dorresteijn is het daar als vertegenwoordiger 
van Delphy en adviseur van een groot aantal kwe-
kers niet mee eens. Kwekers vinden het niet leuk 
om te spuiten. Daarom worden allerlei monitoring-
technieken gebruikt om goed vast te stellen wat 
het effect is van een bespuiting en wordt alleen 
gespoten bij het juiste weer. Daarnaast investeert 
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de sector volgens Dorresteijn momenteel veel in 
onderzoek naar duurzame oplossingen binnen het 
Koepelproject. Wilbert van Luenen sluit zich gro-
tendeels aan bij adviseur Dorresteijn van Delphy: 
‘Ik vind dat we op de goede weg zitten.’
Een goed voorbeeld is de drierijige boomgaard-
spuit van KWH. KWH kan tot nu toe als enige fabri-

kant via een onderzoek van de WUR bewijzen dat 
het meer dan 90 procent driftreductie kan realise-
ren. Hierdoor kon het breedwerkende insecticide 
Vertimec Gold behouden blijven voor de fruitteelt; 
een duidelijk bewijs dat innovatieve technieken 
soms ook kunnen leiden tot een verbreding van 
het middelenpakket. 

precisiespuit 
Gastheer Jan van de Zande is natuurlijk trots op 
wat bereikt is, maar is ook zeer kritisch over de 
snelheid waarmee zaken worden opgepakt: ‘Ik heb 
in 1998 en 2003 al een precisiespuit voor de fruit-
teelt geïntroduceerd, die niet werd opgepikt door 
de markt. Nu pas zien we beweging in de richting 
van introductie van precisiespuiten in de fruit- en 
boomteelt. Er is nog zo veel mogelijk om middelen 
beter gedoseerd en beter geplaatst toe te dienen.’ 
Wouter Mauritz, directeur van Combinatie Mauritz 
en dus net als Wilbert van Luenen ervaringsdes-
kundige, heeft vorig jaar een intelligente KWH-
spuit gekocht. Mauritz: ‘Die machine kost ongeveer 
15.000 euro meer dan een gewone spuit, maar ik 
kan hem binnen één jaar terugverdienen doordat 
ik makkelijker werk en minder middel gebruik. 
De essentie van de spuit is dat hij het middel pas 
mengt op het moment dat hij daadwerkelijk gaat 
spuiten. Daardoor kun je heel makkelijk wisselen 
tussen de verschillende middelen, als de ene rij 
bomen last heeft van de ene ziekte of plaag en 
de volgende rij van een andere.’ Producent Hein 
Buisman lijkt verlegen door zo veel complimenten. 
‘Je moet erbij vertellen dat het gaat om een vol-
strekt experimenteel prototype, dat nog helemaal 
niet officieel in productie is.’

wie neemt het initiatief?
Er is een duidelijke consensus over het afkal-
ven van het aantal middelen om gewassen te 
beschermen. En als de sector vindt dat daar iets 
tegen gedaan moet worden, zal men in actie 
moeten komen. De vraag is dan wel hoe die actie 
verloopt en op wie die actie zich moet richten. 
Jan Bouwman van Syngenta lijkt weinig geloof te 
hechten aan de stelling dat communicatie met de 
consument veel toevoegt. Hij gelooft meer in een 
lobby naar de Tweede Kamer, waar je met goede 
argumenten en wetenschappelijk onderzoek 
kunt laten zien hoe belangrijk gewasbescherming 
voor Nederland, de Nederlandse economie en 
de Nederlandse boer is. Wat Nederland eigenlijk 

FORUM

‘we hebben Stappen Gezet’
Geert Mooren van Rosa Mundo was graag aan-
wezig geweest bij het forum in Randwijk, maar 
had agendaverplichtingen. Wel wilde hij graag 
reageren op het artikel: 
‘Als Rosa Mundo zijn we al enkele jaren bezig 
met groene middelen en het verhogen van de 
biodiversiteit. Dat doen we in samenwerking 
met Cultus Agro Advies en een aantal van die 
trajecten valt onder het PT Koepelproject. Zo 
zijn we bezig met plantversterkers en hebben 
we bloemenmengsels gezaaid naast onze 
percelen. We hebben vorderingen gemaakt 
met plantversterkers en zijn minder afhan-
kelijk geworden van chemie. Het blijft wel zo 
dat er verschil is in gevoeligheid tussen de 
verschillende cultivars. We zetten stappen en 
dat is goed voor ons en de sector. Wat de bloe-
menmengsels betreft, gebruiken we minder 
insecticiden. Ook dat is winst voor ons en het 
milieu. De bloemmengsels leveren daar een 
bijdrage aan. Als ik alles vergelijk met tien jaar 
geleden, dan hebben we grote stappen gezet. 
Maar ik ben me er ook van bewust dat we 
chemie nodig blijven houden bij onze teelten 
als correctie.’

Wilco Dorresteijn Lilian Braakman
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mist, is een soort ambassadeur voor de sector, die 
de succesverhalen op een realistische manier kan 
vertellen. 
Dat idee van Bouwman vinden de andere aanwezi-
gen wel iets. Er komen zelfs al suggesties over wie 
die rol zou moeten invullen. Yvonne Jaspers van 
‘Boer zoekt Vrouw’ wordt genoemd, maar de meest 
stemmen lijken te gaan naar de voormalige minis-

ter van Landbouw, Cees Veerman, of PvdA’er Felix 
Rottenberg. Jan Bouwman: ‘Om de lobby goed te 
organiseren, heb je iemand nodig die weet hoe het 
werkt in de wereld.’
Bouwman: ‘Wat wij zouden moeten doen, is onze 
wetgeving aanpassen aan de innovatiegraad. 
De overheid moet daarbij wat ruimte scheppen 
voor landbouw, al was het alleen maar omdat 
Nederland heel veel geld verdient aan de land-
bouw.’
Osinga zet zijn vraagtekens bij de lobby richting 
politiek: ‘Om herkozen te worden, luisteren ze 
graag naar de heersende trend, minder mid-
delen dus, in dit geval. Vaak niet gehinderd door 
kennis, maar op basis van emotie. Pas als er aan-
toonbaar stappen worden gezet, ontdek je bij de 
Kamerleden enthousiasme om zich in te zetten. In 
sommige gevallen wordt je dan ook nog wat tijd 
gegund, of, zoals bij Tagetes, worden de regels zelfs 
versoepeld.’

Individuele kweker
De lobby die de KAVB heeft georganiseerd was 
veel kleinschaliger van opzet, maar was volgens 
Osinga wel degelijk effectief, ondanks het beperkte 
budget. Osinga laat de brochure zien die de 
KAVB heeft ontwikkeld, met daarin het actieplan 
Duurzame Bloembollenteelt. Kosten: ver onder de 
tienduizend euro. Verder is de KAVB in haar lobby 
veel meer uitgegaan van de individuele bloembol-
lenkweker. Volgens Osinga is dat heel effectief. 
Telers en hun medewerkers kunnen via Twitter 
en Facebook het verschil maken in hun directe 
omgeving en in de publieke opinie. Door uit de 

anonimiteit te treden, laten ze de consument een 
beeld zien en geven ze hem het gevoel dat hij 
wordt gehoord.  

conclusie
Bestrijdingsmiddelen zullen in de toekomst steeds 
verder worden ingeperkt, en dat gaat soms sneller 
dan iedereen verwacht. De slimste strategie is wel-
licht om zo snel mogelijk ervaring op te doen met 
duurzame manieren van bestrijden, groene chemie 
of beter gedoseerd toedienen. Als je als kweker 
trendsetter bent in dat proces, zul je ook de beste 
kansen hebben op het moment dat bepaalde che-
mische middelen verdwijnen.

FORUM
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boom in business reisde af naar moerbeke-waas om de oplevering van een gloednieuwe roll air cabrio-foliekas van rovero te volgen. we leerden daar 

dat de ene foliekas de andere niet is. en we namen meteen een kijkje in een van de modernste kamerazalea- en binnenkort ook rododendronkwekerijen 

van belgië. 

Auteur: Peter Voskuil

‘Bij een A-merk hoort ook 
een A-kas’
ID’Flor (Moerbeke, België) en de keuze voor een cabrio-foliekas 

Piet Ravelingien
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Maandagochtend in Moerbeke-Waas. Bedrijfsleider 
Piet Ravelingien kijkt tevreden in de rondte in de 
nieuwe cabrio-foliekas die aan het reeds bestaande 
kassencomplex toegevoegd wordt. Met directeur 
Robert Poljet en salesmanager Johan van Tuyl van 
Rovero bespreekt hij de openstaande werkzaamhe-
den. Veel discussie levert het niet op.

Demonstratie 
De opbouw verloopt volgens plan. De constructie 
staat, het dek is al zo goed als af. Een druk op een 
knop en binnen tweeënhalve minuut zit de kas 
van een hectare dicht; Ravelingien kan het niet 
laten dat even te demonstreren. Soepeltjes zet 
hij de motoren aan het werk. In no time staat het 
folie strak gespannen tussen de spanten en is alles 
dicht. ‘Nu is de folie zo sterk dat je erover zou kun-

nen lopen’, meldt Poljet. 
De foliekassenmarkt is een specialistische, heeft 
Johan van Tuyl (verantwoordelijk voor de verkoop 
in de Benelux, Scandinavië en Australië) mij een 
kwartier daarvoor al uitgelegd namens Rovero. 
Folie is voor veel boomkwekers een must vanwege 
het verschil in lichtinval; folie laat in tegenstel-
ling tot glas uv door. Gewassen groeien daardoor 
anders (vaak te hard). Vaste planten, bomen, strui-
ken en heesters houden van de lichtinval van folie. 
Maar de ene foliekas is de andere niet. 

Gepatenteerd
De behoefte aan cabriokassen groeit. Het type 
kas waar ID’Flor voor gekozen heeft – de Roll Air 
Cabrio – levert Rovero al sinds 1994. Het werkt 
volgens een gepatenteerd systeem waarbij de folie 
wordt opgerold.
Concurrerende leveranciers van foliekassen laten 
het dak (mede vanwege dat patent) op andere 
manieren bewegen. Je hebt foliekassen die werken 
met een klapconstructie van dakpanelen. Die zijn 
vatbaar voor wind. Weer andere systemen schuiven 
de folie bij opening als een gordijn naar de zijkant. 
Nadeel: schaduw en algengroei in de folie. Van 
Tuyl: ‘Het grote voordeel van ons systeem is dat 
eigenlijk alleen de gootlijn en de beschermkapjes 
voor enige schaduw zorgen.’ Het systeem is na 
al die jaren zo verfijnd door Rovero, dat Van Tuyl 
claimt dat storingen nagenoeg uitgesloten zijn.

kwaliteit
Poljet: ‘Alles draait om de kwaliteit van de plant die 
uit de kas komt. Als jij volledige uv kunt geven op 
een plek waar de plant er echt om vraagt, dan is 
dat ongeëvenaard. Ik heb in Frankrijk een klant die 
in saladeplantjes doet. Dat groen van die salade is 
een ander groen dan onder glas, hoor ik dan van 
de klant. Dat is precies het soort groen dat doet 
verkopen.’
Weer een andere klant van Rovero, Diderk Heinje 
Baumschulen, is een van de grootse boomkwekers 
van Duitsland. ‘Voor mij is de beste reclame dat dit 
soort grote namen in de sector in het verleden een 
Roll Air gekocht hebben en deze verder uitbreiden. 
Heinje komt zo’n beetje om de twee jaar bij mij 
terug’, zegt Poljet. ‘En neem van mij aan dat de 
eigenaar daar niets doet zonder dat hij zeker weet 
dat hij dat geld weer terugverdient.’

marketing
In Moerbeke-Waas speelden kwaliteitsoverwe-
gingen een grote rol bij de aanschaf van de Roll 
Air, vertelt Piet Ravelingien. De overkoepelende 
holding van ID’Flor (Floré) heeft de crisis aange-
grepen om zich met een eigen A-merk in de markt 
te onderscheiden. Hortinno is een sterk merk in 
het hoogste segment geworden. ‘Marketing heb-
ben we echt moeten leren hier’, aldus Ravelingien. 
‘Maar achteraf is het een goede zet geweest. Ik 
denk dat we de investering in deze kas niet had-
den kunnen doen zonder die merken.’ Floré heeft 

5 min. leestijd ACTUEEL
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tegenwoordig zelfs twee marketeers in vaste 
dienst, iets wat nog niet zo gek lang geleden 
ondenkbaar was.

rododendrons
ID’Flor wil ook bij de rododendrons de kwaliteit 
verder omhoogstuwen. ID’Flor heeft nieuwe, jonge 
eigen soorten van hoge kwaliteit die zij eveneens 
onder de merknaam Hortinno in de markt wil gaan 
zetten. ‘Onze planten moeten er gewoon mooier 
uitzien dan andere’, stelt Ravelingien.  
Tot nu toe vond de productie van rododendrons 
en ook bamboe plaats op een aparte vestiging 
in Maldegem, maar ID’Flor sluit die vestiging en 
brengt de locatie nu onder in Moerbeek. Daartoe 
moest het kassencomplex in Moerbeek dus uitge-
breid worden.
Rododendrons stellen kwekers voor een klassiek 
dilemma: blijf ik buiten met de planten of ga ik 
naar binnen? Bij strenge winters zorgt de bui-
tenkweek voor veel uitval en kwaliteitsverlies. Bij 
zachte winters is het naar binnen brengen van de 
planten juist weer voor niets geweest. Bovendien 
zorgt de kweek binnen ervoor dat de plant minder 

kan uitharden, want de rododendron is en blijft 
van nature een buitenplant. 

In Maldegem was alleen al dat verplaatsen van 
planten van binnen naar buiten arbeidsintensief 
voor ID’Flor. Zes mensen waren er soms anderhalve 
week per hectare mee bezig met de vrachtwagen. 
‘We hebben voorafgaand aan het besluit om te 
verhuizen alle mogelijkheden in kaart gebracht’, 
vertelt Ravelingien, ‘maar dat heen en weer rijden 
is niet meer van deze tijd. Drie jaar geleden heb-
ben we nog een extreem koude winter gehad, 
wat veel problemen veroorzaakte in de teelt. Het 
klimaatprobleem maakt dat binnen-of-buiten-
vraagstuk steeds urgenter. We kwamen al snel tot 
de conclusie dat we een foliekas nodig hadden die 
open en dicht kon.’

Toen dat besluit eenmaal gevallen was, besteedde 
ID’Flor veel tijd aan het bekijken van de verschil-
lende systemen op de markt. In een ver verleden 
waren er al ervaringen opgedaan met een systeem 
van Svenson (de zogeheten QLS-hal) die niet 
hoopvol stemden. Toen bracht het open en dicht 

Johan van Tuyl
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schuiven nog zo veel kinderziektes met zich mee, 
dat ID’Flor het dak ten langen leste verwijderde en 
alles met folie dichtzette.
Wat dat betreft is er veel vooruitgang geboekt. 
Ravelingien bekeek tevens een cabrio-systeem 
van Cravo, een grote concurrent van Rovero uit 
Canada. Prijstechnisch lagen de twee types niet ver 
uit elkaar. De keuze viel uiteindelijk op Rovero na 
een oriënterend bezoek aan onder meer kwekerij 
Mathot in Reeuwijk, die drie hectare Roll Air Cabrio 
heeft staan. 
‘Alles komt gelijkmatig binnen’, zo onderbouwt 
Ravelingien de keuze voor Rovero. ‘Regen wordt 
mooi egaal verdeeld en de schaduwvorming is 
minimaal. Het is ideaal. Nu kunnen we het afhar-
den van de planten sturen, terwijl onze concur-
renten die planten gewoon nog buiten kweken. En 

door alle extremiteiten buiten te houden, krijg je 
ook een gelijkmatiger kwaliteit.’ 

afzetrobot
Een bijkomend voordeel is dat de vergaande 
automatisering die Ravelingien in Moerbeke heeft 
toegepast door de uitbreiding nog rendabeler 
wordt. De lopende banden en tal van andere snuf-
jes in de nieuwe kas kunnen moeiteloos ook in de 
nieuwe kas gebruikt worden. Zo heeft Ravelingien 
recent in samenwerking met een Belgisch bedrijf 
een automatische afzetrobot in gebruik genomen. 
De volgende stap is het automatisch oppakken van 
de planten. 
Poljet tegen Ravelingien: ‘Ik wil u niet met stroop 
smeren, maar naar Belgische maatstaven is dit 
inderdaad een ultramodern bedrijf.’ Op de vesti-

ging in Moerbeke werken vijftien mensen, bij de 
overkoepelende Floré Groep in totaal meer dan 
550. 

Volgens Poljet is het kwaliteitsargument bij steeds 
meer kwekers doorslaggevend bij de keuze voor 
een cabriokas. ‘Maar uiteindelijk beslist de klant 
zelf’, zegt Poljet. ‘Je kunt enkel adviseren. Budget 
is nog te vaak bepalend, vind ik. Terwijl het erom 
gaat wat een kas oplevert.’ 
Behalve voor kwekerijen wordt de Roll Air ook veel 
gebruikt als verkoopruimte voor buitenplanten 
en bomen bij tuincentra. Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en Scandinavië zijn belang-
rijke afzetmarkten voor Rovero als het om de Roll 
Air gaat. Poljet: ‘Als je bedenkt wat er bereikt kan 
worden, heeft deze kas echt een goede prijs-kwa-
liteitverhouding. Je kunt hem qua prijs niet verge-
lijken met een standaard foliekas of een standaard 
glazen Venlo-kas. Hier zit veel meer elektronica in, 
meer motoren ook.’   

bakker
De grote uitdaging voor Ravelingien en zijn man-
nen in Moerbeke is nu om optimaal gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de nieuwe kas. 
‘Dat is best spannend, ja. Als er bij een bakker iets 
misgaat, is hij er de andere morgen weer vanaf. 
Gaat er bij ons iets mis, dan ben je zomaar ander-
half jaar verder.’    

be social 
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Als je wilt weten hoe dingen werkelijk zitten, moet je beginnen met naar jezelf 
te kijken. Die wijze raad kreeg ik pas geleden van iemand. Hoe zit het met 
mezelf als het gaat om gewasbescherming? Op mijn eigen stoepje gebruik ik 
sinds een paar jaar geen vergif meer. Wel azijn, en soms een brander. Werkt 
niet zo goed, maar geeft duidelijk een beter gevoel! En het is vooral makkelij-
ker. Als ik in de supermarkt sta, is dat goede gevoel snel weer weg; dan koop ik 
gewoon de goedkoopste kip of koe die in het schap ligt. Ben ik nu de moderne 
Nederlander, die het ene moment overloopt van goede bedoelingen, maar dat 
op een ander moment wel erg ingewikkeld of duurt vindt?  Waarschijnlijk wel. 
En het punt is: de inzichten op dit gebied verschuiven. Vijf jaar geleden vond 
ik het nog normaal om de rozen in mijn tuin te besproeien tegen schimmels. 

Misschien schrijf ik morgen in een artikel dat de nieuwe rozen veel resistenter 
en gezonder zijn, maar voor mijn eigen tuin vind ik dat toch wat ingewikkeld, 
en vooral zo’n heisa. 
Waarom vertel ik u dit allemaal? Dit interesseert u toch geen biet? Weet ik, 
maar ik kijk even naar mezelf als de gemiddelde consument. En naar wat moet 
u  moet doen om te zorgen dat uw roosjes, planten en struiken bij mij in de 
winkelwagen belanden. Dat heeft alles te maken met het goede gevoel. In 

een masterclass over gewasbescherming die ik recent mocht voorzitten, had 
ik dat gevoel niet echt bij de boomkwekerswereld, maar, heel opvallend, wel 
bij de bollensector. Bloembollen stonden in het verleden bijna symbool voor 
een ongebreideld en overdadig gebruik van gif. Ik weet het, ik mag dat woord 
gif als hoofdredacteur van dit blad niet gebruiken, maar als consument of 
bezorgde burger weer wel.
Terug naar de bollen. Wat het meest opviel tijdens het forum: deze sector 
heeft zichzelf ‘teruggevochten’ en actief gewerkt aan een beter imago. Bijna 
nog opvallender is dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij de kweker zelf is 
komen te liggen. Dus geen klaagverhalen: We hebben al zo veel gedaan en nu 
is het nog niet genoeg. Of: De burger snapt ons niet. De klant is altijd koning, 
zelfs als dat niet helemaal terecht is. En wat mijzelf betreft: ik ben de dag erop 
bij Intratuin een dubbele dosis sneeuwklokjes gaan kopen. Vijfendertig pro-
cent afgeprijsd; dat was dus dubbel scoren! 
Overigens doe ik met het bovenstaande de boomkwekerij onrecht. In deze 
Boom In Business staat ook een interview met Gebr. Bressers uit Oirschot. Zo 
kan het ook: een kweker die vanuit eigen motivatie bezig is gewasbescher-
ming af te bouwen.  

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Dus geen klaagverhalen: We hebben al zo 

veel gedaan en nu is het nog niet genoeg. 

Of: De burger snapt ons niet

Wat moet u moet doen om te 

zorgen dat uw roosjes, planten en 

struiken bij mij in de 
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Natuurlijk!  De meest vitale 
en topklasse gewassen
Kies voor Osmocote, de meststof met gegarandeerd het beste resultaat! Jarenlange ervaring, 
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