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ad vRoMans: ‘Ik Ben autoRItaIR’
‘Maar dat is een techniek uit het verleden’

ROVERO MULTI
• Diverse types voor zowel grote als kleinere projecten

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

•  Enkel- en dubbel zijdige nokluchting mogelijk,  

en diverse types gevelluchting

ROVERO TUNNEL
• Wandelkappen, ronde tunnels, rechte tunnels

• Voorzien van gevelluchting, of met nokluchting

• Breedtes vanaf 4,40 m t/m 10,00 m

Krabbescheer 6

4941 VW Raamsdonksveer

Nederland

T +31 (0) 162 – 57 45 74

F +31 (0) 162 – 57 45 00

E info@rovero.nl

www.rovero.nl

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

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

ROVERO ROLL-AIR
• Dé cabrioletkas

• Uw gewas in enkele minuten binnen óf buiten

• Altijd het ideale klimaat voor uw bomen en planten

Thuis in foliekassen  
voor de boomkwekerij

Rovero_A4.indd   1 10/11/17   15:24



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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VDH Foliekassen BV

Frankrijklaan 9
2391 PX HAZERSWOUDE

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

www.foliekassen.com

VOORUITSTREVEND
IN FOLIEKASSEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBANd/BINdBuIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij de Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Ziet u ook graag uw bedrijfsinformatie 
op deze pagina?  

Neem dan contact op met 
Rik Groenewegen,  

via rik@nwst.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl



Dé software voor de kweker  
en handelskweker
o   Functionele dashboards als hartbewaking van uw bedrijf
o   Vision-Mobile voor real time voorraadbeheer
o   Altijd en overal gratis online toegankelijk
o   Bestellingen automatisch verwerken als verkooporder
o   Handige dagelijkse takenlijst

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

Pas geleden volgde ik een discussie over de toekomst van het platteland. Een 

van de termen die daar werden geïntroduceerd, was de ‘omfietsboer’. Dat is een 

kweker of boer die iets produceert dat zo bijzonder is dat je daar een blokje voor 

omfietst. Albert Leemreize uit Ruurlo is zo’n omfietskweker en kan het ook nog 

eens op zeer sympathieke manier brengen. 
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Bomen Inspyreren Mensen

Als íemand de ambassadeurspet past en 

anderen kan enthousiasmeren voor groen, 

dan is het de groenprofessional. Maar hoe 

doe je dat? Hoe vertaal je jouw kennis over 

en waardering voor bomen naar ‘de gewone 

man’? En… hoe anticipeer je op eventuele 

kritiek? 

Hoge sierwaarde door late bloei en 
lang aanwezige lampionnetjes 

‘Het is een nek-aan-nekrace. Als iemand nog niet 

gestemd heeft op zijn favoriet, kan hij dat nú nog 

doen.’ Vlak voordat dagvoorzitter Peter Derksen de 

winnende Inspyratieboom bekendmaakt, geeft nog 

één aanwezige gehoor aan de oproep. Het maakt 

geen verschil meer. Met een minieme voorsprong 

op nummer twee mag Koelreuteria paniculata zich 

Inspyratieboom 2017 noemen. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

16 32
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Barenbrug voert droogteproeven uit met nieuwe 
verrolbare kassen

In april heeft Barenbrug twee verrolbare kassen in gebruik genomen van elk 10 

meter breed en 40 meter lang. Het bedrijf zet de kassen in om droogteproeven 

te houden. Als het regent, worden de tunnels over de gewassen gerold en als 

het droog is, worden ze achter de gewassen gerold. In totaal kunnen de kassen 

182 meter heen en weer verrold worden.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

18 Regio in Beeld: Alwin Kalderman

26 Regio in Beeld: Theo Westerveld

30 De perfecte kerstboom voor 2017

40 Ad Vromans: ‘Ik ben autoritair, maar dat is 
 een techniek uit het verleden. Mijn zoon gaat 
 het anders doen’ 

50 Hoofdredactioneel

46

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

'Ik denk dat buxus een exclusievere 
plant wordt'

Buxus sempervirens was ooit een chique kasteelplant. 

Door massaproduct werd het een product voor iedereen. 

Maar ziekten en plagen zorgen ervoor dat de plant uit 

menig particuliere tuin wordt weggehaald. Hoe ziet zijn 

toekomst eruit?

 

14
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Bezoekersaantal  
GGP stijgt licht
Van 4 tot en met 6 oktober werd de 27e editie van 
vakbeurs Grootgroenplus gehouden. De beurs trok 
dit jaar meer bezoekers dan vorig jaar, zo meldt de 
beursorganisatie. De stijging is volgens de  
organisatie deels te verklaren doordat er meer 
deelnemers waren. In totaal werden er bezoekers 
geteld uit meer dan dertig verschillende landen. 
De bezoekersspreiding was wel anders dan voor-
gaande jaren; op de beursdonderdag was het 
bijvoorbeeld 18% drukker dan in 2016. Ook was er 
een toename in de kwaliteit van de bezoekers, zo 
blijkt uit de evaluatie. De beurs was dit jaar volle-
dig volgeboekt. Onder de 316 standhouders waren 
dit jaar weer veel groene deelnemers. Bijna een 
vijfde van de deelnemers kwam uit het buitenland, 
met name uit België, Polen, Italië, Duitsland en 
Frankrijk. Over het algemeen wordt de vakbeurs 
goed gewaardeerd door de deelnemers. De gemid-
delde score steeg van een 7 in 2016 naar een 7,2 in 
2017. Grootgroenplus 2018 vindt plaats van 3 tot 
en met 5 oktober 2018 in Zundert. 
 

Weijtmans toe aan 
vierde telescoopkraan
Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout heeft 
alweer een vierde telescoopkraan in bestelling. 
Het bedrijf is momenteel actief met drie teles-
coopkranen in de gehele Benelux en Duitsland. 
Weijtmans was met zijn unieke telescoopkraan en 
nieuwste Euro 6 Silent-vrachtwagen aanwezig op 
de Boom Inspyratie Dag. Kees Weijtmans spreekt 
over een unieke kraan, die alleen Weijtmans in het 
wagenpark heeft staan. 'Het is een zeer veilige en 
effectieve kraan. Hij kan al bediend worden door 
één man, waardoor de personeelskosten laag 
blijven. Ook uniek en zeer prettig is dat de teles-
coopkraan gewoon de snelweg op mag en dat er 
bij werkzaamheden geen oplader nodig is. Ook dit 
drukt de kosten', zegt Weijtmans. Daarnaast heeft 
Weijtmans een nieuwe vrachtwagen toegevoegd 
aan zijn wagenpark. Het betreft de Euro 6 Silent-
vrachtwagen, met een motor die zeer stil is en een 
minimale uitstoot van schadelijke stoffen heeft. 
Ook beschikt de vrachtwagen over een grote capa-
citeit van wel 80 kubieke meter.

Nieuwe cao Open 
Teelten
Werkgeversorganisaties LTO Nederland, KAVB, 
NFO, Anthos en de werknemersorganisaties FNV 
Agrarisch Groen en CNV Vakmensen hebben op 
31 oktober 2017 een onderhandelingsresultaat 
bereikt over de nieuwe cao Open Teelten. In de 
nieuwe cao wordt een vernieuwde arbeidstijden-
regeling opgenomen met daarin een standaardre-
geling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt 
in de plaats van de vier huidige regelingen die de 
cao kent. De regeling Seizoenarbeid zal op korte 
termijn door de partijen worden geëvalueerd en 
indien noodzakelijk gemoderniseerd. De sector 
Open Teelten wordt een partij bij de af te sluiten 
cao waarin de private aanvulling van de WW 
(PAWW) wordt geregeld.

Er wordt een seniorenregeling ingevoerd voor 
werknemers vanaf 60 jaar, met als uitgangspunt 
80 procent werken, 90 procent loon en 90 procent 
pensioenopbouw. Het betreft een premievrije 
regeling voor werknemers. De werkgever wordt 
gecompenseerd voor de 10 procent loonkosten 

Van den Oever 
gecertificeerd CO2-
prestatieladder
Op 4 oktober werd boomkwekerij M. van 
den Oever als eerste grote boomkwekerij van 
Nederland officieel gecertificeerd voor de CO2-
prestatieladder niveau 3. In juli van dit jaar kreeg 
de kwekerij al een positief advies voor de certifi-
cering.

Volgens directeur Marwin Dekkers benadrukt M. 
van den Oever hiermee hoe serieus het bedrijf 
zijn eigen missie als 'leefwereldverbeteraar' 
neemt. 'Als voortrekker in de branche van een 
duurzame teelt en een vernieuwende en natuur-
lijke groenaanpak bij klanten, kan het niet anders 
dan dat je in eigen huis ook aan CO2-reductie 
werkt.' De officiële certificering is gepubliceerd 
op de website van de stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), die de lad-
der beheert en verder ontwikkelt.
In het kader van de CO2-prestatieladder is bij M. 
van den Oever een gedetailleerde inventarisatie 
gemaakt van alle aanwezige machines en werd de 
huidige uitstoot van CO2 op bedrijfsniveau bere-
kend. De boomkwekerij stelde een verbeterplan 

op, waarin werd vastgelegd op welke wijze de 
CO2-uitstoot verder wordt gereduceerd. Er wordt 
bijvoorbeeld ingezet op een verlaging van de 
CO2-uitstoot van bedrijfsactiviteiten en uitgaand 
transport.

De CO2-prestatieladder is een instrument om 
bedrijven die deelnemen te stimuleren tot CO2-
bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en 
bij de uitvoering van projecten voor klanten. Het 
gaat daarbij met name om energiebesparing, 
het efficiënt gebruikmaken van materialen en de 
inzet van duurzame energie. Bij de ontwikkeling 
van de CO2-prestatieladder is gekozen voor een 
aantal belangrijke uitgangspunten: maximale 
gerichtheid op eigen initiatief, het realiseren van 
praktische resultaten in de keten en het stimu-

leren van innovaties ten aanzien van daadwer-
kelijke CO2-reductie. Behalve aan het reduceren 
van de CO2-uitstoot zegt Dekkers veel waarde te 
hechten aan het kweken van gezonde en kwa-
litatief goede bomen die met de meest milieu-
vriendelijke teeltmethodes worden gekweekt. 
'Bij onze duurzame kweekmethode maken we 
gebruik van de natuur en investeren we actief 
in het verbreden van de biodiversiteit op onze 
boomkwekerij. Hiervoor werken we met onder 
andere insectenhotels, bijenkasten en nestkastjes 
en zaaien we lege stroken in met bloemenmeng-
sels die aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders.' 
Het bedrijf laat weten reeds gecertificeerd te zijn 
voor Milieukeur, ISO 9001 en het NL Greenlabel 
duurzaamheidspaspoort met een A+-status.
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volgens een nog op te stellen regeling. De partijen 
hervatten het overleg om te komen tot huisves-
tingsnormen in de cao. Tevens zijn er afspraken 
gemaakt over scholingsvouchers, het benoemen 
van een vertrouwenspersoon en cao-naleving.
Er is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 
6 procent voor een periode van 35 maanden (3 
procent per 1 januari 2018 en 3 procent per 1 janu-
ari 2019). De nieuwe cao loopt tot en met 29 febru-
ari 2020 en geldt onder meer voor de akkerbouw, 
boomkwekerij, bloembollen, buitenbloemen en 
fruitteelt. Leo van der Zon, woordvoerder namens 
de werkgevers, is verheugd dat er in het kader 
van de modernisering van de cao nu een duide-
lijke arbeidstijdenregeling is afgesproken en de 
regeling seizoenarbeid onder de loep zal worden 
genomen. Marcella Bense van FNV Agrarisch Groen 
en Henry Stroek van CNV Vakmensen zijn tevreden 
met de loonsverhoging en met de seniorenrege-
ling die in het kader van duurzame inzetbaarheid 
in de sector wordt geïntroduceerd. 
Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorge-
legd aan de respectievelijke achterbannen. Als 
deze (rond half november) instemmen met het 
resultaat, is er een nieuwe cao, die vervolgens voor 
algemeenverbindendverklaring zal worden voor-
gelegd aan de minister van SZW.

Wetenschappers 
ontdekken vijand 
Xylella
Wetenschappers van de Universiteit van Bari 
hebben mogelijk een natuurlijke vijand van 
Philaenus spumariu ofwel het schuimbeestje 

ontdekt. Het schuimbeestje is een van de dragers 
van de Xylella-bacterie. Min of meer per toeval 
ontdekten wetenschappers dat Zelus renardii 
ook Philaenus spumariu aanvalt, toen zij zagen 
dat luizen werden aangevallen door Zelus. Toen 
ze de Zelus spuugbeestjes voorhielden, werden 
deze binnen enkele seconden aangevallen, vertelt 
onderzoeker Francesco Porcelli. Momenteel wordt 
onderzocht of Zelus renardii op grote schaal kan 
worden gekweekt en ingezet tegen verspreiding 

van de Xylella-bacterie. Philaenus spumariu is 
een van de dragers van de bacterie die Xylella 
fastidiosa veroorzaakt, maar niet de enige. Ook 
van andere cicaden is bekend dat zij de bacterie in 
zich dragen. De bacterie wordt overgedragen als 
de zuigende insecten zich aan het xyleem van de 
plant te goed doen. Zelus renardii is een roofinsect 
en wordt ook wel assassin bug genoemd.

Telermaat Open  
viert jubileum
De Nationale Kampioenschappen Tennis voor 
Boomkwekers is de afgelopen jaren een heuse  
traditie geworden. Op vrijdag 12 en zaterdag  
13 januari wordt de wedstrijd voor de twintigste 
keer georganiseerd. 
Tijdens de Telermaat Open 2018 strijden boom-
kwekers uit Boskoop en wijde omgeving om titels 
in de diverse categorieën. Deelname is mogelijk 
met één of meerdere heren- of damesteams en/
of gemengd dubbels per bedrijf of per combinatie 
van bedrijven. Iedereen die werkzaam is in de 
boomkwekerijsector kan deelnemen. Ook partners 
en inwonende kinderen vanaf 16 jaar kunnen 
meespelen. 
Speciaal voor deze jubileumuitgave zijn ook alle 
oud-deelnemers van harte uitgenodigd, ook als 
zij momenteel niet meer in de sector werken. Bij 
voldoende aanmeldingen kan er indien gewenst 
een aparte poule voor de (wat) oudere deelnemers 
gemaakt worden. Telermaat Open 2018 vindt 
plaats in het Sportcentrum Midden Boskoop aan 
de Sportlaan te Boskoop.

LTO 
Boomkwekersdag op 
21 december
Op donderdag 21 december organiseert de LTO 
Vakgroep Bomen en Vaste Planten wederom 
de LTO Boomkwekersdag. Verschillende vak-
groepen, namelijk Vaste Planten, Laan-, Bos- en 
Parkbomen en Bos- en Haagplantsoen, zullen 
voorafgaand aan het officiële gedeelte nog 
een algemene ledenvergadering houden. Het 
programma, dat nog niet helemaal bekend 
is, begint vervolgens ‘s middags. Op de 
Boomkwekersdag zal traditioneel ook de Boom 
van het Jaar gekozen worden. Het thema van 
deze verkiezing is dit jaar 'Bomen met voed-
sel voor mens en dier'. Inzendingen voor deze 
verkiezing kunnen nog tot 25 november via 
deze link ingediend worden bij LTO. Vervolgens 
worden begin december drie genomineerden 
bekendgemaakt en bepalen de bezoekers van 
de Boomkwekersdag uiteindelijk de winnaar.

150.000e gebruiker Tree-Ebb
De bomenzoektool TreeEbb heeft de afgelopen maand een nieuw record bereikt: de app 
mocht de 150.000e gebruiker verwelkomen. Deze mijlpaal werd bereikt tweeënhalf jaar na 
de online lancering van de ontwerp- en bomentool en ruim een jaar na de lancering van de 
mobiele app. Boomkwekerij Ebben zette de 150.000e gebruiker op donderdag 26 oktober op 
een ludieke manier in het zonnetje.

Ook zijn er intussen al anderhalf miljoen paginabezoeken geweest op de site als geheel. 
Ebben laat weten niet achterover te leunen door deze ontwikkelingen en de TreeEbb 
voortdurend uit te breiden met nieuwe filters, foto's en gebruiksmogelijkheden.

Om eenvoudig de juiste boom voor de juiste plek te vinden, biedt de TreeEbb niet alleen 
uitgebreide zoekmogelijkheden op basis van boomkenmerken; ook op toepassingen en 
bodemomstandigheden kan worden gezocht. Om het gebruikers nog makkelijker te maken, 
werd onlangs een nieuwe feature toegevoegd: de bomenvergelijker. Daarmee kunnen 
gebruikers in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een aantal bomen met elkaar 
vergelijken.
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Nieuw handels-  
en communicatie- 
platform
De jonge ondernemers Sander Stam en Arend 
den Hartog lanceerden onlangs Florader, een 
mobiel en digitaal platform waarop boomkweke-
rijbedrijven kunnen handelen en communiceren. 
De branche kent al meerdere platformen, maar 
volgens Stam en Den Hartog heeft Florader iets 
wat anderen niet hebben. 'In onze ogen zijn de 
bestaande platformen niet in staat de volledige 
markt van Nederlandse boomkwekerijbedrijven te 
bedienen, waardoor onvoldoende inzage is in het 
beschikbare aanbod tussen verschillende regio's 
en gewasgroepen', vertelt Den Hartog erover. 'Als 
onafhankelijke partij kunnen wij tools en oplossin-
gen ontwikkelen waar alle boomkwekerijbedrijven 
van profiteren.'

Het tweede argument voor de ontwikkeling is dat 
digitale oplossingen veel handelingen makkelijker 
kunnen maken. 'Bestaande platformen laten in 
onze ogen onvoldoende ontwikkeling zien. Wij 

anticiperen op digitale trends en ontwikkelingen 
om vervolgens, met onze gebruikers, relevante 
oplossingen te ontwikkelen. Wij zien onszelf dan 
ook als het platform van de toekomst.'
Het dashboard van Florader zorgt voor overzicht 
en structuur in aanvragen en onderlinge commu-
nicatie en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om zelf 
te bepalen welke bedrijven inzage krijgen in het 
aanbod. Ook is het volgens de heren makkelijk om 
te reageren op aanvragen en berichten vanaf de 
kwekerij, zoals een prijs- of fotoaanvraag.

Insectenhotels bij  
M. van den Oever
Op vrijdag 13 oktober heeft boomkwekerij M. 
van den Oever bijenkasten en insectenhotels, 
genaamd 'l'Abeille', officieel geopend op de kweke-
rij. L'Abeille betekent letterlijk ‘de bij’: zonder bijen 
geen groen, zonder groen geen leven. De opening 
verliep in samenwerking met Bijenvereniging Sint 
Ambrosius en wethouder Johan van den Brand 
van de gemeente Haaren. Er zijn zeven bijenkasten 
geplaatst, twee grote insectenhotels en diverse 
kleinere insectenhotels. In de loop van dit jaar 

zullen er nog eens zeven bijenkasten bij geplaatst 
worden. Per bijenkast kan jaarlijks wel 30 kilo 
aan honing worden geoogst. Het onderhoud en 
beheer van de bijenkasten zal samen met de bijen-
vereniging worden uitgevoerd. De insectenhotels 
moeten diverse bewoners aantrekken, zoals vlin-
ders, wilde bijen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes 
en sluipwespen. De plaatsing van de insecten-
hotels en bijenkasten werd geïnitieerd door de 
boomkwekerij vanuit een duurzame overtuiging.

Udenhout levert bonsaibomen 
voor Roemeens project
Boomkwekerij Udenhout heeft twee grote bonsaibomen (Pinus mugo 
bonsai) aangeleverd voor een groot project in Roemenië. Naast de 
bonsaibomen, met een hoogte tussen de tweeënhalve en drie meter, 
gaan er ook vaste planten, heesters en bomen richting Roemenië. 
Het gaat om een project waarvoor een landschapsarchitect een plan 
heeft geschreven. Andere planten die naar Roemenië worden getrans-
porteerd zijn Liriodendron t. 'Fastigiata', Abies koreana en Paulownia 
tomentosa. In totaal gaan er volgens de Udenhoutse boomkwekerij 
drie volle vrachtwagens richting Roemenië. Boomkwekerij Udenhout 
laat weten dat er de laatste tijd vanuit Oost-Europa meer vraag is 
naar bonsaibomen en andere solitaire coniferen, zoals Juniperus en 
Chamaecyparis in bolvorm.
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Kerstboomvandaal slaat 
opnieuw toe
Bij Hans Elferink uit Geesteren zijn 500 kerstbomen geknakt. Dat meldt tuban-
tia.nl. Het is precies hetzelfde verhaal als vorig jaar, ook toen werd Elferink 
slachtoffer van vandalisme. Moedwillig zijn er 500 toppen van zijn kerstbomen 
geknakt. Elferink zit nu met zo'n 500 tot 600 onbruikbare kerstbomen, alle top-
pen zijn met de hand geknakt. Hetzelfde veld als vorig jaar is te grazen geno-
men en precies op dezelfde manier. Ook dit jaar looft Elferink een beloning 
uit voor de gouden tip; duizend euro. Elferink tast in het duister om de reden, 
hij heeft geen vijanden. Daarbij wil hij graag benadrukken dat hoewel er vele 
bomen zijn gesneuveld, hij er genoeg overhoudt voor de verkoop.

Plantarium en Groen-Direkt 
onder één dak
Plantarium vindt in 2018 plaats in de hal die grenst aan de najaarsbeurs van 
Groen-Direkt. De twee beurzen bevinden zich dus onder één dak, maar hou-
den binnen de samenwerking vast aan hun eigen identiteit. De ontwikkeling 
past in het beleid van de Stichting Vakbeurs, die erop gericht is de handel 
in sierteelt te bevorderen. Dit wordt bereikt door het breder inzetten van de 
merknaam Plantarium en samenwerking te zoeken met andere beurzen. De 
Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij heeft recent, door middel van een 
enquête, (oud-)deelnemers naar hun mening over Plantarium gevraagd. De 
antwoorden zijn voor het bestuur mede aanleiding geweest tot het aanscher-
pen van de toekomstvisie. Naast de wijziging van locatie wordt het format 
van Plantarium op enkele onderdelen aangepast. In plaats van vier, wordt de 
vakbeurs gedurende drie dagen gehouden. De zaterdag vervalt. Standhouders 
kunnen voor een standplaats kiezen uit drie opties: een basiskwekersplein, 

een variant met standaard standbouw en een variant waar vrije standbouw 
mogelijk is. Plantarium blijft plaats bieden aan toeleveranciers die medebepa-
lend zijn voor ontwikkelingen in de branche. Door het tijdsgebonden karakter 
van keuren op Plantarium in augustus, komt maar een deel van alle gewassen 
tot hoge scores. Door in februari (voorjaar), juni (zomer) en augustus (najaar) 
keuringen te houden (alleen voor houtige gewassen en vasteplanten) kunnen 
méér gewassen profiteren van de merknaam Plantarium. Samen met de KVBC 
worden de mogelijkheden bekeken. Plantarium 2018 vindt plaats van 22 t/m 
24 augustus 2018 aan de Denemarkenlaan 9, te bereiken via de vertrouwde 
parkeerplaats op het Greenpark Boskoop.

36e editie IPM Essen
Van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 januari vindt de 36e editie plaats van de 
Internationale Pflanzenmesse Essen (IPM). IPM is al jaren één van de grootste 
tuinbouwbeurzen ter wereld; vorig jaar trok het vierdaagse evenement meer 
dan 57.000 bezoekers. Dit jaar verwacht de organisatie in totaal zo'n 1.600 
exposanten uit 45 verschillende landen. Uit Nederland zullen onder meer 
Boomkwekerij Ebben, Ekompany, Gebr. Ezendam, Rootbarrier en Rovero aan-
wezig zijn. Er is dit jaar speciale aandacht voor hortivation, waarbij innovatieve 
verkoopideeën aan bod komen. Op IPM worden ook de Grower of the Year 
Awards uitgereikt in vijf verschillende categorieën. De locatie van de beurs is 
net als voorgaande jaren Messe Essen in Duitsland. Tickets bestellen kan via de 
website van IPM.

Huysmans Kwekerijen BV
Twentseweg 67

8154 HJ Lemelerveld

Huysmans Kwekerijen BV is een bedrijf waar beworteld stek 
opgekweekt wordt in de volle grond. Hiervan maken wij 
plantgoed, struiken en verschillende vormen, zoals bollen en 
piramiden. Naast de teelt van Buxus, wat onze specialisme is, 
kweken we een aantal andere gewassen waaronder 
Taxus en Prunus. 

We zoeken een enthousiaste 

MEEWERKEND TEELTMANAGER BOOMKWEKERIJ

met passie voor de boomkwekerij, iemand met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel die prima met het team mee kan 
werken maar ook goed kan delegeren waar nodig. We vinden 
het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle 
ontwikkelingen en de benodigde licenties up to date hebt.

Voor de volledige functieomschrijving en functie eisen kunt u 
terecht op onze website: www.huysmans.nl

Wij bieden een interessante en uitdagende functie in een jong 
team, we werken volgens CAO Open Teelten
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en wil je 
meewerken aan het succes van ons bedrijf? 
Reageer dan snel (binnen 14 dagen) en stuur je 
sollicitatie inclusief CV naar iwan@huysmans.nl
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Het bedrijf uit Emmeloord richt zich hoofdzakelijk 
op de in- en verkoop van onderstammen en fruit-
bomen. De belangrijkste doelgroep voor plantma-
teriaal zijn boomkwekers, die het gebruiken voor 
doorteelt of veredeling. Fairplant levert daarnaast 
ook producten aan tuincentra en andere verkoop-
kanalen. Met het laatste product, de Baby Tree, 
richt Fairplant zijn pijlen direct op de consument 
en op de verkoopkanalen van de consumenten-
markt. 

Doe-het-zelfpakket 
Het Baby Tree-concept werd begin dit jaar geïntro-
duceerd. Een appel-, peren-, kersen- of pruimen-
boom wordt aan de consument geleverd in een 
doe-het-zelfpakket, inclusief bamboestok, voe-
dingspil en geboortecertificaat. De koper kan hier 
vervolgens zelf mee aan de slag. Op de website 

yourbabytree.com kan hij zijn boompje registreren 
en vindt hij animatiefilmpjes met instructies, voor 
het planten van de boom tot aan het plukken van 
het fruit en het bakken van een appeltaart. De 
website bevat ook een webshop, waar de boom-
pjes gekocht kunnen worden. Met een persoonlijke 
boodschap in of op de doos kan de boom gebruikt 
worden als cadeau bij geboortes, verjaardagen, 
verhuizingen en andere speciale gelegenheden. 
 
Retail en geschenken
Behalve via de website zet Fairplant het product 
ook af in de retailsector. In deze markt wordt de 
Baby Tree verkocht als groencadeau of cadeau 
voor de doe-het-zelver. Baby Tree is daarmee een 
aanvulling op het moestuinassortiment. Als derde 
afzetkanaal richt Fairplant zich op de markt van 
relatiegeschenken. Hier wordt de Baby Tree in 

samenwerking met relatiegeschenkenleveranciers 
afgezet bij bedrijven en overheidsinstellingen. Het 
product is niet alleen geschikt als relatiegeschenk, 
maar ook als kerstpakket of eindejaarsgeschenk. 

Verkoopconcept ondersteunt 
consument bij opkweken fruitboom
fairplant geeft nieuwe wending aan verkoop reguliere fruitbomen en 
onderstammen

Ooit kocht de consument gewoon een plant, maar anno 2017 komt de verkoper daar niet meer mee weg. Het verhaal dat bij het product hoort, is be-

langrijker dan ooit. Veelzeggend was het thema van Plantarium, Stories, waarbij het verhaal áchter het product verteld werd. Fairplant speelt in op deze 

trend en heeft een manier gevonden om een nieuwe wending te geven aan de verkoop van reguliere fruitbomen en onderstammen.

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7162
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Barenbrug voert droogteproeven 
uit met nieuwe verrolbare kassen
Wolleswinkel (Barenbrug): ‘We kunnen nu sneller selecties maken’

In april heeft Barenbrug twee verrolbare kassen in gebruik genomen van elk 10 meter breed en 40 meter lang. Het bedrijf zet de kassen in om 

droogteproeven te houden. Als het regent, worden de tunnels over de gewassen gerold en als het droog is, worden ze achter de gewassen gerold. In 

totaal kunnen de kassen 182 meter heen en weer verrold worden.
 
Auteur: Santi Raats

Vroeger werd in de glastuinbouw veel gebruik-
gemaakt van rolkassen. Tegenwoordig kiest men 
meer voor permanente constructies. 

Ook in de foliekassenbouw zijn roltunnels al jaren-
lang een begrip. Een roltunnel kan op meerdere 
plaatsen op het land vastgezet worden, zodat 
buitengewassen tijdelijk overdekt kunnen worden. 
Roltunnels zijn ook goed inzetbaar in de (boom)
kwekerij om gewassen en stekken te laten afhar-
den, in de zachte fruitteelt, in de zomerbloemen-
teelt of in de teelten waar men wil vervroegen, 
zoals de pioenrozenteelt. Maar de laatste tijd zijn 
cabrioletkassen in zwang: deze zijn van het dek 
tot de nok, inclusief de gevels, automatisch oprol-
baar binnen een minuut. Deze zijn bijvoorbeeld 
geschikt om gewassen efficiënt te laten afharden. 

De rolkassen bij Barenbrug
De verrijdbare kassen zijn elk 10 meter breed en 40 

meter lang. In totaal kunnen de kassen 182 meter 
heen en weer verrold worden. De bedekking is 
gemaakt van PE-folie. De folie laat 89 procent van 
het licht door en is diffuus, waardoor het licht zich 

goed verspreidt en er minder kans is op schade 
door bijvoorbeeld verbranding van de gewassen 
door direct licht. De constructie is van verzinkt 
staal. De profielen waarin de folie is bevestigd, zijn 
van aluminium. De zijkant van de kassen bestaat 
uit groengekleurd windbreekdoek. Beregening 

gebeurt handmatig met een slang, maar volgens 
de leverancier is het plaatsen van een beregenings-
systeem mogelijk. Aan weerszijde van het mid-
denpad voor de trekker, heeft Barenbrug zo’n 4,5 
meter ruimte voor het neerleggen van zijn plots. 

De roltunnels zijn geleverd door Rovero. 
Wanneer het vakblad Barenbrug bezoekt, laat 
Arthur Wolleswinkel, de Product Developer van 
Barenbrug, Jan van Hemert van Rovero een foto 
zien van twee andere, ietwat kleinere roltunnels 
(6,40 meter bij 40 meter en 8,00 meter bij 40 meter 
en 150 meter verrijdbaar) inclusief beregenings-
installatie die het graszaadbedrijf in Mas Grenier, 
Frankrijk, op zijn eigen locatie heeft voor testen, 
bijvoorbeeld op het gebied van verdamping. Van 
Hemert herkent de tunnel direct als een Rovero-
tunnel. ‘Dat komt omdat Rovero-roltunnels een 
andere fundatie hebben dan andere kassen’, legt 
hij uit. ‘Bij de meeste rolkassen zitten de wielen 

De zijkant van de kassen 

bestaat uit groengekleurd 

windbreekdoek
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aan de kas en liggen de rails op de grond. Bij de 
Rovero-tunnels is dat net andersom. De roltunnels 
bij Barenbrug in Nederland hebben hun fundatie 
in het veld liggen. Op die fundatie zijn via een 
betonpoer nylon wielen gemonteerd en onder-
aan de kas is een rail gemonteerd. Hierdoor is de 
kasconstructie steviger. De wieltjes zijn in hoogte 
verstelbaar in het geval van afschot.’

Schralere gronden, drogere periodes
Olaf Bos, International Product Manager Turf van 
Barenbrug, legt uit waarom de roltunnels zijn 
aangeschaft. ‘We hebben de rolkassen om onze 
eigen proeven op het gebied van droogtestress en 
-tolerantie te kunnen doen. We verkopen in min-
dere mate op rasniveau – hoewel de Grasgids zeer 
belangrijk is en onze veredelaars primair rassen 
ontwikkelen –, maar denken vooral in innovatieve 
concepten en oplossingen voor de praktijk. Wat 
zien we in de praktijk? Een veranderend klimaat; 
we krijgen te maken met sterkere periodes van 
droogte. Golfbanen, maar ook sportvelden worden 
steeds schraler aangelegd om het systeem en het 
risico op ziektes controleerbaar te houden. Aan 
de andere kant wordt beregenen steeds meer aan 
banden gelegd. Dat betekent dat na een week van 
droogte en hitte op een dergelijke golfbaan of 
sportveld het gras weg kan vallen. Gras moet dus 
beter tegen droogte kunnen. Er zit veel verschil in 
droogtetolerantie tussen de soorten, maar zeker 
ook tussen de rassen binnen de soorten. We heb-
ben nu, mede door proeven in de tent, mengsels 
ontwikkeld aan de hand van droogteproeven die 
tot 70 procent minder water nodig hebben dan 
standaard mengsels door de goede combinaties 
te vinden. Daarnaast zien we in de praktijk ontwik-
kelingen op het gebied van duurzaamheid zoals 
Geo en Green Deal. Er mag minder of geen gewas-
bescherming gebruikt worden in de toekomst. 
Gras moet dus sneller aanslaan om de mat dicht 
te krijgen en risico’s op het wegvallen door droog-
testress tijdens de vestiging moet minder worden, 
zodat onkruid geen kans krijgt om te groeien. 
Hier hebben we bijvoorbeeld de zaadbehandeling 
Yellow Jacket Water Manager voor ontwikkeld, met 

behulp van testen in de tent. We zien door deze 
zaadbehandeling meer zaadjes kiemen en minder 
planten wegvallen tijdens de vestiging. Met andere 
woorden: we hebben in steeds grotere mate een 
droogteoverlevende plant nodig, ook in de vesti-
ging. Barenbrug werkt constant aan het denken 
in oplossingen voor dit soort praktijkproblemen. 
Daarbij moet bij velen nog een denkomslag 
plaatsvinden. Vooral op plekken waar men nog 
bestrijdingsmiddelen mag spuiten heeft men het 
voortdurend over kleur. Maar gras- en spelkwaliteit 
is belangrijker dan kleur.’

Voordelen van eigen kas
Wolleswinkel schetst de situatie gedetailleerder: 
‘Binnen onze R&D-afdeling doet research er nor-
maal gesproken veertien tot vijftien jaar over om 
een ras te ontwikkelen’. Om maar aan te geven 
hoeveel tijd nodig is voor het maken van een gras-
ras. Development kijkt vervolgens hoe de rassen 
toe te passen zijn en test hoe zij presteren, bijvoor-
beeld onder hitte- en droogtestress. Normaal voe-
ren we die testen uit in onze rain out shelter ofwel 
de proeftunnel in Frankrijk, of we laten ze uitvoe-
ren in Italië. Maar het is zeer nuttig om zelf twee 
grote roltunnels te hebben, omdat we dan niet 
afhankelijk zijn van onze zusterbedrijven in Zuid-
Europa of van momentopnames op externe insti-
tuten. Bovendien kunnen we met de tunnels hier 
in Nederland grote aantallen testen. Voor het tot 
stand komen van bijvoorbeeld Water Saver, die 70 
procent minder water nodig heeft, kwam de infor-
matie voorheen vanuit ons proefstation in Italië. 
Nu kunnen we de eerste screenings ook hier doen, 
waardoor we in zijn totaliteit meer informatie uit 
het product halen. Ook heb je voor het testen van 
prestaties onder droogtestress én onder betreding 
grotere plots nodig. Waar we in Italië zouden kun-
nen testen met plotjes van een halve bij een halve 
meter, kunnen we hier testen met plots van 2 bij 

2 meter. Door het gebruik van deze rolkassen zul-
len we al sneller in het veredelingsproces selecties 
kunnen maken van geschikte potentiële kandida-
ten voor droogtetoepassingen.’

Rolkas in plaats van cabrioletkas
Waarom heeft Barenbrug voor een verrijdbare 
kas gekozen in plaats van een cabrioletkas? Van 
Hemert geeft toe dat de cabrioletkas, bij hen ‘Roll 
Air’ geheten, een luxe kasuitvoering is met de 
nieuwste technologie, maar dat daaraan ook een 
prijskaartje hangt. Wolleswinkel voegt toe: ‘We 
zochten met name functionaliteit. Bij deze kas heb-
ben we door de uitrolbare afstand van 182 meter 
in totaal maar liefst twee maal 400 vierkante meter 
tot onze beschikking. Als we een dergelijke opper-
vlakte aan cabrioletkas hadden moeten aanschaf-
fen, was dat onbetaalbaar geweest.’

4 min. leestijd

Van links naar rechts: Arthur Wolleswinkel, Olaf Bos, Jan van Hemert.

ACHTERGROND

We verkopen minder op  

rasniveau en meer  

op oplossingniveau

Doordat de kas verrolbaar is,  

beschikken we over twee 

maal 400 vierkante meter
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‘Het is een nek-aan-nekrace. Als iemand nog niet gestemd heeft op zijn favoriet, kan hij dat nú nog doen.’ Vlak voordat dagvoorzitter Peter Derksen de 

winnende Inspyratieboom bekendmaakt, geeft nog één aanwezige gehoor aan de oproep. Het maakt geen verschil meer. Met een minieme voorsprong 

op nummer twee mag Koelreuteria paniculata zich Inspyratieboom 2017 noemen. 

Auteur: Kelly Kuenen

de Inspiratieboom van 2017: Koelreuteria paniculata

Hoge sierwaarde door late 
bloei en lang aanwezige 
lampionnetjes 
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INSPYRATIEBOOM

De favoriet van Rinze Hofman en Patrick Spiegeler 
werd tijdens de Boom Inspyratie Dag gepitcht 
door Wilfred Molenkamp van Werkorganisatie 
Duivenvoorde, het ambtelijk samenwerkings-
verband tussen de gemeenten Voorschoten en 
Wassenaar. Het bomenteam bestaat uit een zeven-
koppige bomenploeg en drie beheerders; eigenlijk 
is er dit keer niet sprake van één boomambassa-
deur, maar meerdere. 

De inspiratiebomen op de Boominnovatiedag 2016 
maakten inspiratie los bij boomverzorger Rinze 
Hofman van de werkorganisatie. Hij stak op zijn 
beurt zijn beheerder Patrick Spiegeler aan met 
het ‘inspiratieboomvirus’. Dit jaar droegen beiden 
Koelreuteria paniculata voor. Molenkamp nam het 
tijdens de Boom Inspyratie Dag op voor de boom.
De heren houden wel van het aanplanten van 

Koelreuteria paniculata. Dat is niet zo gek als je elke 
dag uitkijkt op een mooi volgroeid exemplaar van 
Koelreuteria paniculata, ook wel Chinese vernis-
boom, lampionboom of gele zeepboom genoemd. 
Naast het volgroeide exemplaar pal naast het raam 
van het kantoor in het gemeentehuis zijn er in 
Voorschoten nog elf stuks aangeplant. 

Bloei 
Koelreuteria paniculata dankt zijn naam aan de 
Duitse botanicus Joseph Kölreuter, die de zaden 
van de exoot meenam uit Azië. Dat gebeurde al in 
de 18e eeuw, maar de boom wordt desondanks 
relatief weinig toegepast. Van origine kan de boom 
wel 15 meter hoog worden, maar hier zal dat eer-
der maximaal acht meter zijn. Hij heeft opvallend 
gekleurde ‘lampionnetjes’, die lange tijd aan de 
boom blijven hangen. ‘Paniculata’ verwijst naar de 
pluimvormige bloemen die pas laat bloeien, in juli, 
augustus of zelfs september. Het samengestelde, 
oneven geveerde blad heeft een diep gekartelde 
rand en is daarmee erg decoratief. Het jonge voor-
jaarsblad loopt rood-groen uit en wordt groen 
naarmate het voorjaar vordert. 

Struikachtige vorm
In Voorschoten zijn de Koelreuteria-exemplaren 
onder meer aangeplant met het oog op biodiver-
siteit. Door zijn late bloei is de boom ideaal voor 
bijen en andere insecten. Het volwassen exemplaar 
bij de patio van het gemeentehuis in Voorschoten, 
aangeplant in 1988, toont dat Koelreuteria ook een 
vrij struikachtige vorm kan aannemen en het goed 
doet op plekken met relatief weinig ruimte. De 

boom is geen snelle groeier. Verder is hij bestand 
tegen vorst en houdt hij van beschutting en een 
wat losse, goed doorlatende bodem. Een volwas-
sen boom heeft een brede, volle kroon. Door de 
geringe hoogtegroei hangen de takken relatief 
laag en lopen ze breed uit, waardoor hij niet 
geschikt is voor aanplant naast een weg.

Koelreuteria paniculata won van Heptacodium 
moconioides (zevenzonenboom) en Castanea sativa 
(tamme kastanje) en mag zich in navolging van de 
fladderiep en zwarte tupeloboom ‘inspiratieboom 
van het jaar’ noemen. 

Het volledige interview met Hofman en Spiegeler is 
terug te vinden in Boomzorg 6-2016.

2 min. leestijd

Wilfred MolenkampRinze Hofman en Patrick Spiegeler
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Meer verdienen met 
minder bomen
Regio-In-Beeld Achterhoek – Alwin Klanderman: van boomkweker naar 
dienstverlener
Veel boomkwekers zijn gefrustreerd door het gebrek aan kennis op het gebied van bomen bij hoveniers. Alwin Klanderman heeft hetzelfde, maar heeft 

die frustratie omgezet in een nieuw verdienmodel door hoveniers en architecten te ondersteunen bij het aanplanten van bomen. Niet als concurrent, 

maar als partner.
 
Auteur: Hein van Iersel
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Dertig, veertig jaar geleden was het de gewoonste 
zaak van de wereld. Hoveniers kweekten bijna 
altijd wat plantgoed; boomkwekers verzorgden 
altijd wel een paar tuintjes, zorgden voor de aan-
leg of hadden een klein tuin- of plantencentrum 
aan huis. In de huidige specialiseringsslag is dat 
inmiddels een zeldzaamheid. Maar niet voor Alwin 
Klanderman. Hij ziet dit zelfs als een belangrijke 
steunpilaar onder zijn bederijf. Allereerst zorgt 
het voor extra omzet, waarop ook een gezond 
rendement gehaald kan worden. Daarnaast zorgt 
het voor het optimaliseren van de arbeidsfilm. 

Klanderman kan op deze manier zijn mensen beter 
aan het werk houden.
De jonge ondernemer laat mij een paar foto’s zien, 
waaronder een aantal before en after. Die foto’s 
laten precies zien waartoe Alwin Klanderman en 
zijn team in staat zijn. In een paar kiekjes verandert 
een mooi huis in een prachtig landhuis. 
Het extra verdienmodel dat Klanderman voor zijn 
vijftig jaar oude kwekerij heeft gecreëerd, krijgt 
volgens de ondernemer nu nog meer vleugels 
omdat groene aannemers op dit moment een 
bijna structureel tekort hebben aan ervaren men-

sen. Alwin Klanderman: ‘Een aanbod van onze kant 
om de bomen die ze bij ons kopen ook door onze 
mensen te laten planten, is dan al snel aanlok-
kelijk, omdat ze hun eigen mensen dan op andere 
klussen kunnen inzetten.’ Ook voor de gemeenten 
in Oost-Nederland verzorgt Klanderman met zijn 
tree-service het plantwerk en onderhoud op deze 
manier. 
Ook tijdens de crisis, bleek het nieuwe verdienmo-
del een zegen. Volgens de ondernemer zijn de risi-
co’s in de boomkwekerij relatief groot en de rende-
menten relatief laag. Je moet planten opzetten en 
daarna duurt het jaren voordat je daar – hopelijk 
– iets voor terugziet. Het voordeel van aanvullende 
dienstverlening is dat je boter bij de vis krijgt: je 
doet een klus en aan het eind van de week krijg je 
je geld en met veel betere marges. Dat is wel iets 
anders dan het opzetten van nieuwe spillen in een 
kwekerij. Dan duurt het jaren, en moet je maar 
hopen dat je een soort of cultivar hebt geplant 
waar vraag naar is en waarvan het aanbod niet al 
te hoog is. Klanderman: ‘Die manier van werken 
heeft ons door de crisis geholpen.’

Crisis 
Net als bijna alle kwekers heeft Klanderman last 
van de crisis gehad. In die periode heeft hij minder 
bomen opgezet , en iets meer grotere bomen ver-
plant. De kweker beseft terdege dat dit niet alleen 
voor hem gold, als hij de retorische vraag stelt: 
‘Weet jij waarom het de export naar Duitsland nu 
zo goed gaat? Juist ja, omdat daar nog minder is 
opgezet.’ 
Klanderman probeert wel te leren van de afge-
lopen crisis, zodat hij beter bestand is tegen een 

3 min. leestijd

Regio
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Een klein staaltje van het kunnen van Klanderman.

Alwin Klanderman werkte na zijn opleiding een paar jaar in het buitenland, onder andere bij het Canadese Dutchman 

Nurseries. Dit bedrijf ontwikkelde al in de jaren zeventig een eigen plantschop, waarvan Klanderman als enigste in Nederland, 

een exemplaar in bezit heeft en waarmee kluiten van 80 cm tot een diameter van 140 centimeter kunnen worden gerooid, met 

dezelfde spade! Het rooien van kleinere en nog grotere kluiten besteedt Klanderman uit aan diverse loonbedrijven.
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volgende dip. Voor Boomkwekerij Klanderman 
betekent dit in ieder geval dat de kweker probeert 
te handelen volgens het principe: minder bomen 
– meer geld, wat inhoudt dat de kwekerij zich 
naast een basissortiment meer zal specialiseren in 
bijzonder sortiment. Klanderman noemt als voor-
beelden Carya en Cladastris. ‘Dat zijn geen bomen 
waarvan je grote aantallen kunt verkopen en deze 
soorten groeien wat langzamer, maar het rende-
ment is wel beter. Laat de rest van de wereld maar 
Tilia Greenspire kweken. Daar kunnen wij het niet 
mee winnen.’

Lokale aanwezigheid
Alwin Klanderman heeft daarnaast sterk het idee 
dat hij door deze manier van werken, waarmee hij 
ongeveer zeven jaar geleden begonnen is, regio-
naal veel sterker is komen te staan. Klanderman 
noemt een cirkel van dertig tot veertig kilometer 
rondom zijn bedrijf. ‘Regionaal heb ik een sterkere 
positie kunnen verwerven, omdat ik mijn klanten 
beter kan ontzorgen. Daarnaast is het politiek 
een sterk verhaal dat overheden lokale bedrijven 
ondersteunen en dat duurzaamheid wordt bevor-
derd.’ 

Showtuin
Alwin Klanderman (37) neemt mij halverwege het 
bezoek mee naar zijn showtuin, een hoek van de 
kwekerij van een paar honderd meter waar bijzon-
dere bomen in springringen zijn gestald. Ook deze 
showtuin past in de dienstverlening. De klanten 
van Klanderman willen in toenemende mate ook 
bijzondere dingen en dat hoeven niet altijd de 
klassieke beauties te zijn. Een treffend voorbeeld 
daarvan is een oude, doorleefde knotwilg van 
160cm die in de showtuin met springringen staat. 
Deze is afkomstig uit een slootberm op de kweke-
rij, waar hij in de weg stond. 

Regio
in beeld

Wim Klanderman begon eind jaren zeventig een kwekerij op de grond waar het bedrijf nu nog zit. Het is leemhoudende 

zandgrond, dus ideale boomkwekersgrond. Het enige nadeel is dat de percelen nogal laag liggen en er dus veel wateroverlast is. 

Voor een boomkweker is dat onverteerbaar, omdat die in de winter het land op moet om bomen te rooien. Mede daarom is alle 

grond intensief gedraineerd; Klanderman kan de dertig hectare grond waarover hij beschikt zelf afwateren via een aantal van 

deze pompen. 

Er is een showtuin met springringen. Architecten en particulieren kunnen hier het hele jaar door een bijzondere boom uitkiezen voor een project. 
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Omfietskweker 
Albert Leemreize: meer dan 500 verschillende soorten in het sortiment 

Pas geleden volgde ik een discussie over de toekomst van het platteland. Een van de termen die daar werden geïntroduceerd, was de ‘omfietsboer’. Dat 

is een kweker of boer die iets produceert dat zo bijzonder is dat je daar een blokje voor omfietst. Albert Leemreize uit Ruurlo is zo’n omfietskweker en 

kan het ook nog eens op zeer sympathieke manier brengen. 
 
Auteur: Hein van Iersel
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Als er één soort kweker is die de laatste jaren bijna 
is uitgestorven, dan is het wel de sortimentskwe-
ker: de ondernemer die primair bomen en planten 
kweekt uit liefde voor het vak en pas daarna voor 
zijn portemonnee. Albert Leemreize is onbetwist 
zo iemand, en die voorliefde voor bijzondere soor-
ten verklaart ook zijn belangrijkste klantengroep: 
de particulier. Zo’n zestig procent van zijn omzet 
gaat linea recta naar de consument, zonder dat 
daar hoveniers, cash & carry’s of andere kwekers 
tussen zitten. Dat is waarschijnlijk een zeldzaam 
hoog percentage. En dat is des te meer een 
prestatie, als je je realiseert dat Leemreize in het 
Achterhoekse Ruurlo niet echt om de hoek zit bij 
de meest draagkrachtige particulieren. Later in het 
gesprek meldt Leemreize de reden hiervan: ‘Een 
Achterhoeker geeft geen € 45 uit voor een boom. 
Veel te duur.’ Je moet als klant echt wel iets doen 
om naar Ruurlo af te reizen. Daarbij zit het bedrijf 
ook op een onmogelijke plek. Mijn TomTom doet 
tenminste alleen maar stom-stom en kan het huis-
nummer aan de Manpasweg in Ruurlo niet vinden.

Marge
Verkoop aan particulieren heeft voor- en nade-
len. Het grootste voordeel is natuurlijk dat je een 
wat hogere marge kunt maken. Het nadeel is dat 
particulieren meer tijd kosten voor advies en bege-
leiding, wat weer af gaat van de tijd die je in de 
kwekerij kunt besteden aan het verzorgen van de 
opstand. Albert Leemreize heeft dat op zijn eigen 
manier opgelost. Allereerst heeft hij in de loop van 
de afgelopen twintig jaar een groot arboretum 
aangelegd, waar klanten zelfstandig doorheen 
kunnen struinen om te zien hoe een bepaalde 

boom of struik er na een aantal jaar uitziet. Verder 
probeert de kweker zijn klanten zo veel mogelijk 
op vrijdag of zaterdag op het bedrijf te ontvangen. 
Zorg voor de klanten zit hem ook in kleine dingen. 
Leemreize: ‘Het gebeurt nogal eens dat mensen 
bellen en een foto vragen van een bepaalde boom. 
Dat doe ik in principe niet. Ten eerste is het heel 
lastig om een goede foto te maken van een boom 
die in de rij staat op de kwekerij, en het kost ook 
heel veel tijd.’ Leemreize vervolgt: ‘En het blijft toch 
ook een natuurproduct.’ 

Particulieren kosten veel tijd voor begeleiding en 
advies. Ook het transport is lastig. De klant komt 
zelf op het bedrijf, maar kan een beetje boom niet 
zelf meenemen. Veel producten worden daarom 
door Leemreize aan huis bezorgd: ‘Ik probeer dat 
een beetje te combineren, zodat ik op een dag 
meerdere adressen kan afwerken. Voorwaarde 
is wel dat de klant wat geduld moet hebben. 
Voor dat soorten gevallen zet ik transportbedrijf 
Roemaat uit Lichtenvoorde in. Die bezorgen voor 
€ 75 – de prijs van één palletplek – een boom aan 
huis.’ 

3 min. leestijd

Regio
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Een van de bijzondere soorten waar Leemreize veel van verwacht, is Asimina triloba oftewel paw-

paw. Deze Amerikaanse vruchtboom is nog weinig bekend, maar de laatste jaren zijn er speciale 

cultivars op de markt gekomen die een betere smaak hebben.

Het lijkt wel een appel, maar het is een meidoorn: Crataegus pinnatifida ‘Big Ball’. Volgens 

Leemreize is dat een zwaar ondergewaardeerde soort, die ook in de openbare ruimte goed toe-

pasbaar is. 

Zaad Stewartia
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Voor de rest lijkt het Leemreize goed te gaan. 
Kwekerij Leemreize is met 2,5 hectares leemhou-
dende zandgrond relatief klein, maar de onderne-
mer lijkt zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben. 
‘Ik heb geen vast personeel en zou best nog wel 
kunnen uitbreiden. De grond van mijn buren is 
waarschijnlijk wel te koop. Maar daar heb ik geen 
behoefte aan. Als ik grond koop, stijgen mijn kos-
ten en op grond kan ik niet afschrijven. Verder zit 
ik op dit moment goed in de cyclus. Ik moet wel 
ieder jaar blijven aanplanten om mijn toekomstige 
inkomsten te verzekeren. Van de crisis heb ik overi-
gens weinig last gehad.’
 
Veredelingen 
Het aardige van kleinere teeltgebieden is dat 
een grote kweker vaak zorgt voor een vermenig-

vuldigingsfactor. Die grote kweker is in dit geval 
Klanderman. Mensen die bij dit bedrijf gewerkt 
hebben, beginnen hun eigen kwekerij. Zo kun 
je als teeltregio groeien in omvang en impact 
en kun je samen sterker worden. Ook Leemreize 
heeft bij Boomkwekerij Klanderman gewerkt, en 
eerder bij nog een andere grote kweker in het 
gebied: Geesink in Lichtenvoorde. Als laatste heeft 
Leemreize echter in loondienst gewerkt bij de 
gemeente Ruurlo. 
De beslissing om voor zichzelf te beginnen, nam 
Leemreize ongeveer tien jaar geleden. Het verhaal 
leest verder bijna als een open boek. ‘Ik maakte al 
vanuit huis veredelingen van Malus en Sorbus voor 

Klanderman, en toen ik bij de gemeente werkte, 
had ik natuurlijk veel meer vrije tijd. Omdat ik thuis 
voldoende grond had, was de stap om voor mezelf 
te beginnen snel gemaakt.’

Groter groeien
Hoewel het bedrijf dus nog niet zo heel lang 
bestaat en Leemreize pas 50 jaar is, lijkt de onder-
nemer weinig ambities te hebben om veel groter 
te worden. ‘Ik heb drie zonen in de leeftijd van 18, 
16 en 15 jaar en hoewel die iedere zaterdag mee-
werken in het bedrijf, zou ik niet weten of zij geïn-
teresseerd zijn om in het bedrijf te komen.’

Regio
in beeld

Een Achterhoeker geeft geen 

€ 45 uit voor een boom. 

Veel te duur

Als ik grond koop, 

stijgen mijn kosten 

en op grond kan ik niet 

afschrijven
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Ik ben nu echt de baas!
Theo Westerveld: ‘Wij kweken voor het geld, maar niet met het geld’

‘Ik heb mijn beste jaren bij een baas gewerkt’. Zo begint Theo Westerveld het interview, met enige weemoed in zijn stem. Gaande het gesprek blijkt 

dat allemaal wel mee te vallen. Westerveld is een echte Achterhoeker, één die het leven wat relaxter tegemoet treedt dan de gemiddelde Nederlandse 

boomkweker. 
 
Auteur: Hein van Iersel 
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Westerveld is een zelfstarter. Dat wil zeggen dat 
hij zijn kwekerij zelf heeft opgestart. Op grond 
van zijn ouders, weliswaar, die een klein gemengd 
bedrijf hadden. Het vak heeft hij geleerd bij een 
van de andere hoofdrolspelers in deze editie 
van REGIO IN BEELD, deze keer gericht op de 
Achterhoek. Het is een platgetreden wijsheid, 
maar de manier van werken en zakendoen in de 
Achterhoek is echt relaxter en compleet anders 
dan in de rest van Nederland, of, om maar eens een 
voorbeeld te geven, in teeltcentrum Opheusden, 
dertig of veertig verderop. In de Achterhoek gaat 
het toch eerder om ‘werken om te leven’ dan in de 
regio Opheusden.

Westerveld kwam in de kwekerij terecht toen 
hij na een opleiding aan de tuinbouwschool bij 
Boomkwekerij Klanderman aan het werk ging. 
Daar werkte hij tientallen jaren met veel plezier, 
maar terugkijkend concludeert hij wel dat hij veel 
eerder de stap naar zelfstandig ondernemerschap 
had moeten zetten. ‘Te schijterig’, is zijn verklaring 
daarvoor. Natuurlijk is dat maar de helft van de ver-
klaring. Tijdens heel het interview komt het con-
stant om de hoek kijken: Westerveld is meer een 
liefhebber dan een keiharde zakenman. Hij vindt 
het belangrijker om samen met zijn medewerkers 
een mooie klus te klaren dan om een dikke auto op 
het erf te hebben staan.

Voor de rest verliep de omschakeling van mede-
werker bij Boomkwekerij Klanderman naar een 
eigen bedrijf volledig volgens het boekje. Eerst één 
dag voor het eigen bedrijf, daarna nog een dag 
erbij, en toen Klanderman senior nee zei tegen een 
derde dag voor het eigen bedrijf, moest een dui-
delijke keuze gemaakt worden: het eigen bedrijf of 
doorzetten van de carrière bij Klanderman. De rest 
is geschiedenis en Boomkwekerij Theo Westerveld 
ging van start. 

In zijn tijd bij Klanderman richtte Westerveld zich 
vooral op het veredelen van bijzondere sierappels. 
Dat specialisme is gebleven, maar de honderd ver-
schillende cultivars van de beginjaren worden niet 
meer gehaald. Een specialisme waarin Westerveld 

wel de grootste wil blijven, is zijn verzameling 
Liquidambars. Op dit moment heeft Westerveld 
ongeveer 80 verschillende cultivars staan, meren-
deels natuurlijk Liquidambar styraciflua. Over 
de beroemdste kloon, Liquidambar styraciflua 
‘Worplesdon’, zegt hij: ‘Eigenlijk is dat de saaiste 
van het stel. Hij is alleen goed vanwege de mooie 
herfstkleuren. Maar er zijn betere en mooiere 
cv’s.’ Westerveld denkt dat hij nu al meer soorten 
heeft dan de collectiehouder van Liquidambar in 
Nederland, Aad Vergeer uit Boskoop. Overigens 
zegt Westerveld over deze collectie dat die ook 
ontstaan is als hobby en commercieel niet veel 
brengt. Als ik later met Westerveld door zijn kweke-
rij wandel, weet hij bijna als een echte huisvrouw 
wel drie keer te melden dat ik niet op het onkruid 
moet letten, maar dat blijkt wel mee te vallen. Hij 
wijst op een bijzondere Liquidambar, die zo nieuw 
is dat hij nog geen cultivarnaam heeft. ‘Heel bijzon-
der, en bovendien een bijzondere bladvorm.’

Op dit moment is Westerveld ook bezig met het 
selecteren van Cornus kousa: ‘Ik ben aan het kijken 
of ik daar een klein boompje van kan maken.’

Medewerkers
Nadat Westerveld volledig voor zichzelf begon-
nen was, kwamen er al snel medewerkers. Op een 
gegeven moment had de kweker een team van 
drie om zich heen verzameld. Dat zouden de topja-
ren van zijn bedrijf worden. Tot een paar jaar gele-

Bijzondere nieuwe Liquidambar met mooie herfstkleur en bijzondere bladvorm. Theo Westerveld

Het inzetten van aaltjes leek 

aanvankelijk veelbelovend, 

maar bleek uiteindelijk 

weinig effectief
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den één van zijn medewerkers plotseling kwam 
te overlijden en een tweede kort daarop voor een 
andere baan koos. Theo Westerveld lijkt vooral 
door het eerste nog steeds aangedaan, hoewel hij 
ook het vertrek van zijn tweede medewerker nog 
steeds jammer vindt. ‘Wij waren drie handen op 
één buik. Ik was formeel misschien wel de baas, 
maar in werkelijkheid waren we veel meer collega’s 
die samen overlegden dan dat er sprake was van 
een baas-knechtrelatie.’ 

Inmiddels heeft Westerveld weer een nieuw team 
om zich heen verzameld. En hoewel hij alle respect 
heeft voor zijn medewerkers Tijmen ter Maat en 
Frank Koskamp, van wie alleen Koskamp tijdens 
het interview op het bedrijf aanwezig is, is het nu 

door het leeftijdsverschil toch wel anders: ‘Ik ben 
nu echt de baas.’ Westerveld vertelt openhartig dat 
hij de laatste jaren ook wel anders in het bedrijf 
staat. Onverschillig is zeker niet het juiste woord, 
maar kwaliteit van leven lijkt belangrijker dan de 
laatste euro omzet. ‘Mijn kinderen zijn de deur uit 
en mijn vrouw werkt nog, dus wat betreft inkomen 
zit het toch wel goed.’
De crisis in de boomkwekerij is voor Westerveld 
achter de rug. Dat wil echter niet zeggen dat alles 
vergeten is. Net als veel andere kwekers heeft hij 
minder opgezet in een periode dat de spoeling 
dun was. Westerveld: ‘Wij kweken voor het geld, 
maar niet met het geld.’ Waarmee de kweker wil 
zeggen dat het voor een klein bedrijf als dat van 
hem altijd roeien is met de riemen die er zijn.

Engerling 
Westerveld zit in principe op goede boomkwe-
kerijgrond: leemhoudende zandgrond. Het enige 
probleem wordt gevormd door engerlingen. Tegen 
deze engerlingen heeft Westerveld eigenlijk alles 
al geprobeerd, maar samenvattend is zijn oordeel 
dat er eigenlijk niets is dat helpt. Delphy heeft de 
afgelopen jaren een groot project gedraaid waarbij 
geprobeerd werd een oplossing te vinden voor dit 
probleem. Westerveld heeft er weinig goede woor-
den voor over: ‘Delphy heeft er een goed inkomen 
uit kunnen halen, maar het heeft heel veel publiek 
geld gekost en de resultaten waren nul. We heb-
ben alles geprobeerd, waaronder ‘s nachts kevers 
wegvangen.’ Het inzetten van aaltjes leek aanvan-
kelijk veelbelovend, maar bleek uiteindelijk weinig 
effectief. In de praktijk moeten veel zaken optimaal 
zijn voordat de aaltjes echt werken, bijvoorbeeld 
de temperatuur en de vochtigheid van de bodem. 
Westerveld: ‘Het werkt misschien in een laborato-
rium, maar niet op een boomkwekerij.’ 

Over vijf jaar?
Hoe ziet jouw bedrijf er over vijf jaar uit, is de 
logische vraag aan een boomkweker die tegen de 
zestig loopt. Wat blijkt: Westerveld maakt zich over 
de toekomst van zijn bedrijf weinig illusies. ‘Over 
vijf jaar hoop ik nog steeds te kweken, maar ik heb 
niet de illusie dat ik mijn bederijf kan verkopen. 
Mijn zoon heeft weinig interesse en eigenlijk is dat 
ook wel prima. Als ik een opvolger zou hebben, 
zou er een noodzaak zijn om verder uit te breiden 
en te groeien met het bedrijf. Nu hoeft dat niet.’

4 min. leestijd
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De perfecte kerstboom voor 2017
De kerstboom van 2017 moet helemaal perfect zijn. Bovendien is één niet meer voldoende. De consument wil er twee. Dat constateert operationeel ma-

nager Gerrit Tessemaker van boomkwekerij De Buurte. Nu een groot deel van de bestellingen binnen is, worden de eerste kerstbomen op een perceel 

bij Oene (Veluwe) machinaal geoogst. Daarmee wordt tijd en personeel bespaard. Tot voor kort werden de kerstbomen met de hand ‘gestoken’. Volgens 

Tessemaker wordt de consument steeds kritischer. Amateurkwekers raken de bomen dan ook steeds moeilijker kwijt, omdat het jaarlijkse onderhoud 

voor perfecte bomen veel tijd en deskundigheid vraagt. Doordat de consument alleen nog maar het allerbeste wil, worden kerstbomen steeds vroeger 

geleverd aan de tuincentra. Wie het eerst komt, heeft de mooiste bomen. Naar verwachting staan de eerste kerstbomen ruim voor Sinterklaas al te 

koop. De Buurte is met 60 ha. en een jaarlijkse productie van 80.000 kerstbomen de grootste kerstbomenleverancier van ons land. Ruim 90 procent is 

bestemd voor de binnenlandse markt. 
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Als íemand de ambassadeurspet past en anderen kan enthousiasmeren voor groen, dan is het de groenprofessional. Maar hoe doe je dat? 

Hoe vertaal je jouw kennis over en waardering voor bomen naar ‘de gewone man’? En… hoe anticipeer je op eventuele kritiek? 

Auteur: Kelly Kuenen 

Boom Inspyratie Dag inspireert en helpt professionals 

waarde van bomen uit te dragen

Bomen Inspyreren Mensen

Deze en andere vragen kwamen, samen met de 
nodige sortiment- en projectinspiratie, aan bod 
tijdens de Boom Inspyratie Dag op 26 oktober. 
Het was de zevende keer dat dit evenement 
georganiseerd werd door de bladen Stad+Groen, 
Boomzorg en Boom in Business. Zo’n 250 mensen, 
onder wie beheerders, boomverzorgers, architec-
ten, ontwerpers en kwekers, vonden hun weg naar 
Boomkwekerij Ebben in Cuijk, voor een editie met 
het thema ‘Bomen Inspyreren Mensen’. 

Waar beter te beginnen met inspireren op het 
gebied van groen dan bij de jeugd? Als direc-
teur van Stichting Nationale Boomfeestdag nam 
Peter Derksen deze dag het dagvoorzitterschap 

op zich. Hij begon door iets te vertellen over de 
Boomfeestdag, die dit jaar zijn 60-jarig jubileum 
viert, en presenteerde het nieuwe thema: ‘Operatie 
Boomfeestdag, maak het buiten beter’. 

Gastheer Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben 
vertelde over de mobiele applicatie TreeEbb, een 
bomentool waarin informatie over een groot 
aantal bomen wordt verzameld en die al aan zijn 
150.000e download toe is. De ‘bomenbieb’ fun-
geert als open source, wat betekent dat iedereen 
informatie kan aandragen en kan helpen als het 
gaat om sortimentskennis in de branche. 

Contact met de pers
Communicatieprofessional en voormalig NRC-
journalist Ingrid van Frankenhuyzen trapte de 
lezingenreeks af met een pittig onderwerp: contact 
met de media. Een situatie die sommigen wellicht 
een ver-van-mijn-bedshow vinden, maar waar 
iedereen zomaar mee te maken kan krijgen, zo 
bewijst ook Het Witte Lint. Het project in Zutphen 
kreeg de afgelopen jaren veel negatieve media-
aandacht en werd in Frankenhuyzens lezing ‘Het 
Witte Lint, Lessons Learned’ als casus gebruikt. De 
centrale vraag: hoe ga je om met kritische journa-
listen of verslaggevers met een ‘overvaltechniek’? 
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Aanwezigen bekijken de tientallen ingezonden Inspyratieprojecten
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Van Frankenhuyzens devies: beantwoord nooit 
klakkeloos vragen, maar draai de rollen om. Als een 
journalist vragen op je afvuurt, vraag bijvoorbeeld 
eerst wat de insteek van het verhaal wordt, of wat 
diegene precies verwacht. De tweede les: heb je 
boodschappen op een rij. Verwacht vragen, maak 
een inschatting van de vragen die je kunt ver-
wachten. ‘Waarom’ is bijvoorbeeld een belangrijke. 
Het Witte Lint valt op omdat het met zijn schuine 
bomen afwijkt van andere projecten. Het ligt voor 
de hand dat er gevraagd wordt waarom hiervoor 
is gekozen. 

Emotie is sterker dan kennis
De derde les: neem de regie! Het kan voorkomen 
dat vraagstellers inspelen op de emotie, vertelt 
Van Frankenhuyzen. Ze demonstreerde dit met een 
video-item waarin een journalist een betrokkene 
vraagt of de bomen in het Witte Lint ‘wel gelukkig 
zijn’. ‘Als het om bomen gaat, gaat het altijd om 
emoties. Hoe overtuig je anderen dan van je punt?’, 
vraagt Van Frankenhuyzen het publiek. ‘Je zou 

kunnen denken: met kennis. Maar dat is maar een 
derde van de oplossing. Persoonlijkheid is belang-
rijk, maar ook de vraag of je elkaar begrijpt.’  

En, stelt ze, emotie is altijd sterker dan kennis. Om 
deze reden kun je een emotioneel geladen vraag 
niet weerleggen met kennis. Althans, niet met 
kennis alleen. Zogenaamde emotionele bridging-
zinnen zijn hierbij essentieel. Dit zijn zinnetjes 
waarmee je als geïnterviewde eerst ‘meebuigt’ met 
de vragensteller, om vervolgens je punt te maken. 
Een vraag gebaseerd op emotie kan bijvoorbeeld 
beantwoord worden met: ‘Wat goed dat u dit 
vraagt’, om vervolgens met een eigen punt te 
komen (‘Maar wat nóg belangrijker is …’). 
 
Hieruit klinkt door dat deze lezing in feite voor 
niemand een ver-van-zijn-bedshow is. Van 
Frankenhuyzen heeft het specifiek over kritische 
journalisten. Daarmee zal inderdaad niet iedereen 
in aanraking komen. Maar denk eens aan die ande-
re kritische vragensteller, wiens vragen ook vaak 
gepaard gaan met emotie: de burger!

Ter illustratie toont Van Frankenhuyzen een frag-
ment van een uitzending waarin bovenstaande 
stappen niet worden gezet en de situatie escaleert. 
In de video valt een cameraploeg binnen om 
verhaal te halen over het project. De perswoord-
voerder die de bezoekers te woord staat, beroept 
zich op het feit dat de omroep de gemaakte afspra-
ken niet nakomt door onaangekondigd langs te 

komen. De verslaggever blijft desdonanks vragen 
op haar afvuren. Het is een klassiek geval van 
‘overvalsjournalistiek’. Hoewel het vanuit menselijk 
oogpunt begrijpelijk is dat iemand die overvallen 
wordt zo reageert, heeft een dergelijke reactie 
volgens Van Frankenhuyzen een totaal verkeerde 
uitwerking. Door zo fel te reageren, sta je bij voor-
baat al 1-0 achter.  

Houd in gedachten, drukt ze de aanwezigen op het 
lijf, dat je niet zozeer met de journalist te maken 

‘In plaats van een 

tuinman op hoogte worden 

jullie een natuurbeheerder 

op hoogte!’
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‘Het gaat me niet eens 

zozeer om De Levende Brug, 

maar om de vraag wat er 

allemaal nog meer  

mogelijk is als dit kan’

hebt, maar met het publiek thuis. Je moet niet de 
strijd aangaan met die ene vragensteller, maar zor-
gen dat je de sympathie van de groep kijkers hebt. 
Door eerst met de vragensteller mee te buigen en 
vervolgens met je eigen punt te komen, kun je dit 
bereiken.

Een brug van bomen 
Bos- en natuurbeheerder Ton Hermanussen begon 
zijn presentatie ‘De levende Brug, zoektocht naar 
een brug uit bomen’ met enkele van zijn ‘groenhel-

den’ en een toelichting op de waarde van bomen. 
Op een boomsymposium is dat laatste natuurlijk 
een geval van preken voor eigen parochie. Dat 
weet Hermanussen waarschijnlijk ook wel. Wat hij 
wil, is zoeken naar manieren om ánderen te over-
tuigen van die waarden. 

Want alles wat waarde heeft, blijft behouden, stelt 
Hermanussen. En als het lukt om meer mensen 
de bestaande waarde van bomen (weer) te laten 
inzien en samen op zoek te gaan naar nieuwe 

waarden, blijven bomen duurzaam behouden en 
is er vraag naar meer bomen. Vertel over waarden, 
ontwikkel nieuwe waarden en zorg zo voor duur-
zaam behoud van de boom. 

Door te laten zien wat er allemaal mogelijk is met 
bomen, zoekt Hermanussen zelf ook naar nieuwe 
betekenissen. In zijn project De Levende Brug, een 
samenwerking met Henry Kuppen van Terra Nostra 
en Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben, worden 
bomen dusdanig geleid dat uiteindelijk een (bruik-
bare) brug ontstaat. 

Zijn inspiratie haalde Hermanussen onder meer 
uit een natuurlijk bouwwerk in het Indiase 
Mawsynram. Met 1187 cm regenval per jaar heeft 
de regio de twijfelachtige eer de natste plek op 
aarde te zijn. Bruggen van dood materiaal houden 
er geen stand. De inwoners hebben hierop geanti-
cipeerd door bomen jarenlang dusdanig te leiden, 
dat het gebied inmiddels indrukwekkende ‘bomen-
bruggen’ heeft. 

Lindebomen
Een groep studenten keek of en hoe een dergelijke 
brug hier gebouwd kan worden. Door boomtakken 
diagonaal met elkaar te laten vergroeien, zou een 
verbinding ontstaan die sterker is dan de lasnaad 
van staal. In het ontwerp wordt het skelet van de 
brug gevormd door lindes die vanaf weerszijden 
naar elkaar reiken. Door de takken in de breedte 
met elkaar te vervlechten, groeit de brug als het 

Directeur Stichting Nationale Bomenfeestdag
en dagvoorzitter Peter Derksen

dag
inspyratie
boom
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ware dicht. Hermanussen wil bomen gebruiken 
die van nature in Nederland thuishoren. ‘Een linde 
heeft als voordeel dat hij, als een van de weinigen, 
onder aan de stam blijft uitlopen. Die takken zou 
je weer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het 
vormen van een leuning aan de burg.’ Zes tot acht 
jaar na de start zou de brug daadwerkelijk gebruikt 
kunnen worden.

Het project is overigens nog niet definitief. Wordt 
het dat wel, dan moet nog een locatie gezocht 
worden. Hermanussen hoopt – begrijpelijk – dat 
het er wel van komt, want hoe mooi zou het zijn 
als zo’n levende brug ergens in Nederland de 
waterkant siert. ‘Maar’, stelt Hermanussen, ‘het gaat 
me eigenlijk niet zozeer om de brug, maar om de 
vraag wat er allemaal nog meer mogelijk is als dit 
kan’.  

Vakmanschap en praktijkervaring
Van keynote spreker Arjan Postma zou je kunnen 
zeggen dat hij zijn beroep heeft gemaakt van het 
promoten van de waarde van groen. De freelance 
boswachter maakt regelmatig zijn opwachting in 
onder meer RTL Late Night. Op de Boom Inspyratie 
Dag vertelde Postma over de ecologische functie 
van bomen in de openbare ruimte. 

‘Iedereen heeft een plaatje in zijn hoofd van hoe 
dingen horen te zijn. Maar dat plaatje klopt vaak 

niet’, vertelt Postma, die zijn punt kracht bijzet met 
een verhaal over het koolmeesje. Met zijn schat-
tige uiterlijk kan Parus major op veel sympathie 
rekenen. In werkelijkheid is de vogel helemaal niet 
zo lief is, aangezien hij verzwakte vogels aanvalt. 
‘Mensen kopen een voederbol voor het ‘schattige’ 
koolmeesje; de ‘onaantrekkelijke’ kraai wordt weg-
gejaagd. Ik probeer mensen te laten zien dat het 
beeld dat zij ergens van hebben niet klopt.’

Postma betoogt daarnaast dat boomverzorgers 
meer zijn dan veredelde boomzagers en onder-
steunt dit punt met een aantal manieren waarop zij 
dit kunnen uitdragen. ‘Natuurbeheerders hebben 
één groot manco’, stelt Postma. ‘De natuur boven 
pakweg drie meter hoog, daar doen ze niks mee. 
En dat is waar de boomverzorger om de hoek komt 
kijken!’ Postma, vóór zijn boswachterscarrière ooit 
zelf boomverzorger, vertelt hoe mensen, als hij 
weer eens ergens in een boom hing, vaak vonden 
dat hij ‘toverde’. ‘Stel dat we dat toveren nu eens 
uitbreiden, een extra tak creëren.’ Zomaar een paar 
voorbeelden: een touw spannen tussen bomen in 
tuinen, zodat eekhoorns gemakkelijk kunnen over-
steken. Of zorgen voor wat extra nestgelegenheid 
– iets wat dieren steeds beter kunnen gebruiken 
nu de huizen beter geïsoleerd worden. ‘In plaats 
van een tuinman op hoogte worden jullie een 
natuurbeheerder op hoogte!’

Inspyratiebomen
Traditiegetrouw werden er tijdens de dag 
‘Inspyratiebomen’ gepitcht. Peter Spijker, Wilfred 
Molenkamp en Henk Schuitemaker sprongen in de 
bres voor respectievelijk Castanea sativa (tamme 
kastanje), Koelreuteria paniculata (Chinese vernis-
boom, ingezonden door Rinze Hofman en Patrick 
Spiegeler) en Heptacodium miconioides (zevenzo-
nenbom). 

Spijker legde in zijn pitch de nadruk op het impo-
sante uiterlijk van de kastanje en sprak zijn waar-
dering uit voor de eetbaarheid van de vruchten. 
Hij hoopt dat in Nederland, net als bijvoorbeeld 
in Frankrijk, ook ooit een eetcultuur rond kastan-
jes ontstaat. De Chinese vernisboom werd door 
Wilfred Molenkamp geprezen om zijn hoge sier-
waarde. De boom heeft laatbloeiende bloemen 
en vervolgens kleurige lampionnetjes. De zeven-
zonenboom scoort volgens Schuitemaker vanwege 
zijn grote waarde voor de biodiversiteit, de late 
bloei (tot begin oktober), de spectaculaire kleur en 
de geur die de boom verspreidt. 

Inspyratieprojecten
In aanvulling op de ‘Inspyratiebomen’ passeerden 
dit jaar ook drie ‘Inspyratieprojecten’ de revue. Van 
Frankenhuyzen refereerde aan Het Witte Lint. Dat 
het project veel aandacht kreeg in de media, is vol-
gens haar mede te danken aan zijn ‘afwijkendheid’. 

Arjan Postma
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In dit project werden 1177 meidoorns schuin opge-
kweekt door Boomkwekerij Udenhout en door 
aannemer Vaarkamp aan weerszijden van de N348 
geplant. Het kweken, maar ook het planten zorgde 
voor de nodige uitdagingen. De plantafstand werd 
afgestemd op de toegestane rijsnelheid, zodat het 
voor de toeschouwer lijkt alsof de exemplaren alle-
maal even ver uit elkaar staan.

Stedenbouwkundige Herman Zonderland vertelde 
over het Bomencarré van centrumeiland IJburg. 
Het centrumeiland wordt gebouwd volgens het 
rainproof-concept, waarbij overtollig regenwater 
niet via riolen wordt afgevoerd en de omgeving 
bestand wordt gemaakt tegen de steeds vaker 
voorkomende zware regenbuien. De bomen, 
geplant door de Nationale Bomenbank, bevinden 
zich op een vierkant plantvak, 5,5 meter boven 
NAP. Om ze van water te voorzien, wordt hemel-
water opgevangen en water vanaf het dak van de 
(nog te bouwen) naastgelegen school. 

Kunstenaar Michel Huisman toonde hoe steden-
bouwkundige veranderingen er door de jaren 
heen voor zorgden dat de ‘ziel’ uit het centrum van 
Heerlen verdween en het stationsgebied zich ont-
popte tot een grauw en onveilig gebied. Huisman 
ontwierp het nieuwe stationsgebied. Waar norma-
liter eerst de bebouwing en als laatste kostenpost 
het groen wordt begroot, besloot hij het ontwerp 
te benaderen als een symbiose tussen beide. Op 
één van de pleinen, het Maanplein, hebben TGS, 
de gemeente en Antea Group de groeiplaats van 
vijf honingbomen van Boomkwekerij Lappen 
voorbereid en ingericht. De exemplaren, elk 10.000 
kilo schoon aan de haak, staan op het dak van een 
supermarkt en maken gebruik van een waterma-
nagementsysteem dat water vasthoudt, irrigeert  
en eventueel overschot bij piekbuien rustig afvoert. 
De bomen werden met een kraan over de  
gebouwen getakeld. Interessant detail: met de 

Waar normaliter groen als 

laatste kostenpost wordt 

begroot, besloot Huisman 

het ontwerp te benaderen 

als een symbiose tussen 

groen en bebouwing

Henk Schuitemakers pitcht 'zijn' zevenzonenboom

Ingrid van Frankenhuyzen
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relatief grote kostenpost voor groen kon ook dit 
project rekenen op kritiek van de media. 

Het Bomencarré en Koelreuteria paniculata gingen 
er uiteindelijk met de titel Inspyratieproject en 
Inspyratieboom vandoor. Uit de tientallen ingezon-
den projecten, te bewonderen in de hal van het 
Inspyrium, koos Peter Derksen tevens twee projec-
ten waarmee de Stichting Nationale Boomfeestdag 
graag de samenwerking aangaat: het Centrum 
voor Natuur- en Milieu-educatie uit Amersfoort, 
omdat deze organisatie al veel doet om kinderen 
erbij te betrekken, en Woonlandschap de Leyhoeve 
bij Tilburg, dat zich goed leent om jong en oud bij 
elkaar te brengen.

Aan het einde van zijn presentatie nam Huisman 
het nog even op voor alle bomen, door zich te ver-
wonderen over het feit dat mensen er zo snel over 

klagen. ‘Dan zeggen ze: die boom moet weg, want 
ik heb last van de bladeren. Je vindt dat het besluit 
van jouw voorouders om die boom daar te planten 
overruled kan worden. Terwijl jij net op het feestje 
komt kijken!’ 

Het bracht hem een daverend applaus uit de 
zaal. Zoals gezegd, de aanwezigen op de Boom 
Inspyratie Dag hoeven niet overtuigd te worden 
van de waarde van bomen. Een groot deel van 
Nederland – helaas – nog wel. Dus zet hem op, die 
ambassadeurspet! 

Peter Spijker

Ambassadeurs Herman Zonderland (Bomencarré) en Wilfred Molenkamp (Koelreuteria)

Ton Hermanussen
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Ad Vromans: ‘Ik ben autoritair, maar 
dat is een techniek uit het verleden. 
Mijn zoon gaat het anders doen’
De zoon zit in het overnametraject, maar voorlopig is pa nog even the boss

Bij een kweker verwacht je als bezoeker een gezapig praatje en kopje koffie in de kantine. Dat is anders bij Vromans Kwekerijen, vegetatief vermeerde-

raar van coniferen en sierheesters voor Europa, Rusland en de Balkan. Aan het roer staat de spraakmakende Ad Vromans. In een paar uur tijd deelt hij 

met Boom in Business een schat aan informatie en wordt het vakblad getrakteerd op een avontuurlijke rit over de percelen tijdens een ‘rondje Vromans’. 

‘Ik ben niet het liefste jongetje van de klas!’, waarschuwt de boomkweker.
 
Auteur: Santi Raats

De kas glinstert wanneer Boom in Business op 
een zonnige najaarsdag aankomt bij Vromans 
Kwekerijen in Biest-Houtakker, zo’n 8 kilometer ten 
zuiden van Tilburg. Aan de kant van de kwekerij 
staan heesters in pot, aan de overkant van de weg 
staan coniferen in pot. Het geheel ligt er vredig bij, 
in vele groenschakeringen. 

Het bedrijf
Bij de loods ligt 2,5 hectare kas; 0,5 kas hectare 

bevindt zich even verderop. Ook ligt er rond het 
bedrijfspand 10 hectare containerveld en zo’n 80 
hectare volle grond. Van de bruto 90 hectare pacht 
Vromans er 33; de overige 57 heeft hij in eigen-
dom. Het bedrijf produceert jaarlijks bijna 4 mil-
joen potten in de maat P9, 8 miljoen vollegrond-
planten, 300 duizend coniferen in drieliterpot en 
300 duizend met kluit. De 12 miljoen stekken die 
jaarlijks van de band rollen, worden zelf gemaakt, 
behalve Acer, Magnolia, Cotinus en Mahonia. Deze 

moeilijkere teelten worden vanuit het oogpunt van 
risicospreiding voor de helft ingekocht en voor de 
helft zelf gemaakt. 

Productiemens
Voor de loods prijkt een rode Agrifac-
condorspuitwagen van loonbedrijf Van Den Hout 
uit Diessen, die net klaar is met zijn werk voor 
Vromans. Binnen, recht tegenover het kantoor, is 
de stekruimte, waar vier van de tien dames van het 
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stekteam aan het werk zijn. Buiten zijn tien mede-
werkers aan de slag. 

Gehuld in werkkleding stapt een driftig bewegen-
de Ad Vromans met koffie het modern ingerichte 
kantoor binnen. Het is een grote ruimte, maar er zit 
nu niemand. Vromans doet denken aan een wer-
velwind die plots voor je opduikt en het energieni-
veau in de ruimte naar een hoger niveau tilt. 
De Brabantse kweker doet alles snel, zo blijkt. Ook 
praten. Hij formuleert kernachtig en gebruikt geen 
beleefdheidsfrases. Zijn ogen verraden geslepen-
heid, op een manier die deze baas toch aimabel 
maakt. ‘Mijn vader had een boerderij en ik ben na 
de middelbare land- en tuinbouwschool de hove-
niersopleiding gaan doen. Daarna ging ik aan de 
slag als hovenier, maar al gauw bleek dat beroep 
niets voor mij. Een hovenier is een dienstverlenend 
persoon, maar ik wil altijd mijn eigen zin doen. Ik 
ben een productiemens. Daarom nam ik op mijn 
negentiende de wijk naar een boomkwekerij.’ 

Creatief een plek in de markt veroverd
In 1984 werd Vromans fulltime boomkweker. In 
de avonduren deed hij opleidingen op het gebied 
van boomteelt, marketing en management. ‘Ik 
bouwde een schuur, kocht 1,5 hectare volle grond 
en begon met potjes. Ook toen riep iedereen dat 
het opzetten van een kwekerij geen succes zou 
worden, net als nu. Ik vind dat je reinste onzin; als 
je iets écht wilt, vind je een weg om te slagen. Ik 
heb inderdaad een moeilijke start gekend. Zoals 
in ons collectief geheugen staat gegrift, won 
Evert van Benthem zowel in 1985 als in 1986 de 
Elfstedentocht. Dat betekent dat het twee achter-
eenvolgende winters vroor dat het kraakte. Veel 

nieuwe planten legden het loodje. Maar de handel 
na deze strenge winters was goed, want het plant-
goed was schaars. Ik ben daar toen met een overle-
vingsplan op ingesprongen en heb mijn hele teelt-
plan omgegooid. Ik stapte over op wat leverbaar 
was. Ik moet toegeven, in de jaren tachtig finan-
cierden de banken sneller dan nu en er bestonden 
ook nog verschillende borgstellingen voor de 
landbouw. Vandaag de dag kunnen startende 
boomkwekers hun bedrijf na een strenge vorst wel 
opdoeken, denk ik. Verder ben ik gegroeid door te 
durven. Ik denk dat een kwekerij alleen kan groei-
en als de eigenaar fouten durft te maken, risico 
durft te nemen. Ik maak nog steeds fouten, maar 
ze worden elk jaar kleiner. In 1988 gingen al mijn 
planten in de kas dood. Het grondwater bleek een 
EC hoger dan 2 te hebben en vol nitraten te zitten 
door de bemesting in de omgeving in die tijd. In 
het tweede jaar had ik er nog niets op bedacht. 
Pas in het derde jaar bouwde ik een bassin om 
regenwater op te vangen. Inmiddels is de kwaliteit 
van het grondwater fors verbeterd door de nieuwe 
bemestingsnormen. De potgrond wordt beregend 
met hemelwater en gerecycled water.’

Marktaandeel
Inmiddels is Vromans Kwekerijen een van de 
grotere spelers op de markt voor potmaat P9 en 
claimt het bedrijf een marktaandeel te hebben 
van 10 à 15 procent. Vromans: ‘We hebben slechts 
enkele concurrenten op het gebied van P9. In de 
vollegrondsteelt zijn er ook maar enkele concur-
renten met eigen teelt. Wij kweken 250 soorten en 
zetten P9 in heel Europa af, ook in de Balkan en in 
Rusland.’ 

Mechanisatie
Vromans Kwekerijen heeft voor de volle grond 
twee plantmachines, vijf haspels en een bed-
denrooier. De mechanisatie voor de pottenteelt 
bestaat uit een potrobot, sorteerlijnen, oppottafels 
en vijf heftrucks. Op het moment van het interview 
staan in de aangrenzende loods elf medewerkers 
coniferen te selecteren aan de lopende band. De 
beddenrooier heeft een rits opgestapelde kisten 
gevuld met plantmateriaal. Kist voor kist wordt 
onder handen genomen door een kistenkantelaar, 
waarna het plantgoed via een bunkerbak op de 
werkbank terechtkomt. De medewerkers sorte-
ren het plantmateriaal en leggen de selecties op 
de lopende band, vlak boven de werkbank. Een 
computer fungeert als telraam en berekent of het 
gewenste aantal planten in een bakje oftewel ‘bun-
del’ is gestopt, en of het gewenste aantal in een 
pallet is geladen. 

Investering door opvolging
Vromans veert op van zijn stoel. ‘Nog koffie?’ Hij 
jakkert naar de koffieautomaat en is vrijwel direct 
terug. ‘Ik ben een ongeremd projectiel als het gaat 
om ondernemen’, stelt hij hardop vast, zonder 
enige ondertoon van ironie. ‘Mijn vrouw, die de 
administratie doet, is mijn tegenpool. Ze steunt me 
in alles, maar vraagt zich soms wel af wanneer al 
die avonturen een keer ophouden’. Vromans’ geest-
drift is terug te zien in de bedrijfsresultaten. Tussen 
1986 en 2017 is hij elk jaar gegroeid. Vooral vijf jaar 
geleden ging het hard. Door de ver doorgevoerde 
automatisering schaalde Vromans de P9-productie 
op tot maar liefst 4 miljoen. Er was een reden 
voor de forse investeringen. Sjors, zijn zoon van 
inmiddels 24 jaar, deelde na het afronden van zijn 
opleiding aan Helicon en deeltijdopleiding aan de 
Has mee dat hij bereid was om het bedrijf van zijn 

12 min. leestijd

'Het is je reinste onzin dat 

het lastig is om een 

boomkwekerij te starten: 

als je iets écht wilt, 

lukt het gewoon'

Aan de kant van het bedrijf staan de heesters, aan de overkant van de weg de coniferen.

KWEKER AAN HET WOORD
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vader over te nemen. De zoon schuift ook aan tafel 
aan. ‘Die lijkt qua karakter op zijn moeder’, knikt 
Vromans in zijn richting. Sjors glimlacht beschei-
den; hij is een rustige jongen. 

Managementstijl
Vromans past eenvoudig zelfreflectie toe. ‘Ik kan 
in tien minuten iedereen de gordijnen in jagen en 
geef leiding met de ‘schouderklop-schop-onder-
de-kontmethode. Die commandostructuur is 
autoritair, geboren uit onmacht, en stamt uit het 
verleden. De vorige generaties moesten overleven. 
Maar de tijden veranderen; jongeren leiden meer 
als managers, Sjors ook. Ik zie dat hij op zaterdag 
zijn scholierenploeg aanstuurt met geduld en 
dat hij vertrouwt op de kennis en kunde van de 

werknemers en verwacht dat zij zelf verantwoor-
delijkheid nemen. De resultaten zijn er absoluut 
niet minder om. Het is simpelweg een heel andere 
manier van aansturen. Hij voelt ook goed aan 
hoe hij het personeel moet benaderen. Hij weet 
bijvoorbeeld dat hij als snotneus geen orders 
moet geven aan een werknemer met twintig jaar 
ervaring.’
Vromans herkent het beeld dat zijn zoon van hem 
schetst, dat hij vaak gestrest is. Dat heeft hij al 
geprobeerd te veranderen. ‘Ik ben de afgelopen 
tien jaar wel rustiger geworden. Mijn medewerkers 
zijn zelfstandiger geworden en ik werk nu met vier 
goede voormannen.’

Uitdagingen voor de toekomst
De uitdagingen waar Sjors in de toekomst voor 
komt te staan, worden door vader en zoon anders 
bekeken. Sjors zegt: ‘Ik vind het spannend om de 
verkoop te doen, later. Pa kent immers alle klanten 
persoonlijk en ik nog niet. Gelukkig heb ik nog een 
jaar of vijf de tijd om dit van mijn vader te leren.’ 
De vader denkt dat zijn zoon prima kan verkopen. 
‘Vergis je niet, Sjors kan beter onderhandelen dan 
ik’, lacht deze. ‘Ik ben fel en daag klanten onbewust 
uit. Sjors is relaxed en lacht een keer. Maar hij is 
slim en denkt alles uit in euro’s. Bovendien ben ik 
degene die het bedrijf heeft opgebouwd en wordt 
hij feitelijk een soort beheerder. Ik denk dat hij 
meer zijn best zal moeten doen om aan de ver-
koopkant iets nieuws te bedenken, want als bedrijf 

Een derde van de percelen wordt gepacht; de rest is eigendom.

Vromans: ‘Acer is een lastige teelt. We kopen de helft in om het risico te spreiden.’Vromans heeft een deel van de loods ingericht voor zijn buitenlandse medewerkers: 
een woonkamer met eethoek en keuken, slaapkamers, douches en een washok.

Een perceel met een goede bodem, waar Vromans trots op is.
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hebben we tot nu toe alles geprobeerd wat maar 
kon. We staan op vier tot vijf beurzen per jaar, in 
Duitsland, Polen, Moskou. Toen tien jaar geleden 
door de crisis de vraag vanuit Engeland daalde, zijn 
we de Poolse markt op gegaan en dit heeft goed 
uitgepakt. Die markt is nu verzadigd. Wel is een 
aantal grote klanten van ons de afgelopen jaren 
minder gaan kweken, onder meer door de boycot 
van Rusland. Maar dat is niet verkeerd. We hebben 
nu ongeveer tachtig kleinere klanten. Dat spreidt 
het risico beter. Ach, klanten moet je koesteren, 
maar als ze weggaan, moet je ook niet huilen. 
Doorpakken! We hebben economisch de wind in 
de rug. De vraag in Rusland begint te groeien; die 
markt kan Sjors in de toekomst gaan ontwikkelen.’

Tekort aan goede handen
Het zou trouwens best een uitdaging kunnen 
worden om de groei erin te houden. Vromans 
vertelt dat het bedrijf in 2018 voor het eerst niet 
zal groeien, omdat het moeilijk is om aan goede 
vakmensen te komen. ‘De economie loopt goed 
en iedereen wil tegenwoordig doorstuderen. Dat 
heeft direct effect op het arbeidspotentieel voor 
onze markt. Wij gaan bijvoorbeeld vanaf 2018 zelf 
spuiten, omdat het loonbedrijf ook moeite heeft 
om voldoende geschikte vakmensen aan te trek-
ken. Daar verdienen we niets op; het is pure nood-
zaak. In een boomkwekerij werken is natuurlijk niet 
hetzelfde als aardappels of bieten spuiten, want 
dat kan iedereen. De bestuurder van de spuit moet 
onze boomkwekerij kennen en weten tot hoever 

hij mag spuiten bij Buxus of Ilex, om maar een voor-
beeld te noemen. In zijn algemeenheid voorspel ik 
dat het gebrek aan aanwas van goed personeel de 
handrem op onze branche wordt’, aldus Vromans. 
Maar Sjors moet het zelf weten: ‘Als hij het bedrijf 
wil laten groeien, moet hij dat doen. Als hij het 
wil laten krimpen, moet hij dat ook doen. Ik heb 
precies gedaan waar ikzelf zin in had; na mij moet 
hij het bedrijf naar zijn eigen zin maken. Dan is het 
zijn feestje, want als je het werk niet leuk vindt, 
heb je geen leven. Ik zie tegen die tijd wel hoe het 
loopt. Als het bedrijf over tien jaar leeg staat, dan is 
het in elk geval níét goed gegaan.’  Vromans lacht, 
maar klinkt resoluut. Hij staat erop dat zijn zoon 
zijn eigen weg gaat. Dat deze intentie kriebelt door 
zijn eigen dominante ondernemersdrang, blijkt 
later op de dag tijdens een rondleiding over de 
percelen. 

Alle huurpercelen in eigendom nemen
Eén ding staat voor de jonge Sjors vast: hij wil later 
alle 30 hectare huurgrond omzetten in eigendom. 
Zijn vader legt uit: ‘Huurgrond is de duurste grond. 
De pachtsom is hoger dan de rente op de grond-
prijs. Maar het komt ook voor dat je op huurgrond 
je investering verliest, bijvoorbeeld als je een 
perceel vol aaltjes met groenbemester en stalmest 
verbetert, maar de eigenaar de grond na twee jaar 
terug wil hebben om te verkopen. Dan moet je de 
grond weer helemaal leegmaken.’
Sjors: ‘We willen kunnen handelen vanuit een lan-
getermijnvisie en dus zorgeloos kunnen investeren 
in onze grond. We brengen compost aan dat we 

zelf uit het Brabants landschap halen, maar ook 
stalmest en een mix van mulch met compost. We 
zoeken voortdurend naar goede percelen. Onlangs 
hebben we 28 hectare aaneengeregen percelen 
aan het Wilhelminakanaal gekocht, bestaande uit 
goede zandgrond.’

Voorlopig steekt Vromans vooral veel tijd in het 
opleiden van zijn zoon op het vlak van organisatie 
en planning van het hele bedrijf. ‘Veel kennis zit 
in mijn hoofd, bijvoorbeeld welke plantensoorten 
op welke manier moeten worden gerooid, hoeveel 
planten er op een bed passen, hoe de sortering in 
elkaar zit, welke klant wat wil. Daarmee wil ik zeg-
gen: de teeltplanning is door dertig jaar praktijker-
varing ontstaan. Het kost tijd voordat Sjors alle ins 
en outs ook in zijn hoofd heeft.’

KWEKER AAN HET WOORD

Vromans: ‘Acer is een lastige teelt. We kopen de helft in om het risico te spreiden.’

Een perceel met een goede bodem, waar Vromans trots op is. Prunus onder folie ter bescherming tegen schimmelziekten.

'Ik ben een ongeremd 

projectiel als het gaat om 

ondernemen'
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Dom werk gedaan
In de kas zet Sjors via de Teamviewer-app op zijn 
telefoon de gietboom boven de coniferenstekjes 
aan. ‘Beregenen, bemesten, bescherming, verwar-
ming; alles gaat tegenwoordig via de telefoon’, 
legt hij uit. Zijn vader geeft toe dat hij met deze 
nieuwe snufjes niet goed uit de voeten kan. Sjors 
legt verder uit: ‘Als de stekjes beworteld zijn, gaan 
ze naar de andere kant van de kas. Bij heesters is 
dat op een leeftijd van vier tot vijf weken, bij coni-
feren bij vier tot vijf maanden. Daar verpotten we 
ze en laten we ze afharden. Na drie tot vier weken 

rijden we de potten met vorkheftrucks naar buiten, 
meestal in maart, april en mei.’
De vorkheftrucks zijn sinds een jaar of vijf in 
gebruik. Voorheen werden de potten met de hand 
opgepakt. ‘We hebben heel wat dom werk gedaan 
in ons leven’, concludeert Vromans met enige 
zelfspot. ‘Na de mechanisering van het proces is 
de productie van 8000 potten per jaar explosief 
gegroeid naar bijna 4 miljoen per jaar. Ook zijn we 
toen gegroeid in oppervlak en hebben we er een 
kas en een veld bij gekocht.’
Op weg naar wat rijen Prunus onder folie passeren 
we een Deense kar vol met Acer, een van de vier 
moeilijk te telen soorten die Vromans voor de helft 
bijkoopt. Over de Prunus, die helemaal met folie 
is bedekt, vertelt Vromans: ‘De folie zorgt voor 
drogere omstandigheden. Daarmee willen we de 
Prunus beschermen tegen schimmelziekten die 
zich verspreiden als de planten nat zijn.’ Tot slot 
laat Sjors de 3 hectare kas zien met vorstgevoelige 
teelten zoals Azalea, Acer en Magnolia.

Niet alleen halfproducten
In de loods grijpt Vromans rigoureus in door het 
goede voorbeeld te geven aan enkele medewer-
kers die Prunus-wortels knippen en de planten sor-
teren op takaantal en maat. Even later legt hij uit 
bij de klaarstaande eindproducten: ‘Deze Prunus-
exemplaren zijn 21 centimeter en gaan in pot-
ten, nadat ze twee jaar in de volle grond hebben 
gestaan. Ze brengen als eindproduct geld op, want 
in maart en april zijn ze allemaal de deur uit en 
kunnen we de vrijgekomen ruimte weer opvullen.’
Rond de loods liggen de nette containervelden 
voor de coniferen en heesters. Ook hier staat een 

Met de auto het land op.Medewerkers sorteren coniferen aan de lopende band.

'Het gebrek aan aanwas van 

personeel wordt de 

handrem op de productie'
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eindproduct, drieliterpotten met conifeer, die aan 
een Duitse supermarkt worden verkocht. Vromans: 
‘Enkele eindproducten, zoals deze, zorgen voor een 
verbreding van de afzetmarkt, maar hiermee zitten 
we ook geen klanten in de weg.’ Na de wandeling 
langs de containervelden vertrekt Sjors om te gaan 
rooien en stapt Vromans in een landrover om de 
vollegrondspercelen te laten zien die verderop 
liggen. Al hotsend en klotsend, maar met een 
behoorlijke snelheid, rijdt hij het land over. Hij wijst 
hier en daar naar buiten: ‘Zo’n derde deel van het 
bedrijfsoppervlak van bruto 90 hectare staat leeg 
voor wisselteelt. In het voorjaar komt daar groen-
bemester op, afrikaantjes, en in augustus/septem-
ber komt er weer beplanting op.’ We passeren een 
prachtig stuk pas aangekochte grond met daarop 
een boerderij. Even verderop is Sjors al aan het 
rooien. Op een ander perceel, dat een beetje glooit 
en waarop drie medewerkers bezig zijn, staan de 
planten zo gezond te blaken in de zon dat het uit-
zicht zich kan meten met het Toscaanse landschap. 
Na een korte overpeinzing zegt Vromans: ‘Onze 
teeltcyclus duurt gemiddeld een half jaar langer 
dan bij de andere kwekers, die normaliter in het 
voorjaar potten en in het najaar leveren. Tijd kost 
feitelijk niets op deze manier, omdat je zo minder 
last van ziektes in je producten hebt en het hele 
bedrijf minder gejaagd en gestrest is. Wij potten 
in augustus en september op voor anderhalf jaar. 
Zo maken we gebruik van een betere “arbeidsfilm”.’ 
Vromans licht toe wat dit betekent: het bedrijf kan 
dan scholieren inzetten voor het oppotten; zij zijn 
goedkoper dan de vaste mensen. Anderzijds hoe-

ven de vaste mensen niet meer over te werken. ‘Ik 
denk er voortdurend over na hoe ik de wekelijkse 
1200 manuren jaarrond het efficiëntst kan inzetten. 
We potten 4 miljoen P9’s op gedurende zes weken 
in het voorjaar en zes weken in het najaar.’

Productiemens
Eigenlijk denkt Vromans alles uit in aantallen en 
euro’s, net als zijn zoon. Hij noemde zichzelf eerder 
al een productiemens. ‘Ja, als je mij vraagt waar-
voor mijn passie groter is, voor de plant of voor 
de cijfers, dan kies ik de laatste optie. Ik vind het 
gewoon geweldig om met getallen bezig te zijn. Ik 
weet precies wat ik verkoop. Elke vrijdag bereken 
ik samen met Sjors de weekomzet en elke vrijdag 
gaan de facturen de deur uit.’

Werknemerszorg
Vromans is van mening dat een bedrijf voor min-
stens de helft uit Nederlandse werknemers moet 
bestaan om succesvol te kunnen draaien, en dat 
het tegelijkertijd goed voor zijn buitenlandse werk-
nemers moet zorgen. ‘Als je goed voor hen zorgt, 
dan doen zij dat ook voor jou. Ik heb zeventien 
Poolse medewerkers in dienst. Ik zorg zelf voor 
hun huisvesting, zodat zij zoveel mogelijk van 
hun loon overhouden. Dat gebeurt natuurlijk niet 
bij buitenlandse arbeidskrachten die werken via 
het uitzendbureau.’ Die woonruimte had Vromans 
eerder al laten zien. Een groot deel van de loods 
bestaat uit vier grote slaapkamers, een woonka-
mer met eetgedeelte en keuken en een ruimte 
met douches en een wasmachine. Alles is er basic 

ingericht, maar modern en schoon. ‘Zo woont niet 
iedereen in Nederland, denk ik’, lacht Vromans 
schamper. ‘Als bedrijf ben je verplicht om goed te 
zorgen voor je werknemers, dat is mijn mening. 
Maar ik heb wellicht makkelijk praten, want ik heb 
jaarrond werk voor de buitenlandse krachten die 
nu bij mij werken.’

Niet het liefste jongetje
Als het onderwerp gewasbescherming valt, zegt 
Vromans zonder omwegen: ‘Wij zijn niet het liefste 
jongetje van de klas.’ Na een korte stilte, omdat hij 
moet opletten omdat hij het land af rijdt: ‘Maar wie 
wel? Boomkwekers zijn nog aangewezen op zo cre-
atief mogelijk omgaan met gewasbeschermings-
middelen. Er bestaan genoeg uitstekende midde-
len om iedere ziekte en plaag aan te kunnen, maar 
de boomkwekerijsector is te klein om daarvan te 
profiteren. De wetgeving belemmert onze sector. 
In de consumptieteelt, zoals de tomaten-, aardap-
pel- en maisteelt, is een breed middelenpakket 
toegestaan, maar dat mag in de boomkwekerij niet 
worden toegepast voordat er licenties zijn aange-
vraagd. Voor onze sector is het duur om voor deze 
goede middelen licenties aan te vragen, maar als 
ze al zijn toegelaten voor de consumptieteelt, zijn 
ze zonder meer geschikt voor boomkwekers. Als de 
wetgeving voor ons zou versoepelen, konden we 
het aantal kilo’s actieve stof nog veel verder ver-
lagen. Een consumptieteler spuit een keer tegen 
onkruid en is dan klaar. Wij moeten veel vaker 
spuiten, ook tegen ziekten en plagen. Sommigen 
vestigen hun hoop op het LTO-fonds dat in januari 
2016 is opgericht voor de ontwikkeling van kleine 
toepassingen, maar daar komen slechts mondjes-
maat nieuwe middelen uit voort.’

Stapje terug doen
Aan het einde van het ‘rondje Vromans’ komt de 
boomkweker terug op een vorig onderwerp. ‘Mijn 
zoon moet helemaal doen wat hij zelf wil, later; het 
wordt zijn feestje. Maar ik zie er wel tegenop dat ik 
over vijf jaar een stap terug moet doen. Ik doe het 
wel, hoor; ik wil niet over mijn graf heen regeren. 
Sjors moet de kans krijgen om het bedrijf op zijn 
eigen manier te leiden.’ De stem van de sterke 
Vromans krijgt ineens een kwetsbare toon. ‘Maar ik 
hoop dat ik dan nog mag komen. Meehelpen waar 
ik kan.’

KWEKER AAN HET WOORD

Op de voorgrond Ad Vromans. Op de achtergrond is Sjors Vromans aan het rooien.
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'Ik denk dat buxus een 
exclusievere plant wordt'
Hoe staat het ervoor met de buxus?

Buxus sempervirens was ooit een chique kasteelplant. Door massaproduct werd het een product voor iedereen. Maar ziekten en plagen zorgen ervoor 

dat de plant uit menig particuliere tuin wordt weggehaald. Hoe ziet zijn toekomst eruit?
 
Auteur: Kelly Kuenen / Guus van Rijswijck

Rups van de buxusmot.

Een van de plaaggeesten van de buxus is 
Cylindrocladium buxicola, die begin 21e eeuw zijn 
opwachting maakte. Deze schimmel zorgde voor 
zo veel onrust, dat het zelfs tot Kamervragen kwam 
naar aanleiding van berichtgeving over het moge-
lijk op grote schaal afsterven van buxusplanten in 
Nederland en omringende landen.  Beroemd, of 
beter berucht is het vervangen van de buxushaag-
jes op Paleis het Loo door Japanse hulst ofwel Ilex 
crenata.

Pakweg tien jaar terug kwam daar in Nederland 
de exoot Cydalima perspectalis oftewel buxusmot 
bij, die sinds zijn introductie bezig is aan een flinke 
opmars. De Vlinderstichting sprak onlangs zelfs 
over een 'explosieve toename' van deze invasieve 
exoot in 2017. Volgens de stichting is de buxus-
mot inmiddels actief in het zuiden en midden van 
Nederland, met enkele uitschieters in de noorde-
lijke provincies. Een webbericht met statistieken 

over die stijging toont hoezeer het onderwerp 
speelt. Alleen al op de site van Boom in Business 
werd het meer dan zeshonderd keer gelezen. Het 
onderwerp spreekt tot de verbeelding, waarschijn-
lijk mede omdat iedereen – professioneel dan wel 
in de eigen tuin – het beeld van een aangevreten 
buxushaag wel kent. 

De afgelopen jaren werden veel buxushagen 
verwijderd, in het bijzonder in particuliere tuinen 
en het openbaar groen, en ook in kasteeltuinen 
worden de hagen geplaagd. Althans, zo lijkt het. 
Als een van onze redacteuren Adrie van Dun van 
Topbuxus vraagt naar het verdwijnen van de buxus 
uit die kasteeltuinen, stelt de ondernemer dat het 
niet waar is dat buxus daar massaal verwijderd 
wordt. 

Volgens Van Dun zijn er genoeg plaatsen waar 
het prima gaat. In buitenlandse kasteeltuinen, die 

vaak vele malen groter zijn, staat probleemloos 
buxus, vertelt Van Dun. ‘Denk aan Herrenhauzen 
(Herrenhäuser Gärten in Hannover, red.), mis-
schien wel dé buxustuin van Europa. Zij hebben 
ons gevraagd hen te begeleiden bij het gezond 
houden van de planten. De schimmel waarmee 
ze kampen, is gewoon te bestrijden. Wij geven 
de garantie dat ze hun geld terugkrijgen als ze 
over een aantal jaar nog steeds last hebben van 
de schimmel. De verzorging van buxus moet je 
eigenlijk net zo zien als ander tuinonderhoud. 
Rozenstruiken, bijvoorbeeld, moet je ook onder-
houden. Als je dat met buxus ook doet, is er niks 
aan de hand.’

Particulieren
Desondanks ging het imago van buxus dit jaar 
volgens Van Dun knock-out door het rupsenpro-
bleem. Hoewel de buxusschimmel eigenlijk een 
veel groter gevaar vormt, is, anders dan bij de 
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mot, het besef ingedaald dat er iets aan te doen 
is. Bij de buxusmot is dat een ander verhaal, in het 
bijzonder in particuliere tuinen. Wordt in profes-
sionele tuinen gezocht naar een andere oplossing, 
de eerste reactie van de consument bij aantasting 
is de buxus te verwijderen. ‘Daar ligt onwetendheid 
aan ten grondslag. Het is ook niet zo raar. Het ziet 
er inderdaad bizar uit als buxus aangetast is door 
rupsen. De consument denkt dan: die struik moet 
eruit!’ 

Middeleninzet
Dood- en doodzonde, vindt Van Dun, vooral omdat 
dat rooien helemaal niet nodig is. Als aanvulling 
op zijn kwekerij startte Van Dun jaren geleden 
met een eigen lijn voor de verzorging van buxus-
planten, die inmiddels online en via dealers in een 
groot deel van Europa verkocht wordt. Deze lijn 
bestaat uit vier producten: Topbuxus Health Mix, 
voor het vergroten van de plantweerbaarheid, 
Topbuxus Grow, voor extra voeding, Topbuxus 
Carpet, dat preventief werkt tegen schimmelaan-
tasting en Topbuxus Xentari. Dit laatste product is 
specifiek gericht op bestrijding van de buxusmot. 
‘Dit middel op biologische basis wordt op het blad 
gespoten. Het wordt pas giftig in de maag van 
de rups en veroorzaakt daardoor geen collateral 
damage.’  

Het middel kan twee à drie keer per jaar preventief 
worden ingezet, nog voordat er schade is aange-
richt of als er (in de omgeving) rupsen verschijnen. 
Ook als de rupsen al flink hebben huisgehouden, 
kan het nog steeds ingezet worden. Het middel 
werkt dan preventief op de volgende generatie 

rupsen. ‘De mot legt eitjes in de plant; de rups ver-
popt zich om uiteindelijk weer een mot te worden. 
Als je die cyclus doorbreekt, kun je het aanvreten 
stoppen. Als je het middel toepast als er al rup-
sen zijn, wordt voorkomen dat er eieren worden 
gelegd en er nieuwe rupsen komen. We weten dat 
het vreten na een paar weken eindigt. De haag 
herstelt zich weer, al gebeurt dat wel volgens een 
bepaalde cyclus. Concreet betekent dit dat de 
haag rond juli weer mooi groen is; het kan dus zijn 
dat hij er even kaal bij staat.’ Maar, meent Van dun, 
de planten komen vaak nog mooier terug dan ze 
waren.

Een consument moet hier wel van op de hoogte 
zijn om te voorkomen dat hij de bruine plant 
voortijdig uittrekt. En juist in de communicatie met 
de consument gaat veel mis, zowel bij kwekers 
als hoveniers. Daar hangt de berichtgeving in de 
media ook nog eens als een zwaard van Damocles 
boven, vindt Van Dun. ‘Als er ergens struiken wor-
den gerooid vanwege een aantasting, zit er in no 
time een regionale omroep bovenop’, vertelt hij. 
‘Die bericht dan dat alle buxus eruit wordt gegooid 
vanwege aantasting. De boodschap dat dit niet 
nodig is, wordt niet opgepakt; dat is niet sexy 
genoeg.’

Om de consument te informeren, steekt Van Dun 
veel energie in voorlichting. Hij zou graag zien dat 
de sector dit wat breder oppakt. ‘De kweker is soms 
nog een wat teruggetrokken mannetje. Terwijl 
hij het publiek heel eenvoudig kan informeren, 
bijvoorbeeld door wat informatie op de website 
zetten. Hoveniers kunnen op hun beurt particulie-

ren informeren over de aanplant en verzorging van 
buxus. Er zijn wel partijen die dit al doen en het 
juist zien als een kans, maar dit moet veel breder 
worden opgepakt.’ 

Proefveld
Topbuxus werd in 1987 opgericht en richtte zich 
gaandeweg geheel op de kweek van buxus. In 
2016 maakte Van Dun bekend de kweek van de 
plant en de handel erin af te stoten en zich vol-
ledig te gaan richten op verzorgingsproducten, 
omdat hij daar zijn handen aan vol had. Drie van 
de vier producten worden in eigen huis gemaakt. 
Het vierde, Topbuxus Carpet, wordt geproduceerd 
door BVB Euroveen, een grote potgrondleverancier. 
Het uitgangspunt was destijds een partij te vinden 
die buxus onder de naam Topbuxus zou blijven 
kweken. Maar dat is niet gelukt, vertelt Van Dun, 
die aangeeft dat dit mede door de imagoschade 

10 min. leestijd

‘Door de negativiteit in  

de media is er paniek 

uitgebroken, die zich heeft 

uitgebreid tot het niveau 

van de kweker en de 

hovenier’

Adrie van Dun Didier Hermans geeft tekst en uitleg tijdens een persreis 
in 2012
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komt. De kwekerijactiviteit wordt daarom gelei-
delijk afgebouwd en stopt in juli 2018. Wel blijft 
een proefveld van zo’n 1,5 hectare liggen. Op dat 
veld heeft Van Dun buxus staan, zowel gezonde 
als zieke. Het fungeert vooral ook om de werking 
van middelen te tonen en de ondernemer heet 
iedereen welkom om het veld te bezoeken. ‘We 
willen niet onze kop in het zand steken, maar laten 
zien wat er kan gebeuren en hoe je ermee om kunt 
gaan.’ 

Hybriden
In 2012 berichtten we al over de ontwikkeling 
van een robuuste hybridebuxus in België. Didier 
Hermans is als medezaakvoerder van zijn bedrijf 
Herplant al tien jaar bezig met de veredeling van 
buxus. Hermans: ‘We hebben een heel grote col-
lectie van zo’n 200 buxussoorten onder de loep 
genomen. Enerzijds hebben we DNA-onderzoek 
uitgevoerd om de stamboom van buxus in kaart te 
brengen; anderzijds  zijn de fysieke eigenschappen 
van al deze soorten in kaart gebracht.’ Naast ziekte-
resistentie zijn er bij de veredeling van buxus nog 
een paar andere parameters belangrijk, vertelt hij. 
‘Eigenschappen zoals bossigheid, bladkleur, vorst-
bestendigheid, groeivorm en uiterlijk van het blad 
mogen niet uit het oog verloren worden.’
Na meer dan 100 kruisingscombinaties is een groot 
aantal zeer diverse hybriden ontstaan. ‘Samen met 
het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek 
(ILVO) hebben we deze hybriden meermaals geïn-
fecteerd met schimmelsporen van Cylindrocladium 
buxicola. De hybriden die niet ziek werden, zijn 
resistent. Uiteindelijk bleven er van de 10.000 
hybriden zo’n 3.000 over.’

Vervolgens werd er bij de planten een zwaardere 
test uitgevoerd, vertelt hij. ‘We hebben 3.000 
exemplaren in een veldtest blootgesteld aan 

dezelfde omstandigheden als in een tuin of kwe-
kerij. Daaruit werden eind 2015 uiteindelijk vier 
hybride varianten gekozen die volledig resistent 
zijn. Veredeling neemt nu eenmaal veel tijd in 
beslag en het was voor ons van groot belang om 
volledig resistente rassen te ontwikkelen. Onze 
goede naam als buxuskweker was er immers aan 
verbonden.’

Verschillende typen
Bij de uiteindelijke keuze werden vier resistente 
hybriden geselecteerd, elk voor een specifiek 
gebruik. ‘Zo is er een variant voor lage hagen, die 
weinig snoeiwerk vraagt. Een andere variant groeit 
veel sneller dan gewone buxus en is perfect voor 
hoge toepassingen. Weer een ander type lijkt spre-
kend op gewone buxus, hoewel deze genetisch 
zeer verschillend is. Daarnaast is er nog een speci-
ale variant die prima te gebruiken is als bodembe-
dekker en voor openbaar groen.’
De volgende fase was het kweken van genoeg 
moederplanten voor een normale productie. Deze 
fase is nu afgerond, zodat in het voorjaar van 2018 
een normale productie kan worden opgestart. ‘Dat 
houdt in dat we ten vroegste in de zomer van 2019 
verkoopbare planten hebben die volledig resistent 
zijn tegen de schimmelziekte Cylindrocladum 
buxicola.’ Deze ziekte heeft overigens een nieuwe 
naam, zegt Hermans, verwijzend naar zijn website 
Buxuscare.com. ‘Deze schimmelziekte heet tegen-
woordig Calonectria pseudonaviculata. De hybriden 
zijn ook resistent tegen de andere ziektevariant, 
Calonectria henricotae.’ 

Paniek en verkettering
Hermans’ onderneming Herplant is naar eigen zeg-
gen het enige bedrijf dat zich bezighoudt met de 
veredeling van buxusplanten. ‘We hebben hier tien 
jaar behoorlijk in geïnvesteerd. Dat weegt behoor-
lijk zwaar, zeker nu de Nederlandse en de Belgische 
markt in de tussentijd zijn ingestort.’

Net als Van Dun uit ook Hermans kritiek op de 
media. Hij hekelt de manier waarop buxus ‘dood’ 
is verklaard. ‘Door de negativiteit in de media is er 
paniek uitgebroken, die zich heeft uitgebreid tot 
het niveau van de kweker en de hovenier. Buxus 
wordt verketterd; zoiets heb ik nog nooit meege-
maakt.’ Buxus ligt zoals bekend van twee kanten 
onder vuur: enerzijds door aantasting door de 
schimmel, anderzijds door de buxusmot. 
Hermans: ‘Bij aantasting door de buxusmot is het 
de rups die schade toebrengt. Deze mot is prima 
te bestrijden, zelfs met biologische middelen. 
Als je de buxus op het juiste tijdstip behandelt, 
is het hele probleem opgelost. Om zware schade 

te voorkomen, moet er twee keer per jaar wor-
den behandeld, bij het ontluiken van de rupsen. 
De meest mensen wachten te lang en laten hun 
planten volledig kaalvreten, wat natuurlijk niet zo 
verstandig is.’

Om het publiek juist voor te lichten, richtte 
Hermans de website Buxuscare.com op. In piekpe-
riodes wordt de website maandelijks bezocht door 
zo’n 40.000 mensen, die op zoek zijn naar oplossin-
gen. ‘We werken samen met wetenschappers om 
die site up to date te houden. In vier talen kunnen 
geïnteresseerden alles lezen over de laatste inzich-
ten en informatie.’ De site is daarnaast bedoeld om 
de onheilsberichten in de media te nuanceren. 
‘De media zijn niet geïnteresseerd in oplossingen, 
eerder in onheilsberichten; wij proberen wel oplos-
singen aan te reiken.’

Herontdekking van buxus
Er is een grote diversiteit binnen het geslacht 
Buxus en niet iedere variant is geschikt voor het 
grote publiek, vertelt Hermans. ‘Bij de veredeling 
moeten we ook rekening houden met de eigen-
schappen die mensen ervan verwachten. Als het 
blad bijvoorbeeld tien centimeter groot is, zoals 
bij sommige Chinese soorten, dan herkent men de 
plant niet meer als buxus en heeft het geen zin om 
hem groots in de markt te zetten.’
Wat betreft de gedaalde populariteit van Buxus 
sempervirens, de meest gecommercialiseerde soort, 
verwacht Hermans dat de markt wel weer zal ople-
ven. ‘De buxusmot is elf jaar geleden in Zwitserland 
voor het eerst gesignaleerd in Europa. Er is toen 
eveneens paniek gezaaid, terwijl die mot prima 
met biologische middelen viel te bestrijden. Als er 
paniek wordt gezaaid, zijn mensen blind voor de 
feiten.’

Inmiddels is in Zwitserland de buxuspopulatie 
weer op peil. ‘Buxus is daar “herontdekt”. Dat is 
niet zo gek, want er zijn geen alternatieve planten 
die net zo goed zijn. Ik verwacht dat wat daar is 
gebeurd in de rest van Europa navolging krijgt. 
Veel planten hebben niet dezelfde eigenschappen 
als buxus en kunnen ook gevoelig zijn voor plagen 
en ziektes.’

Toekomst
Hermans ziet wel een toekomst weggelegd voor 
andere buxussoorten zoals Buxus microphylla en 
voor cultivars. Deze soorten ondervinden in de 
praktijk veel minder hinder van Cylindrocladium 
buxicola. ‘Voor veel mensen blijken deze alter-
natieve soorten niet te beantwoorden aan het 
traditionele beeld van de buxusplant.’ Toch lijkt 

‘In Zwitserland is de buxus-

populatie weer op peil. Ik 

verwacht dat wat daar is 

gebeurd in de rest van 

Europa navolging krijgt’



www.boom-in-business.nl 49

deze beperkte vraag vooral toe te schrijven aan 
het gegeven dat onbekend onbemind maakt, 
meent Hermans. ‘Deze soorten kunnen in de toe-
komst een waardevolle bijdrage leveren aan het 
assortiment vanwege hun enorme diversiteit en 
rijkdom aan kleur, groeiwijzen en toepassings-
mogelijkheden.’ Schimmel en mot of niet, al met 
al ziet Hermans de toekomst van buxus rooskleu-
rig in. ‘Ik denk dat buxus een exclusievere plant 
wordt. Hij was verworden tot een massaproduct, 
spotgoedkoop, iedereen kon erover beschikken.’ 
De plant werd verkocht in supermarkten, volgens 
Hermans niet het beste kanaal voor een duurzame 
tuinplant. ‘Toen buxus werd ontdekt als plant voor 
de massa, vond ik dat geen goede ontwikkeling. 
Buxus is te belangrijk om te worden gedumpt als 
wegwerpplant.’ Hermans is blij dat de veredeling 
zijn vruchten heeft afgeworpen en dat de markt 
binnen korte termijn kan beschikken over ziekte-
resistente rassen. ‘Het heeft in Europa veel te lang 
geduurd voordat iemand de handschoen oppakte 
om een oplossing te zoeken. En dat is jammer, 
want buxus kan een tuin een uniek karakter en 
eigenheid geven.’

Ook Adrie van Dun gelooft dat het vanzelf goed 
komt met het imago van de plant. In het buiten-
land, waar de rups al eerder aanwezig was, wordt 
deze al minder als een last ervaren en treedt her-
stel van het imago op. ‘Ook bij ons zal dat besef 
indalen. Deze plant gaat al eeuwenlang mee; hij 
verdwijnt echt niet ineens van het toneel.’

‘Deze plant gaat al 

eeuwenlang mee; 

hij gaat echt niet ineens 

verdwijnen’

‘LAAT KoPER KIEzEN VooR EEN BUxUS DIE PAST BIj zIjN MogELIjKHEDEN 
EN ACHTERgRoND’
Om na te gaan hoe de agressieve schimmel Cylindrocladium buxicola beheerst kan worden, werd een vierjarig 
onderzoeksproject opgestart (2009-2013). Dit project werd uitgevoerd door het Proefcentrum voor Sierteelt 
(PCS) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en gefinancierd door het Agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en de sector. Het onderzoeksproject streefde naar het 
verwerven van kennis omtrent duurzame geïntegreerde beheersing (integrated pest management, IPM), 
waarbij chemische bestrijding, teelttechniek en waardplantresistentie optimaal worden ingezet. Vijftien 
buxuskwekers namen eraan deel, van wie Didier Hermans de coördinator was. 

Uit het onderzoek bleek onder meer dat er twee soorten Cylindrocladium zijn. De eerste variant is de 
‘gewone’ G1, (nu Calonectria pseudonaviculata genoemd), geïntroduceerd rond 1995 in het Verenigd 
Koninkrijk. De tweede variant (G2) ontstond in 2005 en is resistenter tegen bepaalde fungiciden dan 
G1-isolaten. Ook kan G2 beter tegen hogere temperaturen. Deze nieuwe soort kreeg in 2014 tijdens een 
congres in Washington een naam: Calonectria henricotae.

Cultuurtechniek
Een effectieve beheersing van Cylindrocladium buxicola steunt zowel op een goede cultuurtechniek als 
op de juiste chemische bestrijding en een goede cultivarkeuze. De verspreidingssporen van de schimmel 
kunnen niet zomaar verspreid worden door de wind, maar hebben regenbuien (of beregening) nodig om 
vrij te komen. Ook via snoeien en in mindere mate via contact met kleding of schoeisel is verspreiding 
mogelijk. Directe verspreiding kan worden tegengegaan door meer ruimte te laten tussen individuele 
planten of tussen verschillende teeltblokken of aanplantingen. Maatregelen met betrekking tot 
velddrainage of drainagegoten kunnen verspreiding verhinderen. Om het infectieproces van de schimmel 
tegen te gaan, moet bladnat zoveel mogelijk vermeden worden. Detecteren in een vroeg stadium door 
tijdige monitoring is aan te bevelen, evenals goede werkhygiëne. 

Verschillende gevoeligheidsklassen
Op grond van het vierjarige onderzoek kunnen de geteste buxussoorten en -cultivars worden onder-
verdeeld in drie gevoeligheidsklassen. Waardplanten in klasse C blijken zeer gevoelig voor Cylindrocladium 
en vereisen veelvuldige monitoring. Snel en adequaat reageren bij de minste 
waarneming van de ziekte is hier het devies. De buxuscultivars in klasse B kunnen worden beschouwd als 
matig gevoelig. Onder bepaalde weersomstandigheden (hoge temperaturen, intense regen) kan de ziekte 
zich explosief uitbreiden. Waardplanten in klasse A ondervinden over het algemeen weinig problemen 
met de ziekte, zelfs onder regenachtige omstandigheden. Bij een goede cultuurtechniek hoeven deze 
planten zelden of nooit te worden behandeld met fungiciden.

Algemene tip: Informeer naar de verwachtingen van de klant en opteer voor een buxus die past bij zijn of 
haar mogelijkheden. De haalbaarheid en het belang van de maatregelen kunnen sterk verschillen naar-
gelang de persoonlijke achtergrond (kweker, professionele tuinonderhouder, particuliere tuinliefhebber). 
Het verhinderen van insleep door gepaste voorzorgsmaatregelen moet hierbij een allereerste prioriteit 
zijn.

ACHTERGROND

Buxus na en voor behandeling
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Het zal vast geen toeval zijn dat de beroemdste Nederlandstalige rockband uit 
de Achterhoek komt en Normaal heet. Want normaal zijn die Achterhoekers! 
Zelfs de drie kwekers die in deze editie van Regio-In-Beeld de hoofdrol spelen 
en uit de Achterhoek komen, zijn zonder uitzondering bijna akelig normaal te 
noemen en lijken net wat relaxter in het leven te staan dan kwekers in de rest 
van Nederland. Ook in de Achterhoek heeft de crisis zijn sporen achter 
gelaten. Tussen de regels door hoor je in de interviews in deze editie van 
Regio-In-Beeld net zoveel frustratie over tegenvallende omzetten en winsten 
als bij kwekers in andere delen van het land. Maar toch, de grondhouding is 
anders: in de Achterhoek lijkt de kwaliteit van leven toch net iets belangrijker 
dan een euro extra omzet. 

Hert aardige is dat dit weer resulteert in bedrijven die hun eigen niche 
opzoeken. De niche van het sortiment, bijvoorbeeld. Als kwekers uit de 
Achterhoek één ding met elkaar gemeen hebben, is het wel het principe: 
kweek maar ongewoon, dan doe je al normaal genoeg. Alle geïnterviewden 
zijn op hun eigen manier sortimentskwekers, maar altijd staat liefde voor het 
vak net wat nadrukkelijker op de agenda dan elders in het land.

Wat zouden andere kwekers daarvan kunnen leren? Misschien dat je 
als ondernemer altijd je eigen kop moet volgen en dat er voor iedere 
soort kweker een plekje is onder de zon. Misschien wordt je dan niet 
schat-hemeltje-rijk, maar ook als kweker-liefhebber kun je een goede boterham 
verdienen. En dan is het echt niet nodig ieder jaar te streven naar een 
tweecijferige groei. Als het om de toekomst van onze landbouw gaat, ben ik 
altijd nogal nuchter. 

Daarbij geloof ik niet dat alles wat er in Nederland fout gaat met de natuur, 
per se de schuld van de boeren is. Maar ik denk wel dat de landbouw zich 
moet voorbereiden op een inrichting van het platteland die veel kleinschaliger 
is en meer ruimte biedt voor de natuur. Wellicht geven onze Achterhoekers 
onbedoeld al het goede voorbeeld. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 
(hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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• Voorzien van gevelluchting, of met nokluchting

• Breedtes vanaf 4,40 m t/m 10,00 m

Krabbescheer 6

4941 VW Raamsdonksveer

Nederland

T +31 (0) 162 – 57 45 74

F +31 (0) 162 – 57 45 00

E info@rovero.nl

www.rovero.nl

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

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

ROVERO ROLL-AIR
• Dé cabrioletkas

• Uw gewas in enkele minuten binnen óf buiten

• Altijd het ideale klimaat voor uw bomen en planten

Thuis in foliekassen  
voor de boomkwekerij
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