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Samenwerken
Betekent ook de bereidheid om in te leveren

kweker aan het woord
Pieter van der Linden

Geurverspreiding
Alternatieve vorm van 
plaagbestrijding

Beregenen
nieuwe stijl
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algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Wij kopen graag uw stamhout in

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen graag uw stamhout en houtsnippers 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Verantwoord rooien van bomen Ook afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Jan Hendrickx
Boomkweker



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

Voor al uw vollegronds 
plantgoed van diverse 

sierheesters, o.a. Prunus 
laur. cult., Taxus, coniferen 

en Buxus.
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8 De eerste inspiratie-
boom van 2016 
Populus x canadensis 
‘Marilandica’

Populieren zijn fantastische bomen, maar hebben ook wat nadelen. Er waaien 

sneller takken uit, ze zorgen voor wortelopdruk en hebben een korte 

omlooptijd, en daardoor misschien hogere beheerskosten. Gelukkig is er 

volgens Henry Kuppen ook veel goeds te zeggen over peppels, of, zoals de 

Brabanders zeggen: ‘cannadassen’.
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Creeër het juiste team om je 
heen

De laatste jaren blijkt uit gesprekken met 

boomkwekers dat steeds meer van hen wel 

wíllen uitbreiden of specialiseren, maar niet 

weten hoe ze dat concreet vorm kunnen 

geven. Ook zitten veel bedrijven momenteel 

met het probleem dat ze niet weten hoe ze 

de managementstructuur zo kunnen opzet-

ten, dat het bedrijf na een uitbreiding of 

specialisatie goed blijft draaien. De boom-

kwekerij zit heel duidelijk met een ontwik-

kelingsvraagstuk.

Landbouw in alle kleuren dankzij 
geuren?

Als katten verjaagd kunnen worden door het sprenke-

len van azijn of een citrusgeur, zouden andere over-

lastgevende dieren dan ook verjaagd kunnen worden 

met geur? Wetenschappers in Mexico beweren van 

wel en bekijken nu of geuren een alternatief kunnen 

bieden voor chemische bestrijding van ongedierte. Is 

dit een oplossing voor telers en kwekers in ons land?

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

nieuw abonnement belt u met (024) 360 24 54.

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

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

24 28
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Samenwerken betekent ook de bereidheid 
om in te leveren

Het is een goede gewoonte dat Boom-In-Business in samenwerking met de 

Rabobank een nieuwsjaardiner organiseert. De locatie was dit keer Telermaat 

Boskoop, waar meer dan twintig kwekers, leveranciers en klanten welkom wer-

den geheten door Telermaat-directeuren Jeroen Fase en Peter van Dongen. Het 

thema van dit jaar was helemaal geënt op de wat minder florissante situatie 

waarin de sector zich bevindt: samenwerken in de keten. 

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

6 Nieuws

10 'Waar tuincentra stoppen, gaan wij verder'

20 O, dennenboom

22 Visie boomkwekerij uit 2010 onder de loep

36 Einde van de schimmel in buxus en dat 
 zonder chemie

44 Quali-Feuille: duidelijkheid 
 in kwaliteit  

46 Hoofdredactioneel

40

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Beregenen nieuwe stijl voor de 
boomkwekerij

Precisieberegening met driptape: drie jaar geleden werd 

dit nog maar mondjesmaat toegepast in de asperge- 

en aardbeienteelt. Deze methode raakte echter meer 

in beeld en er kwam ook vraag vanuit de akkerbouw. 

Afgelopen jaar werden er proeven gedaan in de aardap-

pelteelt en de eerste voorlopige resultaten zijn veelbelo-

vend. Dit systeem zou volgens Gerard Schoot Uiterkamp, 

productspecialist irrigation bij Jean Heybroek, ook heel 

goed kunnen worden toegepast in de boomkwekerij.

14
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Nu ook prijzen in Varb
Een kleine revolutie in de boomkwekerswereld: 
Varb heeft vanaf nu de mogelijkheid om ook prij-
zen op te nemen in het aanbod. Directeur Linda 
Hoogendoorn, directeur van de stichting Beurshal 
en Varb, noemde dit afgelopen donderdag tijdens 
het vijfde Boom-In-Business Kerstdiner een pit-
tige beslissing, die genomen is met respect voor 
de belangen van zowel kwekers als handelaren. 
Het gaat om de prijs af kwekerij per plant. Linda 
Hogendoorn meldde bij die gelegenheid ook 
dat het Varb voor de wind gaat. 'We mochten het 
afgelopen jaar 35 nieuwe deelnemers begroeten 
en hebben 750 nieuwe plantnamen in ons systeem 
opgenomen.'

Koppert wint 
duurzaamheidsaward
Zaterdag 28 november mocht Paul Koppert voor 
Koppert Biological Systems de Sustainability 
Award van de VVD in ontvangst nemen. Elke twee 
jaar reikt de VDD de R.E. Waterman Sustainability 
Award uit aan een organisatie die de economie 
en het milieu versterkt met de door haar ontwik-
kelde en ingevoerde methodes. Koppert Biological 
Systems heeft de laatste tien jaar een sterke groei 
doorgemaakt en heeft zich geprofileerd als markt-
leider in teeltverduurzaming. De toekenning van 
deze Award ziet Paul Koppert ook als een erken-
ning van het belang van het verduurzamen van 
teelten en van de onderneming zelf.

Darthuizer Groep 
koopt kwekerij 
Presikhaaf
De Darthuizer Groep uit Leersum heeft de kwekerij 
van Presikhaaf Bedrijven in Bemmel (gemeente 
Lingewaard) overgenomen. Met de overname ver-
ruimt Darthuizer zijn productionele en logistieke 
mogelijkheden. De kwekerij in het tuinbouw-
gebied Bergerden beslaat ruim negen hectare. 
Darthuizer en Presikhaaf Bedrijven gaan tevens een 
langjarige samenwerking aan. Darthuizer levert 
daarmee een bijdrage aan de doelstellingen van 
de Participatiewet: zo veel mogelijk mensen met 
een arbeidsbeperking aan het werk helpen. 
De partijen zijn overeengekomen dat de verant-
woordelijkheid voor de bedrijfsvoering geheel 
bij de Darthuizer Groep ligt, en dat Presikhaaf 
Bedrijven als preferred supplier werkzaamheden in 
opdracht zal uitvoeren voor Darthuizer. Hierdoor 
behouden alle huidige kwekerijmedewerkers hun 
werk. Algemeen directeur Guido Ilsink maakte 
tijdens een informatieve medewerkersbijeenkomst 

de nieuwe naam van de overgenomen kwekerij in 
Bemmel bekend: DartPlant.
Darthuizer richt zich in de samenwerking op de 
ontwikkeling, (kweek)productie en verkoop van 
innovatieve oplossingen voor een groene en 
gezonde leefomgeving. Presikhaaf Bedrijven richt 
zich op het begeleiden en ondersteunen van men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij werk 
in de tuinbouwsector.

Plantarium 2016: 
Thema “Show it!”
Het bestuur van de Stichting Vakbeurs voor de 
Boomkwekerij geeft de 34e editie van Plantarium 
het thema ‘Show it!’ mee. Dit thema biedt deelne-
mers kansen om te laten zien wat zij in huis heb-
ben en dit te presenteren op Plantarium. De beurs 

Cultus, van Dijk en 
Van Beek bundelen 
krachten
Cultus Agro Advies BV, Van Dijk Lottum en 
Van Beek Agro Advies BV uit Zundert gaan 
per direct een samenwerking aan. Binnen de 
samenwerking blijven alle bedrijven onder 
eigen naam teeltadviezen verzorgen. Cultus 
Agro Advies BV blijft hierin landelijk opereren, 
Van Dijk Lottum in de regio Noord-Nederland/
Zuidoost-Nederland en Van Beek Agro Advies 
BV vanuit de regio Zundert. Alle onderzoeks-
activiteiten zullen geheel uitgevoerd worden 
onder de vlag van Cultus Agro Advies BV; zo 
ook de projectactiviteiten en de cursussen 
(waaronder verlengingscursussen spuitlicentie). 
Door deze bundeling verwachten de drie dat 
zij hun klanten beter van kennis en innovaties 
kunnen voorzien.

GGP en Expo TCO 
sluiten aan
Ook in 2016 zullen de vakbeurzen Expo TCO en 
GrootGroenPlus elkaar overlappen. Expo TCO 
heeft onlangs besloten zijn beurs weer naar 
oktober te verplaatsen. Deze wordt derhalve 
gehouden van dinsdag 4 t/m donderdag 6 
oktober 2016. GrootGroenPlus vindt plaats van 
woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober 2016. De 
besturen van beide beurzen zijn ervan over-
tuigd dat het door deze gedeeltelijke overlap-
ping zowel voor binnenlandse als buitenlandse 
vakbezoekers gemakkelijker wordt om in korte 
tijd een goede indruk te krijgen van het totale 
aanbod in Nederland, een breed en gevarieerd 
sortiment. Op korte termijn wordt bekeken 
welke vormen van samenwerking kunnen lei-
den tot optimalisering van de dienstverlening 
aan bezoekers en media.
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wordt gehouden van 24 t/m 
27 augustus 2016.
‘Laten zien wat we met elkaar 
in huis hebben, is iets alle-
daags’, volgens voorzitter Jan 
Willem Griep. ‘Maar daarbij 
vertellen wat we kunnen en 
dat we nog méér in huis heb-
ben, dat mag sterk worden 
benadrukt.’ Hij verwacht dat 
deelnemers met het thema 

‘Show it!’ hun talenten aanspreken en juist Plantarium gebruiken om zich ten 
overstaan van een internationaal vakpubliek te presenteren. Plantarium pakt 
zelf ook door. De samenwerking met Groen-Direkt wordt voortgezet en er 
wordt een event aan Plantarium toegevoegd met als titel ‘Praktijkdag voor het 
Groen’. Dit event vindt plaats op vrijdag 26 augustus; het wordt een interes-
sante ontmoetingsplaats voor branchegenoten met passie voor groen. Het uit-
wisselen van informatie en het opdoen van inspiratie staan deze dag centraal.
Kwekers, hoveniers, landschapsarchitecten, boomverzorgers, retail, handelaars, 
leerlingen en leerkrachten uit het groene onderwijs gaan gezamenlijk het 
gesprek aan over de markt, klanten, kansen en bedreigingen en de manier 
waarop een bedrijf in de markt functioneert. ‘Het wordt een uiterst interes-
sante dag met een hoog doe-gehalte’, zegt voorzitter Griep. Het feit dat de 
consument steeds meer in de gelegenheid wordt gesteld zijn invloed uit te 
oefenen op het openbaar groen, was voor Plantarium reden om zich op deze 
wijze te verbreden. ‘Veel van onze deelnemers zijn ook actief op de markt voor 
openbaar groen. Hiermee slaan we dus twee vliegen in één klap’, aldus de 
vooruitblikkende voorzitter. De 34e editie van Plantarium wordt gehouden van 
24 t/m 27 augustus 2016 in het Plantarium-gebouw op het International Trade 
Centre Boskoop-Hazerswoude. Informatie en deelnameformulieren zijn te 
vinden op www.plantarium.nl. De inschrijving is opengesteld vanaf 
1 december.

Rabobank official partner 
Plantarium 2016
Het bestuur van de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij en Rabobank 
Gouwestreek en Groene Hart Noord gaan rond de 34e editie van Plantarium 
een partnerschap aan. Insteek van de samenwerking is dat de partijen waarde 
creëren voor elkaar en voor de boomkwekerijsector. Het betreft een over-
eenkomst voor één jaar, maar de inzet is een langdurige samenwerking. De 
overeenkomst werd op 26 november 2015 ondertekend door Dennis Kooren, 
directeur bedrijven bij Rabobank Groene Hart Noord, Hans Telkamp, commer-
cieel directeur Rabobank Gouwestreek en Jan Willem Griep, voorzitter van de 
Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij. 
De Plantarium-organisatie is verheugd met deze hernieuwde start. Het part-

nerschap biedt beide partijen de mogelijkheid om gebruik te maken van 
elkaars expertise en de beurs nog waardevoller te maken voor de deelnemers 
en bezoekers. Voor de beide Rabobanken is Plantarium een platform bij uitstek 
voor het ontmoeten en verbinden van ondernemers, branchegenoten, diverse 
sectoren en (lokale) overheden. Zij hebben de intentie uitgesproken om zich 
actief in te zetten bij de invulling van verschillende themagerichte activiteiten, 
die plaatsvinden tijdens de beurs.
De 34e editie van Plantarium wordt gehouden van 24 tot en met 27 augustus 
2016 in het Plantarium-gebouw op het International Trade Centre Boskoop-
Hazerswoude.

Van Iperen neemt Mol Agrocom en 
De Witte Agro over
Agrarisch toeleverancier Van Iperen BV uit Westmaas neemt per 1 januari 
2016 de bedrijven Mol Agrocom BV te Oude-Tonge en de Witte Agro BV te 
's-Gravenpolder over. Met deze overname worden de krachten op het gebied 
van kennis en innovatie van teeltsystemen gebundeld. Hierdoor zullen de 
bedrijven nog beter in staat zijn om hun klanten te voorzien van hoogwaardig 
advies ten behoeve van een gezonde en renderende teelt. Van Iperen, Mol 
Agrocom en De Witte Agro werken momenteel al samen in de akkerbouw en 
fruitteelt en vullen elkaar uitstekend aan. De toeleveringsbedrijven hebben 
een sterk adviserende rol, waarbij ze telers ondersteunen in het teeltproces. 
Door de overname worden de krachten op het gebied van kennis en innovatie 
gebundeld en ontstaat er ook synergie ten aanzien van logistiek, distributie 
en ondersteunende afdelingen. De bedrijven zullen hun dienstverlening aan 
klanten hierdoor verder kunnen optimaliseren.
Momenteel leidt Wim in ’t Veld de bedrijven Mol Agrocom en De Witte Agro. 
Na de overname zal hij de commerciële aansturing van beide bedrijven voort-
zetten. Jan Bakker, algemeen directeur van Van Iperen BV, zal na de overname 
ook de eindverantwoordelijkheid voor Mol Agrocom en De Witte Agro op zich 
nemen.

NIEUWS

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl

BOOMBAND/BINDBUIS

Boom in BusinessBoom in Business

www.boomband.nl
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Weinig bomen kunnen tippen aan het landschap-
pelijke beeld van een solitair groeiende populie-
renveteraan. De meeste populieren zijn van origine 
weliswaar niet afkomstig uit Nederland, maar ze 
zijn zo ingeburgerd dat de boom niet meer weg te 
denken is uit het landschap. De populier is niet zo 
ingeburgerd en populair geworden in Nederland 
vanwege die stoere landschappelijke uitstraling, 
maar veel meer omdat de boom een fantastische 
productieboom is. Moderne klonen van de popu-
lier worden soms al na twintig tot vijfentwintig 
jaar gekapt. De eerste boomambassadeur van 
2016, Henry Kuppen, is echter niet primair op zoek 
naar de populier als productieboom, maar naar 
een karakteristieke en eigenzinnige landschaps-
boom. Die rol wordt het beste ingevuld door de 
oudere kruisingen van de Canadapopulieren. Een 
ander voorbeeld is natuurlijk Populus nigra. En 
ook Populus X canadensis serotina en zijn broertje 

Populus X canadensis serotina de selys zijn veel gro-
tere kanshebbers dan bekende productiekampioe-
nen als Koster, Ellert of Robusta. Vooral deze laatste 
productiebomen zijn volgens Kuppen uitermate 
saai vanwege hun doorgaande groei, rechte stam 
en voorspelbare verschijning. Kuppen: ‘Misschien 
hebben deze bomen nog wel het meeste bijge-
dragen aan het ontstaan van de term “kaprijp”, die 
nog steeds door veel boom-ondeskundigen wordt 
misbruikt om een boom geveld te krijgen.’ 

De onbetwiste topper op het gebied van land-
schapsbomen is volgens Kuppen Populus X cana-
densis ‘Marilandica’. Deze boom wordt in veel hand-
boeken beschreven als de meest Brabantse van alle 
populieren. Kuppen en de redacteur van dit artikel 
zijn het daar natuurlijk hartgrondig mee eens, maar 
enige partijdigheid is daar niet vreemd aan. En 
volgens de recordboeken is zowel de dikste als de 

oudste en de grootste Marilandica-populier buiten 
Brabant te vinden. 
Typerend voor de Marilandica is dat hij bijna altijd 
scheef met de wind meegroeit, snel vergaffelt en 
bijna als compensatie met een zware gesteltak zijn 
evenwicht probeert te bewaren. 

Stander
Populus x canadensis ‘Marilandica’ oftewel de 
Canadapopulier is een boom van de eerste grootte, 
die een grillige karakteristieke kroon vormt. 
Deze populier is sinds 1800 in cultuur. De oudste 
Marilandica van Nederland is overigens geen 
Brabander, maar staat in de uiterwaarden van de 
IJssel, recht tegenover de oude binnenstad van 
Deventer. Deze boom zou in 1822 zijn geplant; 
het beste bewijs dat Marilandica’s stokoud kunnen 
worden. De Nederlandse naam van Marilandica is 
‘stander’ of ‘Brabantse stander’.

Een karakteristieke stokoude 
baas, leunend in de wind
Boomambassadeur Henry Kuppen: Populus x canadensis ‘Marilandica’ is 

interessant omdat hij afwijkt

Populieren zijn fantastische bomen, maar hebben ook wat nadelen. Er waaien sneller takken uit, ze zorgen voor wortelopdruk en hebben een korte 

omlooptijd, en daardoor misschien hogere beheerskosten. Gelukkig is er volgens Henry Kuppen ook veel goeds te zeggen over peppels, of, zoals de 

Brabanders zeggen: ‘cannadassen’.

Auteur: Hein van Iersel
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INSPIRATIEBOOM4 min. leestijd

Kuppen is zo gecharmeerd van deze populier, 
omdat deze kloon duidelijk anders is dan de kaars-
rechte productieklonen. Een boom met een wow-
factor; zeker geen boom die je zomaar ergens in 
een achtertuintje moet zetten. Kuppen zou een vei-
ligheidsmarge van minimaal vier meter aanhouden 
tussen de boom en de bestrating. De boom komt 
pas echt tot zijn recht als hij volstrekt solitair staat 
of op de hoek van een weide.
Er zijn verschillende verhalen in omloop over het 
ontstaan van de boom. Marilandica is een spon-
tane natuurlijke kruising. De boom zou een terug-
kruising zijn van Populus x canadensis 'Serotina' en 
de zwarte populier Populus nigra, die ontstaan is in 
Nederland en volgens het boek van Goudzwaard, 
Loofbomen in Nederland en Vlaanderen, zelfs in 
de buurt van Deventer. Andere bronnen mel-
den dat de kruising afkomstig is uit Frankrijk of 
uit het Amerikaanse Maryland. Hoe het ook zij: 
Marilandica’s zijn inmiddels zo lang in cultuur in 
Nederland, dat ze als ingeburgerd en zelfs inheems 
worden beschouwd. Rond 1900 bestond landelijk 
meer dan veertig procent van de populieren uit 
Marilandica’s. Inmiddels is de boom zoals gezegd 
geen populaire productieboom meer, maar in die 

tijd was dat anders, waarschijnlijk door het ontbre-
ken van de sneller groeiende moderne klonen. Aan 
het hout ligt dat niet. Dat is als timmerhout veruit 
superieur aan het hout van de moderne klonen. 
Kuppen: ‘Terug naar veertig procent van ons 
bomenbestand is waarschijnlijk te veel van het 
goede, maar persoonlijk vind ik het doodzonde dat 
in de jaren 70 en 80 bij veel ruilverkavelingen alle 
populieren langs de wegen zijn verdwenen en er 
alleen maar eiken voor teruggeplant zijn. Vanwege 
risicospreiding had dat nooit op die schaal mogen 
gebeuren, maar terug naar een overmaat populier 
is ook niet goed.’

Opleving 
Jan Hendrickx van Boomkwekerij Hendrickx uit 
Moerstraten is een van de weinige boomkwekers 
in Nederland die Marilandica nog op enige schaal 
kweekt. Hij ziet een bescheiden opleving van de 
vraag naar deze populier. Terecht, in zijn visie. 
Hendrickx is een echte populierenliefhebber, die 
in zijn eigen moerhoek meer dan tachtig verschil-
lende klonen heeft staan, maar nog steeds op zoek 
is naar nieuwe soorten.
Jaarlijks stekt Hendrickx een kleine 1500 
Marilandica’s. Dat gaat middels eenjarig winterstek 
en is feitelijk een fluitje van een cent. Lastiger 
wordt het pas als deze Canadapopulier naar de 
kwekerij verhuist. Daar verraadt zich al meteen het 
grootste manco van de boom: het scheefwaaien. 
Hendrickx: ‘Dit is niet de enige populier die ik aan 
een stok opkweek, maar wel bijna de enige. Op 
de kwekerij heeft Marilandica veel meer aandacht 
nodig dan andere populieren. Je wilt toch een 
nette boom afleveren.’
In zekere zin is dat overigens vergeefse moeite, 

want ettelijke jaren nadat de spillen zijn uitgeplant, 
zijn deze al weer scheef gezakt of gewaaid. Frans 
van Boeckel, een bekende landgoedeigenaar en 
populierenkenner uit Liempde, meldt dat dit sterk 
afhankelijk is de bodem. Hoe beter de grond, hoe 
rechter de boom omhoog groeit. 
Met de groeisnelheid valt het volgens Hendrickx 
wel mee. ‘Als je de groei van Robusta op 100 pro-
cent zet, dan zit Marilandica op negentig procent 
en Koster op 120 procent.’  
De belangrijkste reden voor de mindere groei is 
waarschijnlijk de gevoeligheid voor roest van de 
Marilandica-populier. Daarin is Marilandica natuur-
lijk niet uniek. Oudere x canadensis-klonen zoals 
Heidemij en Robusta zijn daar waarschijnlijk net zo 
gevoelig voor.  
Doorgaans spuit Hendrickx niet tegen roest, 
behalve wanneer de roest al vroeg in het jaar om 
de hoek komt kijken. Dat was dit jaar het geval. Er 
wordt dan een of twee keer met een middel tegen 
roest gespoten om de boom aan het groeien te 
houden. 
De meest bomen worden als tweejarige spil afgele-
verd. De voorlopers hebben dan de maat van 10-12 
bereikt. Hendrickx, maar ook een aantal andere 
kwekers, zoals Ebben en Udenhout, hebben door-
gaans ook wel grotere maten beschikbaar. 

Henry Kuppen Jan Hendrickx van Boomkwekerij Hendrickx in Moerstraten.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5566



10 www.boom-in-business.nl

'Waar tuincentra stoppen, 
gaan wij verder'
Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin we een ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn 

toekomstplannen. Deze week: GreenSales Pieter van der Linden.

Auteur: Dick van Doorn
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
'In 1998, op het moment dat ik van school kwam, 
heb ik meteen de twee hectare grond gekocht die 
ik nu nog heb. Mijn ouders verkopen auto's, maar 
auto’s zijn geen levend materiaal en ik wilde een 
eigen bedrijf in de groensector. Ik ben ook met-
een begonnen met een groothandel in de vorm 
van een cash&carry. Het eerste jaar hebben we 
natuurlijk veel tijd besteed aan de opbouw van het 
bedrijf. We hebben in de noordelijke provincies en 
in Duitsland heel veel reclame gemaakt. Ik begon 
met één personeelslid; nu heb ik zes vaste krachten 
en vijf parttimers. In 1998 gebruikte ik 1.000 m2 
van de twee hectare, in 2001 ging ik naar 5.000 m2 

en vanaf 2004 benutten we de volle 20.000 m2. In 
2005 heb ik de eerste op- en overslaghal van 200 
m2 voor beplanting laten bouwen. In 2008 kwam 
daar een hal van 800 m2 bij.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
'Mijn bedrijfsfilosofie is dat ik hoveniers en groen-
voorzieners van A tot Z wil kunnen beleveren met 
beplanting van hoogwaardige kwaliteit tegen 
concurrerende prijzen. Verder wil ik ook exclusivi-
teit bieden. Ik wil de hovenier en groenvoorziener 
die klant bij mij is zo veel mogelijk ontzorgen. We 

zetten een plant, sierheester of boom nog net niet 
voor onze klanten in de grond, maar verder wil-
len we alles voor ze doen. Een ander onderdeel 
van onze bedrijfsfilosofie is de garantie dat de 
klant binnen 24 uur een offerte heeft en dat we 
binnen vijf werkdagen alles compleet uitleveren. 
Supersnelle service tegen een goede, concurre-
rende prijs.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
'Wij willen bijzondere sierheesters en bomen kun-
nen leveren naast ons standaard-productassorti-
ment. Dus grotere solitairen, zoals een buxusbol 
van 1,5 meter doorsnee, een rododendron van 1,5 
meter of 2 meter hoog of een Quercus ilex van 5 of 
6 meter hoog. Waar tuincentra stoppen, gaan wij 
verder. Daarnaast verkopen wij onder meer mest-
stoffen, boompalen, graszoden en bloembollen.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
'Ik heb vijftig kwekerijen die hun handel klaarzet-
ten in boxen op het terrein. Daarbij gaat het om 
alles wat groen is voor de buitenruimte. De kwe-
kers houden zelf de cash&carry bij en zetten alles 
zelf klaar, dus dat scheelt veel arbeid. In Boskoop 
en Zundert hebben we verzamelpunten waar alle 
beplanting binnenkomt. Vervolgens komt het met 
vaste transporten twee keer per week aan, hier 
op ons terrein in Noordscheschut. Onze planten 
kopen we rechtstreeks in op de bloemenveiling in 
Aalsmeer. Vandaaruit sturen we alle planten door 
naar de grote klanten in Nederland. Verder kopen 
we ook planten en bomen rechtstreeks aan in Italië 
en Noord-Duitsland.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
'Wij zijn continu op zoek naar nieuwe afzetmo-
gelijkheden. Wij mogen elk jaar nog groeien. 
Dat komt doordat we elk jaar een breder assorti-
ment voeren. Verder zijn we sinds 2011 actief in 
Duitsland. Ik heb zelfs een fulltime vertegenwoor-
diger in dienst, die in Duitsland voortdurend op 
zoek is naar nieuwe afzetmarkten. Verder werken 
we met drie medewerkers op kantoor, die continu 
met klantcontacten bezig zijn. Tevens heb ik een 
speciale exportmedewerker, met wie ik samen de 
export regel. In 2011 heb ik een speciale inkoop-
organisatie opgezet voor hoveniers en groenvoor-
zieners, zie www.inkoopgilde.nl. Daardoor heb ik 
sindsdien flink meer omzet.'

Wie zijn je klanten?
'Zo'n 20 procent van de omzet is export naar het 
buitenland en zo'n 80 procent zet ik in Nederland 
zelf af. Deze verhouding tussen export en bin-
nenlandse afzet vind ik prima; de export hoeft niet 
per se meer te worden. Eigenlijk heb ik nog liever 
groei rondom onze locaties in Noord-Nederland en 
Noord-Duitsland. Ik prefereer sowieso een gezonde 
jaarlijkse groei van zowel de binnenlandse afzet als 
de export. Mijn klanten zijn hoveniers, groenvoor-
zieners, kwekerijen, lagere en hogere overheden, 
collega-groothandels en tuincentra. Wij zullen 
nooit aan consumenten leveren; dan zou ik mijn 
eigen klanten beconcurreren.' 

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
'We hebben vorig jaar nog 300 m2 aan de op- en 
overslaghal van 800 m2 aangebouwd, inclusief een 
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'Vooral de oudere generatie 

heeft nog de echte 

groenbeleving'

5 min. leestijd

Naam: Pieter van der Linden
Bedrijf: GreenSales Pieter van der Linden uit 
Noordscheschut
Leeftijd en opleiding: 38 jaar; eerst de las in 
Meppel, daarna de middelbare tuinbouwschool 
in Frederiksoord, richting boomteelt.
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laaddock voor de vrachtwagens. Ondanks de crisis 
hebben wij tot nog toe ieder jaar een omzetgroei 
van 8–10 % gehad. In de winter van 2014 hebben 
we een nieuwe kas gebouwd om de beplanting 
meer visueel te kunnen promoten. Sinds 2014 heb-
ben we een volledig geautomatiseerde beregening 
door middel van een klimaatcomputer. Ik wil niet 
groter worden in oppervlakte of in fulltime fte's, 
maar wel wat mijn marktaandeel c.q. afzetgebied 
betreft. Verder wil ik de handel die binnenkomt 
sneller bij de klant hebben. De omloopsnelheid 
moet hoger worden. Kortom, we zijn continu aan 
het automatiseren, zodat we meer kunnen doen 
met hetzelfde aantal medewerkers.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije 
toekomst?
'Een van mijn belangrijkste doelen voor de toe-
komst is meer export. Ik heb een plan voor hoe ik 
dat wil bereiken, maar vaak bereik ik mijn doelen 
al binnen de termijn die ik voor ogen had. Mijn 
belangrijkste doel op korte termijn is om mijn 
bedrijf efficiënter te maken, vooral het logistieke 
deel. Ik wil alles verfijnen, met als reden tijdwinst. 
Tijd is duur. Ook in de verzendhal wil ik met het-
zelfde aantal personeelsleden meer werk verzetten 
en meer omzet draaien, de komende jaren. Om dit 
te bereiken, investeer ik de komende tijd alleen in 
vergaande automatisering. Zo wil ik in de verzend-
hal zo veel mogelijk met scanners gaan werken via 
TSD Automatisering. Verder hebben we inmiddels 

een webshop, waar leveranciers en klanten zelf 
kunnen inloggen. Zo kunnen ze alles nakijken, bij-
voorbeeld facturen, en hun eigen (klant)gegevens 
aanpassen.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze sec-
tor de komende jaren?
'De grootste uitdaging voor onze sector, de 
komende jaren, is voldoende gekwalificeerd perso-
neel zien te vinden. En mensen die nog liefde voor 
het vak hebben. Ik zie om me heen dat het voor 
onze sector steeds moeilijker wordt om geschikt 
personeel te vinden. Een andere uitdaging wordt 
het voorkomen van een enorme verschraling in 
het assortiment. Steeds meer mensen kiezen voor 
een eenvoudige, moderne tuin met veel dezelfde 
soorten. Vooral de oudere generatie heeft nog de 
echte groenbeleving; bij de jongere generatie zie 
je dat verschalen. Nog een uitdaging wordt het op 
peil houden van de plantenkennis. Je ziet dat dat 
steeds minder wordt.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
'Mijn werk is grotendeels mijn hobby. Ik ben gek 
op de natuur, op groen en bloemen. Zoals nu, die 
herfstkleuren buiten, daar kan ik echt van genie-
ten. Daarnaast besteed ik veel aandacht en tijd 
aan mijn gezin. Zondag is echt een familiedag; dan 
gaan we bijvoorbeeld met z'n allen wandelen of 
we gaan er met het gezin opuit.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
'Er zijn niet zo veel dingen die ik lastig vind aan 
het ondernemerschap, behalve de boekhouding 
dan. Dat moest ik in het begin uiteraard zelf doen 
en dat was niet een van mijn favoriete werkzaam-
heden. Gelukkig heb ik nu een medewerker die de 
hele boekhouding voor mij regelt.'

10 VRAGEN AAN
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Het is alweer de vijfde keer dat Boom-In-Business 
dit nieuwsjaardiner organiseert. Bijna even vaak 
was Rabo daarbij betrokken als naamgevend 
samenwerkingspartner. Iedere keer gaat de redac-
tie op zoek naar een bijzonder thema, dat de geest 
van de tijd goed weergeeft. Het thema ‘samenwer-
ken in de keten’ ligt, gezien de op dit moment min-
der rooskleurige staat van de sector, misschien niet 
helemaal voor de hand. Door zaken als bouwfraude 
en aanbestedingsschandalen is samenwerken bijna 
een besmet begrip geworden. Onzin, natuurlijk. 
In een tijd dat het economisch gezien veel minder 

gaat, is het juist zaak om er in gezamenlijkheid de 
schouders onder te zetten.  Wie kent niet de oude 
corporatieslogan, die zeker door LTO-leden graag 
gebezigd wordt? ‘Ga je alleen, dan ga je sneller; ga 
je samen, dan kom je verder.’

Tien koppels
De opzet van de bijeenkomst was anders dan in 
andere jaren. In totaal nodigden Rabo en Boom-
In-Business uit het hele land zo’n tien kwekers en 
leveranciers uit. Hen werd vervolgens gevraagd 
om een partner uit te nodigen met wie zij suc-

cesvol samenwerkten. In sommige gevallen waren 
dat klanten, maar soms ook leveranciers, buren of 
teeltbegeleiders. 

Als naamgever van het diner mag namens de 
Rabobank Cor de Fijter, sectormanager Tuinbouw, 
de aftrap verrichten. Waar denkt hij aan bij samen-
werken in de boomkwekerij, en vooral: wat zijn de 
verschillen met andere agrarische sectoren? De 
Fijter begint voorzichtig, bijna bang om iemand 
van de aanwezigen op de tenen te trappen. ‘De 
boomkwekerij is divers. Aan de basis staat een 

Samenwerken betekent ook 
de bereidheid om in te leveren
Verkopen is zien kwijt te raken wat je hebt geproduceerd; marketing is datgene 

produceren waar de markt op zit te wachten

Het is een goede gewoonte dat Boom-In-Business in samenwerking met de Rabobank een nieuwsjaardiner organiseert. De locatie was dit keer 

Telermaat Boskoop, waar meer dan twintig kwekers, leveranciers en klanten welkom werden geheten door Telermaat-directeuren Jeroen Fase en Peter 

van Dongen. Het thema van dit jaar was helemaal geënt op de wat minder florissante situatie waarin de sector zich bevindt: samenwerken in de keten.   

Auteur: Hein van Iersel 
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grote diversiteit aan bedrijven. Veel van deze 
bedrijven combineren productie en handel. Van 
daaruit zijn boomkwekers  meer individualisten. 
Dat is de kracht van de sector, maar als het over 
samenwerken gaat, meteen ook een uitdaging.’ In 
de visie van de Rabobankier staan kwekers veel 
dichter op de markt dan ondernemers in andere 
sectoren.  Velen zoeken hun eigen oplossing, ’Dat 
maakt hen misschien wel betere ondernemers. Een 
sterk punt daarbij is ook de diversiteit in afzet’. 
Ontwikkelingen in de markt en in de productie 
maken het voor agrarische ondernemers niet een-
voudig. In de boomteelt ligt dat niet anders. Met 
samenwerking kunnen individuele bedrijven hun 
flexibiliteit vergroten om zo een sterkere positie in 
te nemen bij de klant. 

Een nadeel van die individualistische aanpak is 
dat samenwerken misschien niet meteen voor de 
hand ligt. Nico Streng, een van de senioren op 
de bijeenkomst, vertelt met zoveel woorden dat 

ACHTERGROND9 min. leestijd

HET vIJFDE RABO/BOOm-IN-BuSINESS-NIEuWJAARSDINER WERD GEHOuDEN OP DONDER-
DAG 3 DECEmBER 2015 IN BOSKOOP EN WERD BIJGEWOOND DOOR DE vOLGENDE KOPPELS: 

Wilbert van Luenen Directeur-eigenaar van stekkwekerij 
Wilbert Stek in Gendt
Rian Laban Directeur-eigenaar van buxuskwekerij Boom-
kwekerij J.A. Laban

Jeroen Fase Directeur-eigenaar van Telermaat
Jos Cammeraat Directeur-eigenaar van Cammeraat 
Potcultures in Boskoop 

Ton Groenewegen Teeltadviseur bij Vos Capelle
Gert-Jan Schonenberg Directeur-eigenaar van Kwekerij 
& plantencentrum Schonenberg in Volkel 

Cor de Fijter Sectormanager Akker- & Tuinbouw van de 
Rabobank
Hein van Iersel Hoofdredacteur Boom-In-Business 

Roland van der Werf Directeur-eigenaar van Boomkwe-
kerij Roland van der Werf 
Arie Schipper Teeltadviseur bij DLV Plant in Boskoop 

Jan van Leeuwen Boomkweker in Oudenbosch en porte-
feuillehouder Boomteelt en vaste planten van ZLTO 
Linda Hoogendoorn-veelenturf Directeur van de 
Stichting Beurshal en Varb 

Peter van Dongen Directeur-eigenaar van Telermaat
Ronald Streng Directeur-eigenaar van Boomkwekerij 
Nico Streng 

Bert Griffioen Directeur-eigenaar van Griffioen Vaste Planten 
in Wassenaar
Bart Jonkers Directeur-eigenaar van Jonkers Hoveniersbedrijf

Nico Streng Directeur-eigenaar van Boomkwekerij Nico Streng 
Ferry Fase Voormalig directeur-eigenaar van Telermaat 

René Pel Boomkweker in Dongen 
Henk meijers Directeur-eigenaar van Boomkwekerij 
Noordplant in Glimmen 
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hij pas heeft leren samenwerken toen zijn zoon, 
Ronald Streng, in het bedrijf kwam. Streng senior 
doelt dan onder andere op het aantrekken van 
een teeltadviseur van DLV Plant, die als klankbord 
eens in de zoveel tijd met de ondernemer door het 
bedrijf loopt en zaken als gewasbescherming eva-
lueert. Ronald Streng: ‘Ik zit nu sinds zes jaar in het 
bedrijf, maar het heeft nog een paar jaar geduurd 
voordat wij een teeltadviseur aantrokken.’

Riva 
Gelukkig zijn er ook tal van voorbeelden dat het 
woord samenwerken niet van vandaag of gisteren 
is. Een voorbeeld daarvan is inkoopcombinatie 
Riva, een club waarin meer dan tien grotere 
Boskoopse kwekers samenwerkten. Ferry Fase, 
vader van een van de twee huidige Telermaat-
directeuren, was de geestelijk vader van deze 
inkoopcombinatie, waar inmiddels de stekker uit 
getrokken is. Volgens Peter van Dongen is dat 
logisch; ‘Dat is vaste prik bij dit soort samenwerkin-
gen. Het ene bedrijf groeit sterk door; het andere 
bedrijf blijft stilstaan, en daardoor neemt de meer-
waarde af.’

Schoenmaker, blijf bij je leest 
We komen terug op het verschil met andere secto-
ren uit de agrarische wereld. Bij een varkensboer of 

melkveehouder zit het bij wijze van spreken in zijn 
genen om intensief samen te werken met andere 
boeren, omdat de productieketen nu eenmaal zo is 
ingericht. Voor een boomkweker is het bijna altijd 
een keuze die hij zelf moet maken. Rian Laban, met 
de nodige zelfspot: ‘Ik ben alleen maar goed in het 

kweken van buxus. Door samen te werken met 
Wilbert van Luenen van Wilbert Stek, ben ik in staat 
om een beter product af te leveren. Hij zorgt voor 
kwaliteitsstek; ik zorg voor de rest.’

Kort gezegd: anders dan bij andere agrarische 
sectoren, heeft een boomkweker altijd de keuze 
om samen te werken en kan hij of zij het ook 
allemaal in zijn uppie blijven doen. Ronald 
Streng: ‘Samenwerken is goed, maar niet te veel.’ 
Boomkwekers hechten eraan om vooral hun eigen 
kop te volgen; dat vormt voor een belangrijk deel 
ook de kracht en de vitaliteit van de boomteelt-

Rian Laban

V.l.n.r. Ronald Streng, Peter van Dongen en Nico Streng.
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sector. Het is echter maar de vraag of dat in de 
toekomst altijd de beste manier blijft.  
Jan van Leeuwen: ‘De sector op zich is de laatste 
jaren niet sterk gegroeid, maar het aantal bedrij-
ven neemt wel af.’ Dat betekent dat steeds minder 
ondernemers beslissingen moeten nemen waar 
steeds grotere belangen mee gemoeid zijn. Met 
dat idee lijken veel kwekers het eens te zijn. ‘Het 
is bijna onmogelijk om op alle aspecten echt uit 
te blinken als kweker. Je kunt niet overal verstand 
van hebben.’ Dat is ook de reden dat boomkwe-
kers als Skimmia-kweker Ronald van der Werf met 
een teeltadviseur samenwerken, in zijn geval Arie 
Schipper van DLVplant. Van der Werf: ‘Zoiets werkt 
alleen als je geen jaknikker treft. De basis voor een 
goede samenwerking is eerlijkheid.’ Dat treft, vol-
gens Arie Schipper. Hij staat er naar eigen zeggen 
om bekend dat hij nogal direct is.
Andere teeltadviseurs vertellen eigenlijk hetzelfde 
verhaal. Ton Groenewegen van Vos Capelle is 
een directe concurrent van de gastheer van van-
avond, Telermaat, hoewel hij dit bedrijf niet als 
een concurrent ziet, maar meer als een collega. 
Groenewegen benadrukt net als Laban en Nico 
Streng sr. het vertrouwensaspect van het werk van 
teeltadviseur.

Buxuskweker Laban benadrukt graag een ander 
aspect van samenwerken: ‘Alleen door te praten 
met andere ondernemers kun je de eigen visie 
aanscherpen en versterken.’ Laban waardeert 
dat ook in de relatie met Wilbert van Luenen van 
Wilbert Stek: ‘Wij nemen veel tijd om af en toe te 
brainstormen over ontwikkelingen in de sector. 

Aan dat soort gesprekken scherp je als het ware je 
eigen bedrijfsvisie.’  Uit bovenstaande voorbeelden 
is duidelijk op te maken waar het verschil zit op het 
gebied van samenwerking tussen boomkwekers 
en andere agrarische ondernemers. Bij boomkwe-
kers is het vaker een bewuste keuze, of een keuze 
waarvan men door schade en schande merkte dat 
deze noodzakelijk was. Van Leeuwen noemt nog 
een derde aspect. ‘Samenwerken is niet moeilijk 
als de boot in volle vaart de goede kant op gaat en 
er geld wordt verdiend. Het wordt pas moeilijk in 
tijden van crisis. Mooiweerkapitein spelen is niet 
moeilijk.’

Kopieergedrag
Ook Cor de Fijter zet wel kanttekeningen bij de 
individualistische natuur van de Nederlandse kwe-
kers. Het kopieergedrag bijvoorbeeld. Je ziet dat de 
buurman scoort met een bepaalde productgroep 
en begint daar zelf ook maar mee. De Fijter wil dat 
overigens niet als een fout betitelen. Ook hij lijkt 
te redeneren: ‘Beter goed gejat dan slecht verzon-
nen.’ Maar duidelijk is wel dat dit kopieergedrag 
zorgt voor een prijserosie. Bij schaarste wordt er 
een goede prijs gemaakt, die door de vele nieuwe 
intreders in een rap tempo verwatert tot soms wel 
onder de kostprijs. Vervolgens neemt de productie 
af doordat bedrijven iets anders gaan doen of, nog 
erger, failliet gaan. Waardoor de hele  cyclus weer 
opnieuw begint. Met samenwerking vergroot je 
de inzichten in de markt en  verhoog je creativiteit 
om meer te verkopen en de taart groter te maken. 
‘Bundeling van kracht om het product door de 
keten heen te krijgen’

Henk Meijers van Noordplant weet daar als relatief 
kleine laanbomenkweker over mee te praten: ‘Het 
ene jaar zijn de eiken niet aan te slepen, maar 
amper een of twee jaar later verkoop je diezelfde 
eik –inclusief kluit – voor de kosten die normaal 
gerekend worden voor het maken van een kluit: 
dertig euro of minder.’ 

Als Bert Griffioen van vasteplantenkwekerij 
Griffioen praat over samenwerken, wil hij juist dit 
verschijnsel de kop indrukken. Griffioen verbaast 
zich over het feit dat kwekers keer op keer door 
overproductie in staat zijn hun eigen markt te ver-
pesten. Samenwerken betekent voor hem dan ook 
veel meer dan het aanstellen van teeltadviseurs 
of intensiever contact met leveranciers, maar veel 
meer vanuit de eindklant naar jouw productie 
kijken: ‘Wij denken andersom.’ In principe hanteert 
Griffioen daarmee een oude marketing-wijsheid: 
verkopen is zien kwijt te raken wat je hebt gepro-
duceerd; marketing is datgene produceren waar 
de markt op zit te wachten. Dat laatste klinkt 
natuurlijk makkelijker dan het is, maar je bereikt 
het in ieder geval niet door vijf dagen per week op 
de kwekerij te blijven. Kennis van de klant én de 
markt is daarvoor essentieel. Griffioen, die ook veel 
aan tuincentra levert, vertelt hoe hij dat aanpakt. 
‘Ik was bij een groot tuincentrumketen in Frankrijk 
en heb de boel eens omgedraaid. Ik had een paar 
planten meegenomen en heb daar gevraagd wat 
deze in de winkel mochten kosten.’

Green to Colour 
De samenwerkingspartner die Griffioen heeft mee-
genomen, is ook een goed voorbeeld van de aan-
pak van het bedrijf uit Wassenaar. Bart Jonkers van 
Jonkers hoveniers uit Venlo is partner in het 

ACHTERGROND

V.l.n.r. Cor de Fijter, Bert Griffioen en Bart Jonkers.
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Green to Colour-concept. Jonkers: ‘Toen Bert 
Griffioen voor de eerste keer bij ons kwam, meldde 
ik hem dat ik al een leverancier voor vaste plan-
ten had. Hij wist mij toen fijntjes te vertellen dat 
hij niet als leverancier kwam, maar als partner.’ 
Sindsdien zetten beide bedrijven gezamenlijk hun 
schouders onder het promoten van vaste planten 
in de openbare ruimte. En met succes ook nog. 
Griffioen: ‘Samenwerken betekent in dit geval ook 
de bereidheid om in te leveren. Als je samenwerkt, 
moet je elkaar wat gunnen.’
Iedereen luistert bijna met bewondering naar 
Griffioen, maar geeft meteen aan dat dit in de rea-
liteit niet altijd zo makkelijk is. Ronald van der Werf: 
‘Interessant, maar wat gebeurt er als je in de dage-
lijkse praktijk voornamelijk inkopers tegenkomt 
die alleen geïnteresseerd zijn in de laagste prijs?’  
Het aardige is dat Van der Werf amper twee zinnen 
later voorbeelden weet te geven waaruit blijkt dat 
het ook anders kan. Ieder jaar gaat hij persoonlijk 
Skimmia’s verkopen bij een tuincentrum. Hij mag 
dan zijn eigen sortiment bepalen en kan die tuin-
centrumondernemers concreet laten zien dat dit 
werkt. 
Streng Sr. vertelt een verhaal uit de oude doos. 
Een Boskoopse kweker bracht het concept Happy 
Hebe op de markt. Het idee was verschillende 
kleuren in één Deense kar. Ideaal, zeker toen bleek 
dat Engelse afnemers enthousiast waren over het 
concept. Streng lijkt daarmee te zeggen dat dit 
voorbeeld uit de oude doos nog steeds actueel is. 
Veel kwekers zijn ontzettend op productie gericht 

en komen er soms bijna per ongeluk achter waar 
de eindklant nu werkelijk enthousiast van wordt.

Imago
Gertjan Schonenberg heeft een kwekerij annex 
afhaalcentrum in Brabant. Ook hij werkt bij voor-
keur voor langere periodes samen met leveran-
ciers, maar weet ook hoe ingewikkeld dat soms 
is. Iets wat hem persoonlijk irriteert, is het feit dat 
kwekers in veel gevallen geen onderscheid meer 
maken tussen groothandelprijzen en prijzen voor 
de particulier. Schonenberg benadrukt verder het 
samenwerken in de keten. ‘Je ziet dat hoveniers 
steeds minder kennis hebben. Overdreven gespro-
ken is de enige plantenkennis die ze hebben 
Hortensia Annabelle en een taxus. Voor kwekers en 
plantencentra is dat een kans om te scoren. Als je 
deze hoveniers helpt om dat kennisgat in te vullen, 
maar ook door je planten op jouw afhaalcentra te 
voorzien van een consumentenprijs, help je jouw 
klant om te scoren.’  
Schonenberg is sterk betrokken bij het opleiden 
van hoveniers op zijn bedrijf. Hij heeft zelfs een 
klaslokaal in zijn bedrijfspand ingericht, waar hij de 
hovenier van morgen opleidt. Hij vertelt daar vol 
enthousiasme over, maar tegelijk ook met een hint 
van frustratie over de samenwerking met sommige 
onderwijsinstellingen. Schonenberg benadrukt het 
enorme belang van gepassioneerde leerkrachten, 
voor het imago van de groene sector in het alge-
meen, maar ook voor boomkwekers. Als de hove-
nier van de toekomst veel plantenkennis heeft, zul-

len boomkwekers daar als eerste van profiteren. 
Van Leeuwen beklaagt zich met terugwerkende 
kracht nog even over de situatie van het boom-
teeltonderwijs in Boskoop. ‘Het is bezopen dat 
de Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop weg 
moest, omdat ze dichter bij het station van Gouda 
moest zitten.’ Gelukkig is er sinds een paar jaar wel 
weer een BBL opleiding boomteelt in Boskoop.
We praten over opleidingen en als vanzelf ook over 
het imago van de groene en de boomteeltsector. 
De twintig dinergasten lijken daar weinig enthou-
siast over. Bert Griffioen geeft een nagelharde 
analyse: ‘Hoe kan dat ook anders, als schoffelen 
een taakstraf is?’

varb
Linda Hoogendoorn is de enige vrouw in het 
gezelschap en weet als directeur van de Stichting 
Beurshal hoe lastig samenwerken is en hoeveel 
communicatie, maar vooral ook onderling res-
pect dat vraagt. De Stichting exploiteert Varb, het 
grootste handelsplatform voor boomkwekers van 
Nederland en België. Als directeur van zo’n online 
platform heb je per definitie te maken met tegen-
stand,  omdat Varb zowel handelaren als kwekers 
met soms tegengestelde belangen verenigt. Een 
voorbeeld daarvan is de mogelijkheid die sinds 
kort bestaat om prijzen in het systeem op te 
nemen. Kwekers waren daar altijd op tegen, omdat 
dit hun onderhandelingspositie ten opzichte van 
de handelaar zou ondermijnen. Anderzijds is de 
markt door de opkomst van allerlei online-syste-
men veel transparanter geworden en kun je daar 
als Varb de ogen niet voor sluiten. 
Klaarblijkelijk doet de relatief nieuwe directeur 
ergens iets goed. Het afgelopen jaar zijn meer dan 
35 nieuwe bedrijven toegetreden en zijn er 750 
nieuwe plantnamen in het Varb-systeem opgeno-
men. 

Conclusie
Samenwerken in de keten is misschien niet de 
sterkste eigenschap van de gemiddelde boom-
kweker. Misschien hoefde dat in het verleden ook 
nooit, maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat 
deze slimme marketingwijze, van boomkwekers 
die meer naar de markt kijken dan naar hun eigen 
productie, in de toekomst de markt gaat bepalen. 
Deze ondernemers zullen als vanzelf meer samen-
werken; gewoon, omdat het niet anders kan. 

ACHTERGROND

Linda Hoogendoorn, directeur van de stichting Beurshal en Varb.
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O, dennenboom
Medewerkers van Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode (NB) maken een karakteristieke blauwe den klaar voor transport. De 

Pinus parviflora ‘Glauca’ is 40 jaar oud, heeft een kluit van 150 cm doorsnede, is zo’n 6 meter hoog en weegt ruim 2 ton. De dennenboom was niet 

bestemd voor een kerstviering, maar voor het evenement Future Green City in Den Bosch, dat plaatsvond van 24 tot en met 26 november. Daar werd 

de den gepresenteerd als een natuurlijke oplossing voor het fijnstofprobleem in steden. Naaldbomen zoals de Pinus zijn namelijk de beste afvangers 

van fijnstof. Van den Berk Boomkwekerijen levert naaldbomen aan steden in 35 landen in Europa. Voor Future Green City zijn behalve de blauwe den 

ook twintig cilinderbeuken en negen dakeiken geselecteerd.
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1 Het opvolgersprobleem
Cor de Fijter: ‘Dat probleem blijft. Het aandeel 55+ 
is nog steeds hoog in de sector. Positief is wel dat 
er ruimer naar gekeken wordt. Ik heb het idee dat 
er vijf jaar geleden nog veelal binnen de familie 
werd gekeken, maar dat men inmiddels ook veel 
meer daarbuiten begint te kijken. Ik ken daar in 
Boskoop een paar recente voorbeelden van.’

Arne Bac: ‘Wat we wel zien, is dat het enthousiasme 
om toe te treden natuurlijk minder wordt als de 
rendementen lager worden.’

2 Marktkennis boomkwekers
De Fijter: ‘Op dit vlak is volop beweging, maar het 
blijft een punt van aandacht, omdat collegabedrij-
ven niet stil zitten.’

Bac: ‘In het mkb is men meer gewend te investeren 
in opleiding. In grootschalige bedrijven wordt vaak 
fors geïnvesteerd in het verbeteren van manage-
ment.’

3 Kanalen bespelen
Bac: ‘De overheden besteden opdrachten voor 
begraafplaatsen en natuuraanleg steeds meer aan 

Visie boomkwekerij uit 2010 
onder de loep
Sectormanagers over toekomstbeeld dat zij vijf jaar geleden schetsten

‘Voorop blijven lopen.’ Zo heet het visiebericht over de Nederlandse boomkwekerij dat de Rabobank in 2010 uitgaf. De bank investeert in dergelijke 

visies, maar wat blijkt er vijf jaar later van te kloppen? Dit blad nam de proef op de som. Het haalde tien hoofdpunten uit de visie van 2010 en liep die 

met sectormanager en medeopsteller Cor de Fijter en zijn collega Arne Bac langs. 

Auteur: Peter Voskuil
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op basis van een totaalconcept. Dat vraagt om 
samenwerking met andere partijen, of meer des-
kundigheid van laanboomkwekers om dat binnen 
het eigen bedrijf te kunnen.’ 

4 Meer samenwerken
De Fijter: ‘De markt is heel divers, met veel ver-
schillende marktsegmenten. Indirect is er nog 
veel onderlinge concurrentie. We hebben wel een 
keten, maar we “ketendenken” nog niet allemaal. 
Maar in de koplopersgroepen zie ik heel bemoedi-
gende initiatieven op dit gebied.’ 

5 Aankoopperiode verlengen
De Fijter: ‘De focus op het voorjaar en het weer 
zal blijven. Daar is, vrees ik, voorlopig niet aan te 
ontkomen.’

6 Afhankelijkheid van één afnemer
De Fijter: ‘Groei is niet per definitie goed. Groeien 
is goed, zolang het rendement op vermogen beter 
wordt en risico’s en bedrijfsprocessen controleer-
baar en beheersbaar blijven.’

7 Digitalisering (terugkoppeling verkoopvloer)
De Fijter: ‘Toen was het een tip om daarin te inves-
teren; nu is het volop aan de gang. Een paar partij-
en zijn al zover. Die krijgen kassascans of kopen die 
informatie. Een enkeling haalt ook aan het einde 
van het seizoen retouren op. Dat is belangrijke 
informatie, denk ik, die uiteindelijk gaat leiden tot 
meer schaprendement. Wat zijn de gangmakers in 
het assortiment, bijvoorbeeld in een tuincentrum? 
Als je dat volkomen helder in beeld hebt, kun je 
veel beter sturen in je bedrijfsvoering.’
Bac: ‘Hoe sneller je kunt bijsturen, hoe beter je je 
bedrijf kunt optimaliseren.’
De Fijter: ‘Dit wordt een van dé vraagstukken om 
de komende jaren voor elkaar te krijgen. De keten 
blijft dynamisch en wordt steeds korter.’

8 Oost-Europa kansrijke markt
De Fijter: ‘Oost-Europa is nog steeds kansrijk. 
Alleen: deze markt kan heel hard groeien en heel 
hard krimpen. Daarom moet je voor de lange ter-
mijn gaan. Voor een ondernemer is het belangrijk 
dat hij voldoende spreiding in afzet houdt.’ 
Bac: ‘De ontwikkeling van die markt is vertraagd 
door de economische crisis. In Oost-Europa zijn de 
overheidsbestedingen ook gekrompen, misschien 
nog wel harder dan bij ons. En de valutaverhou-
dingen, politieke beslommeringen en fytosanitaire 
kwesties helpen momenteel ook niet mee, natuur-
lijk.’

9 Betalingstermijn debiteuren
De Fijter: ‘De financieringscapaciteit heeft in 2013 
en 2014 zijn grens bereikt. Normaal financierde 
iedereen elkaar op een bepaalde manier. De ruimte 
die er vroeger was, is er niet meer. Dat zie je ook 
terug aan bepaalde faillissementen. Niet alleen aan 
producentenzijde, maar ook aan de afzetzijde.’
Bac: ‘Beheer vanuit de producent is wel sterker 
geworden. Per saldo is het gelukt meer tijd te over-
bruggen. Sommige deelsegmenten gaan wat beter. 
Zodra er weer geld verdiend wordt, wordt er direct 
weer sneller betaald; daar ben ik van overtuigd.’  

10 Aankoopvoorwaarden grootwinkelbedrijf
De Fijter: ‘Grote partijen zijn aantrekkelijke klanten, 
met groot verkooppotentieel. De aankoopvoor-
waarden van het grootwinkelbedrijf zijn vaak 
omvangrijk. Dit kan bij nakoming een flink finan-
cieel risico betekenen. Het is een uitdaging om tot 
een werkbare uitkomst te komen. Als dat niet lukt 
kan de conclusie zijn dat leverancier en afnemer 
niet bij elkaar passen.’
Bac: ‘Een aantal grootwinkelbedrijven in een deel 
van de markt neemt tegenwoordig standaard een 
verpandingsverbod in de voorwaarden op. Maar 
dat beperkt rechtstreeks de financieringsmogelijk-
heden. Daardoor kunnen wij als bank ook minder 
doen, omdat we de omzet simpelweg niet meer 
kunnen verpanden.’
De Fijter: ‘Ik moet wel zeggen dat het collectief en 
de belangenbehartiging dit probleem wel goed 
hebben opgepakt. Die hebben een aantal handels-
voorwaarden netjes uitonderhandeld.’ 

Conclusie
De Fijter: ‘Toch wel redelijk geschetst, denk ik, deze 
visie uit 2010. Kijk, als je echt gaat zoeken, zal je 
altijd wel iets tegenkomen waarop valt af te din-
gen. Maar op hoofdlijnen klopt het allemaal wel. 
Ondanks alles loopt de boomkwekerijsector nog 
steeds voorop.’

ACHTErGrOND

Cor de Fijter (l) en Arne Bac (r).
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Voor de mens is geur een van de sterkste emotie-
opwekkers die er zijn. ‘Geuren hebben een krach-
tige invloed op de psyche van de mens. Dit komt 
door de manier waarop ons brein is georganiseerd. 
Evenals bijvoorbeeld emoties, herinneringen en 
associaties, vinden geurervaringen plaats in het 
limbische systeem, waardoor ze onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn’, zegt geurarchitect 
Tanja Schell van Geurlab. Geurlab is een bedrijf dat 

organisaties adviseert over manieren waarop met 
geur de identiteit en merkbeleving versterkt kun-
nen worden, of het welbevinden en de prestaties 
van hun medewerkers kunnen worden verbeterd. 
‘De laatste paar decennia is men de waarde van 
geur steeds meer gaan inzien. Zo zijn er aroma’s 
die bijvoorbeeld de cognitieve functies van het 
brein verbeteren of bepaald gedrag stimuleren.’ 
Schell verwijst daarbij naar een proef bij de politie 

rijnmond, waar sinaasappelgeur in het cellencom-
plex ertoe leidde dat arrestanten rustiger werden, 
minder vaak om kalmerende middelen vroegen 
en vaker aangaven behoefte te hebben aan een 
douche. ‘En een studie onder studenten van de 
Universiteit van Maastricht toonde aan dat peper-
muntgeur die verspreid werd in de bibliotheek een 
positief effect had op het uitvoeren van cognitieve 
taken.’ Het zijn twee voorbeelden die Schell zo kan 

Landbouw in alle kleuren 
dankzij geuren?
Kan geurverspreiding een alternatieve vorm van plaagbestrijding worden?

Als katten verjaagd kunnen worden door het sprenkelen van azijn of een citrusgeur, zouden andere overlastgevende dieren dan ook verjaagd kunnen 

worden met geur? Wetenschappers in Mexico beweren van wel en bekijken nu of geuren een alternatief kunnen bieden voor chemische bestrijding van 

ongedierte. Is dit een oplossing voor telers en kwekers in ons land?

Auteur: Guy Oldenkotte
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Marcel Dicke Tanja Schell

opnoemen, maar er zijn er veel meer. Bedrijven, 
winkels en instanties zetten de kennis over geur in 
om het gedrag van klanten te beïnvloeden. Vaak 
met goede resultaten. ‘Dat neemt niet weg dat er 
nog veel onderzoek moet worden gedaan. Wat dat 
betreft, staan we nog maar aan het begin.’

Geur tegen plaaginsecten
Bedrijven, winkels en instanties zetten geur in 
om hun klanten en bezoekers – onbewust – te 
beïnvloeden. Wetenschappers in Mexico merkten 
hetzelfde effect op. Tijdens hun onderzoek deden 
ze verschillende observaties. ‘Wilde planten stoten 
vaak natuurlijke geuren uit op het moment dat ze 

beschadigd raken door insecten’, zegt onderzoeker 
Martin Heil van het instituut CINVESTAV-Irapuato 
daarover. ‘Die geuren trekken de natuurlijke vijan-
den van deze plaaginsecten aan.’ Heil wijst erop 
dat sommige wilde planten nectar produceren, 
waaraan carnivoren zich te goed doen. Bladetende 
rupsen en kevers smullen ervan, maar ook mieren 
en wespen hebben zo een suikerhoudende sub-
stantie die ze kunnen drinken. Bovendien biedt het 
een goede plek om eitjes te leggen. In het onder-
zoek kijken Heil en zijn team naar een natuurlijke 
oplossing die in de loop van de tijd uit gewassen 
is verdwenen. ‘De (grootschalige) landbouw heeft 
het mechanisme van geurafgifte uit gewassen 
gefilterd, omdat het streven was om elk insect weg 
te houden. Pas de laatste 30 jaar wordt erkend dat 
gewassen geuren gebruiken om met elkaar en met 
insecten te communiceren. Omdat de geuren geen 
negatieve effecten hebben voor de consument, 
willen we proberen om dit principe in de gewassen 
terug te brengen.’ 

Beproefde methode
Heil en zijn team zijn niet de enigen die het idee 
onderzoeken om geuren in te zetten voor de 
bestrijding van plaagdieren. ‘Er lopen inmiddels 
verschillende projecten. Zo onderzoeken we 
momenteel in Afrika of we de geur van mensen 
kunnen inzetten om malariamuggen aan te 
trekken. Op die manier willen we de muggen 
juist weghouden van gebieden waar mensen 
wonen, om de kans op besmetting met malaria 
te minimaliseren’, zegt professor Marcel Dicke 
van Wageningen Universiteit. Dicke is hoogleraar 

entomologie en onderzocht al in 1988 de inter-
actie tussen planten, plantenetende insecten en 
roofinsecten. Hij was daarmee de eerste die over 
dit onderwerp publiceerde. ‘Insecten gebruiken 
geuren en smaken om te communiceren, zoals 
mensen taal gebruiken.’ In ons land maakt de eco-
logische landbouw al gebruik van bijvoorbeeld 
houtwallen en wilde bloemen, om bepaalde insec-
ten aan te trekken die gewassen kunnen bescher-
men. Door grasstroken in fases te maaien, zijn er 
voortdurend voldoende wilde bloemen voorradig 
om de insecten te voeden. Volgens Dicke wordt er 
in Afrika inmiddels verder geëxperimenteerd op 
basis van dit push-and-pull-principe. ‘Daar worden 
mais en bepaalde grassen naast elkaar geplant. 
Tussen de mais worden planten gezet waarvan de 
geur plaaginsecten afstoot (push). Het gras dat om 
het maisveld heen staat, trekt die plaaginsecten 
juist aan (pull). De plaaginsecten leggen eieren op 
het gras, maar de rupsen die daaruit komen, gaan 
dood op deze grassoort. Het gras dient als veevoer. 
Al meer dan 100.000 Afrikaanse boeren gebruiken 
deze methode.’ Dicke erkent dat deze aanpak kan 
werken op kleinere schaal, maar nog niet bij land- 
of tuinbouwactiviteiten op zeer grote schaal, zoals 
in Nederland. ‘In ons land is het struikelblok dat 
men moet afstappen van het idee dat je slechts 
één flesje hoeft open te trekken als oplossing voor 
een probleem, zoals bij het gebruik van pesticiden. 
Er bestaan al verschillende goede ideeën. Wanneer 
we die combineren, dan kan er ook veel worden 
bereikt. Dit vergt alleen een andere manier van 
kijken naar het probleem.’ 

Geuren hebben een 

krachtige invloed op 

de psyche van de mens
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Ethische kwestie?
Ook Herman van Bekkem van Greenpeace is van 
mening dat Nederlandse land- en tuinbouwers 
moeten afstappen van bepaalde hardnekkige 
ideeën, om ecologische activiteiten een kans te 
geven. ‘In Nederland houden we nog altijd te 
strikt vast aan het idee dat een hectare zo’n 60 ton 
aardappelen moet opleveren. Greenpeace voert 
juist campagne voor een agro-ecologisch land-
bouwsysteem. Diversiteit is daarbij belangrijk.’ Ook 
Van Bekkem is bekend met de proeven waarbij 
geuren worden ingezet als natuurlijke beschermer. 
‘Ik denk wel dat dat mogelijk is. Maar het mono-
systeem zoals we dat in Nederland hanteren, is 
mijns inziens het grootste probleem.’ Het gebruik 
van kunstmatige geuren om insecten aan te trek-
ken of juist af te schrikken, is volgens Van Bekkem 
geen probleem. ‘Het gebruik van lokstoffen of 
feromonen heeft onze steun. Ook hebben wij er 
geen probleem mee als deze gebruikt worden voor 
onderzoek in laboratoria of in kassen.’ 

Technisch beperkt
Heil pleit ervoor dat er bij de veredeling van 
gewassen niet meer alleen gelet wordt op factoren 
als opbrengst, maar dat ook factoren als natuur-
lijke verdediging via geuren overwogen moeten 
worden. Als het aan hem ligt, worden die rassen 
gebruikt die de natuurlijke verdediging uit zichzelf 
kunnen toepassen. Professor Dicke ondersteunt die 
theorie. Een tijdelijke oplossing zou echter kunnen 
worden gevonden in geurmachines. Heil en zijn 
team in Mexico overwegen daarom de ontwikke-

ling van zo’n speciale geurmachine. Een dergelijke 
oplossing wordt ook toegepast om winkels en 
kantoren van geuren te voorzien. ‘Door nieuwe 
regelgeving en een veranderde voorkeur van con-
sumenten is de tijd rijp voor een meer ecologisch 
verantwoorde manier van land- en tuinbouw. De 
markt is klaar voor gewassen die beschikken over 
hun eigen afweermechanismen, hetzij door teelt, 
door genetische manipulatie of door kunstmatige 
ondersteuning.’ 

Tanja Schell van Geurlab plaatst wel vraagtekens 
bij het gebruik van geurmachines voor gewasbe-
scherming. ‘Geur is vluchtig en laat zich lastig op 
zijn plek houden. In afgebakende ruimtes zoals 
kassen zal het kunnen werken, maar ik voorzie 
een probleem op open akkers.’ Bovendien zouden 
de weers- en klimaateffecten niet onderschat 
moeten worden. ‘Vocht is de grootste vijand van 
geur, net als warmte.’ Met het neerslagpatroon dat 
Nederland kent, zou de oplossing in ons land min-
der effectief kunnen zijn. Als het principe hetzelfde 
zou kunnen werken als in winkels, zouden de 
kosten niet het grootste probleem hoeven te zijn, 
zegt Schell. ‘De aanschaf van een geurmachine is 
een eenmalige investering en een goede machine 
heb je al voor een paar honderd euro. Afhankelijk 
van de kwaliteit van de geurvloeistof is een kleine 
winkel voor 10 euro per maand al klaar.’ De elektro-
nische verspreiders voor winkels zijn verkrijgbaar 
voor ruimtes van 100 tot 6000 kub.

Herman van Bekkem is van mening dat die kosten 
het probleem niet mogen zijn als ze pesticiden 
kunnen vervangen. ‘Een bijkomend voordeel is dat 
het drinkwater veel schoner wordt en dat dit soort 
oplossingen géén negatief effect heeft op bijen. 
De huidige bijensterfte als gevolg van pesticiden 
is een enorm probleem.’ Volgens professor Dicke 

is kennis over het reukvermogen van insecten 
niet het probleem. ‘We weten al heel veel, maar 
het is zaak dat overheid en bedrijfsleven het idee 
eveneens willen omarmen.’ Anders gezegd: de 
neuzen moeten nu nog allemaal dezelfde richting 
op wijzen. 

Omdat de geuren geen 

negatieve effecten hebben 

voor de consument, 

willen we proberen om dit 

principe in de gewassen 

terug te brengen

Geurmachines zouden een 

tijdelijke oplossing 

kunnen zijn

ook voor CallunaProduct van:

Natuurlijk, 
gewassen 
van top-
klasse en 
vol vitaliteit 
Omdat u kiest voor de meststof met 

bewezen resultaat. Osmocote 

meststoffen halen het beste uit uw 

gewassen. Mede dankzij onze jarenlange 

ervaring, onderzoek en constante 

kwaliteitscontrole zijn uw gewassen 

vitaal, gezond en schitterend. Voor de 

beste producten en de hoogste opbrengst.

natuurlijk

EVEROH-5011_C.indd   1 11-11-15   16:26

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5558



28 www.boom-in-business.nl

Creëer het juiste team 
om je heen
Alles op eigen houtje heeft geen toekomst meer

De laatste jaren blijkt uit gesprekken met boomkwekers dat steeds meer van hen wel wíllen uitbreiden of specialiseren, maar niet weten hoe ze dat 

concreet vorm kunnen geven. Ook zitten veel bedrijven momenteel met het probleem dat ze niet weten hoe ze de managementstructuur zo kunnen 

opzetten, dat het bedrijf na een uitbreiding of specialisatie goed blijft draaien. De boomkwekerij zit heel duidelijk met een ontwikkelingsvraagstuk.

Auteur: Dick van Doorn
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Piet Verhoeven is scholingsconsulent bij het 
Centrum voor Kennis en Ontwikkeling (CKO) voor 
de boomkwekerij in Ede en heeft de afgelopen 34 
jaar in diverse functies in de boomkwekerijsector 
gewerkt. ‘Daardoor heb ik ook heel geleidelijk dit 
“ontwikkelingsvraagstuk” bij de boomkwekers zien 
ontstaan. Het waren van oudsher bedrijven waarbij 
altijd een erfopvolger het bedrijf overnam.’ Zolang 
de bedrijven klein en overzichtelijk blijven, was 
dit geen probleem. Nu neemt de schaalvergroting 
echter dermate toe, dat zich een aantal knelpunten 
gaan voordoen, aldus Verhoeven. ‘Ik voer regel-
matig gesprekken met ouders over het feit of de 
erfopvolger wel voldoende capaciteiten heeft om 
een bedrijf over te nemen. Net als in de agrarische 
sector het geval is, zie ik ook in de boomkwekerij 
dat de risico’s door de grote investeringen steeds 
groter worden en het managen van deze bedrijven 
steeds ingewikkelder wordt.’

Een andere ontwikkeling is dat veel huidige 
bedrijven zijn gegroeid van gezinsbedrijven die 
hun producten makkelijk konden afzetten aan de 
handel, naar grotere ondernemingen die door de 
enorme overproductie en een sterk concurrerende 
Europese markt strategisch moeten gaan denken. 
Verhoeven: ‘Je moet als ondernemer steeds meer 
een duidelijke missie, visie en strategie hebben 
om te kunnen overleven in de huidige markt. 
Vooral ook omdat we structureel met overpro-
ductie hebben te maken.’ De vraag is volgens de 
scholingsconsulent of je als bedrijf groter moet 
worden of dat je juist klein moet blijven en je moet 
specialiseren. ‘Deze kritische vraag stel ik ook als ik 
met boomkwekers aan tafel zit en gesprekken heb 
over de ontwikkeling van hun bedrijf en henzelf. Ik 
inventariseer met name of  huidige of toekomstige 
knelpunten binnen het bedrijf te maken hebben 
met een stukje kennisgebrek.’ Verhoeven ziet dat 
het aantal bedrijven dat knelpunten heeft, is toe-
genomen. 

Hoger opleiden of cursussen
Verder ziet hij dat veel ondernemers in de boom-
kwekerij te weinig tijd besteden aan marktgericht 
produceren, op een enkeling na. ‘Veel boom-
kwekers zijn vakidioten op het vlak van de teelt 
en presteren technisch top. Ze moeten echter 
beseffen dat ze nu andere capaciteiten moeten 
gaan ontwikkelen, waarbij ze de teeltverantwoor-
delijkheid wellicht, deels, aan een ander moeten 
overlaten. Inmiddels kan vrijwel iedereen een 
goed product kweken, maar hoe kun je je in zo’n 
overvolle markt nou onderscheiden van de rest?’ 
Ondernemers moeten verder professionaliseren 
en bijvoorbeeld meer tijd uittrekken voor het 

ontwikkelen van een verkoopstrategie en meer op 
klantbezoek gaan om beter op de wensen van hun 
klanten te kunnen inspelen. Kennis die in het verle-
den vooral bij de handelskwekerijen zat.
Volgens Verhoeven is het gemiddelde opleidingsni-
veau in de boomkwekerij aan het toenemen, maar 
nog aan de lage kant. ‘Mbo-niveau is eigenlijk te 
weinig; hbo-niveau heeft de voorkeur. En als kwe-
kers mbo-niveau hebben, is het zeer aan te raden 
om aanvullende kennis op te bouwen. Daarvoor 
hoef je overigens niet altijd de schoolbanken in. 
Ik kijk samen met de ondernemer wat voor hem 
of haar de beste leermethode is.’ Of, wat ook een 
mogelijkheid is, om als ondernemer mensen om 
je heen te verzamelen die de ontbrekende kennis 
aanvullen. Daarbij is het volgens de scholingscon-
sulent wel weer de kunst om daarvoor de juiste 
mensen te vinden. Dat kunnen eigen medewerkers 
zijn of externe adviseurs. Probleem is dat op vele 
kwekerijen laagopgeleide medewerkers werken 
die deze verantwoordelijkheid niet aankunnen, 
volgens Verhoeven. Er zal dus gezocht moeten 
worden naar een nieuw middenkader dat dit wel 
aankan. Een van beide opties adviseert hij steeds 
meer aan boomkwekers. ‘Ze klagen dan wel eens 
dat het geld kost, maar dan zeg ik: “Als je tachtig 
uur per week wilt blijven werken, dan moet je het 
vooral niet doen.”’

Volgens de scholingsconsulent moeten de huidige 
ondernemers, die soms nog te veel op de kwekerij 
of in de kas staan, meer tijd gaan uittrekken voor 
met name marketing, klantbezoeken en visie/
strategieontwikkeling. Verder moet de ondernemer 
of zijn bedrijfsleider meer buiten de eigen keuken 
kijken en leren van andere bedrijven binnen of 
buiten de sector. Ook zal men meer mogelijkheden 

moeten zoeken om samen te werken met andere 
bedrijven. 
Verhoeven ziet dat ondernemers in de traditionele 
boomkwekersgebieden minder gauw geneigd zijn 
om op deze manier te gaan werken omdat de afzet 
nog redelijk doorloopt en ze veel van hun produc-
ten via handelskwekerijen afzetten. ‘Door de steeds 
grotere overproductie zal hier op termijn echter 
toch verandering in moeten komen, schat ik in.’ De 
meest geadviseerde cursussen voor ondernemers 
of personeel op dit moment zijn vreemdetalen-, 
marketing/verkoop- en communicatiecursussen 
rondom teamvorming en leidinggeven. Verhoeven: 
‘En dan heb ik het over een opvallende stijging 
van het aantal deelnemers de afgelopen jaren in 
Nederland. Dit is dus een duidelijke trend.’

Meedenkende medewerkers
Een ander advies van Verhoeven aan de onderne-
mers in de boomkwekerij is om ook het personeel 
meer te betrekken bij de visie en strategievorming 
van hun bedrijf. ‘Laat ze er ook over meedenken. 
En als je vervolgens een plan hebt, houd je mede-
werkers dan regelmatig op de hoogte van de vor-
deringen. Leg de medewerker ook uit wat de visie 
en strategie concreet betekenen voor zijn functie. 
Frappant is dat nog veel ondernemers bij deze tip 
tegen mij zeggen: “Waarom zou ik dit doen?”’
De scholingsconsulent geeft nog een voorbeeld. 
‘Stel de missie is: tien procent meer afzet. In de 
meeste gevallen moet de ondernemer of verkoper 
daardoor actiever op pad naar klanten om dit te 
behalen. Vraag is dan of de medewerkers het werk 
op het bedrijf wel kunnen opvangen en of ze vol-
doende aansturing hebben. Hebben ze hier wel de 
capaciteiten voor en voldoende kennis? Als ik het 
boomkwekers vraag, zeggen ze meestal: “Ik denk 
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In alle situaties waarbij het bedrijf boven het hoofd van de ondernemer groeit is het noodzakelijk om tijdig een goed team om 

hem heen te creëren dat hem helpt om het bedrijf te ontwikkelen.
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het niet.” Dit komt doordat de meeste onderne-
mers gewend zijn om alles zelf te doen, inclusief 
de aansturing. Ze durven niet te delegeren. Veel 
ondernemers zijn bang dat het mis gaat, en op 
zich kan Verhoeven zich daar ook wel weer wat 
bij voorstellen als de medewerkers onvoldoende 
capaciteiten bezitten. ‘toevallig ga ik morgen naar 
een boomkweker die over tien jaar wil stoppen en 
uit het bedrijf wil stappen. Die staat nu dus voor 
een beslismoment: moet ik nu nog uitbreiden 
of het huidige bedrijf handhaven en afbouwen?’ 
Samen met de ondernemer bekijkt Verhoeven of 
bij uitbreiding taken kunnen worden overgeno-
men door medewerkers en of overname door een 
van de eigen medewerkers op termijn een optie 
is. In dat kader interviewt de scholingsconsulent 
enkele medewerkers van dit bedrijf. Hoe functio-
neren ze binnen het bedrijf en willen of kunnen zij 
zich verder ontwikkelen? ‘Deze boomkweker vroeg 
mij specifiek of een onafhankelijk iemand met zijn 
medewerkers wilde praten over deze zaken. Als er 
een personeelslid tussen zit die interesse heeft om 
het bedrijf over te nemen, dan ga ik kijken welke 
capaciteiten zo’n medewerker nodig heeft. Ik advi-
seer ook vaak een assessment(test) uit te voeren, 
bijvoorbeeld de E-Scan, om te bepalen wat de 
zwakke en sterke kanten van de medewerker zijn 
qua ondernemerschap.’ Vervolgens wordt geke-
ken of de zwakke punten nog te verbeteren zijn, 
waarbij het uiteraard ook zo kan zijn dat de mede-
werker niet geschikt is om ondernemer te worden. 
Volgens Verhoeven ben je een goede ondernemer 
als je de juiste mensen aanneemt. ‘Het is essentieel 
een goed team te vormen met medewerkers die 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de ondernemer kunnen overnemen.’
Omdat in de boomkwekerij structureel een tekort 
is aan leidinggevend personeel en marketing-, 
verkoop- en logistieke medewerkers, heeft de 

boomkwekerijsector een promotiefilm gemaakt 
om jongeren te interesseren voor een baan in deze 
sector. Zie op Youtube: Er zit groei in de boomkwe-
kerij. Verhoeven: ‘Deze film draaien we op scho-
len, bijvoorbeeld tijdens open dagen of tijdens 
beroepskeuzebeurzen. Dit is hard nodig, want de 
instroom bij de boomkwekerijopleidingen is veel 
te laag. Maar liefst tachtig procent van de huidige 
medewerkers in de boomkwekerij zijn zogeheten 
zij-instromers uit andere sectoren.’

Erfopvolging
Ook theunis Mulders, relatiebeheerder met als 
specialisme boomkwekerij bij Van Oers Agro uit 
Zundert, ziet veel boomkwekers die niet weten 
welke kant ze op moeten ontwikkelen. Volgens 
hem heeft dit in de traditionele boomkwekersge-
bieden Zundert, Boskoop en de Midden-Betuwe 
deels te maken met de familiaire opvolging. ‘Veel 
zonen en dochters nemen het bedrijf vanuit erf-
opvolging over. Zolang de bedrijven nog vrij klein 
blijven, zoals tot de jaren negentig het geval was, 
is dit niet zo’n probleem. Door de huidige, soms 
enorme schaalvergroting zijn er echter nieuwe 
competenties en kwaliteiten nodig die sommige 
bedrijfsopvolgers gewoonweg niet hebben. Van 
deze bedrijfsopvolgers wordt momenteel heel 
wat geëist.’ Bedrijven die een ondernemer aan het 
hoofd hebben waarbij geen sprake is van erfopvol-
ging, hebben hier minder last van. Bij deze manier 
van opvolging wordt namelijk kritisch bekeken of 
de toekomstige bedrijfsleider/directeur voldoende 
noodzakelijke competenties en kwaliteiten heeft 
om de functie aan te kunnen.
Volgens Mulders is het dus de vraag of de huidige 

bedrijven met erfelijke bedrijfsopvolging zich niet 
eens moeten afvragen of je wel in de traditionele 
opvolgingslijn moet blijven denken. ‘Kijk, een zoon 
van een profvoetballer hoeft niet per se óók een 
profvoetballer te worden. De zoon of dochter heeft 
wellicht weer andere capaciteiten.’ Mocht de zoon 
of dochter toch per se het bedrijf willen overne-
men, dan is er nog een andere oplossing, volgens 
Mulders. ‘Dan moeten ze óf ruim voor de overname 
veel beter opgeleid worden dan nu gebeurt, óf 
tijdig een goed team om zich heen creëren dat 
hen helpt om het bedrijf te ontwikkelen. Anders 
gezegd: ze moeten óf tijdig en voldoende bijge-
schoold worden, óf tijdig hun eigen beperkingen 
beter leren kennen.’ 

Geen strategische visie
Mulders ziet dat opvolgers nu voornamelijk een 
mbo-opleiding hebben en dat ze met name heel 
goed weten hoe ze planten c.q. bomen moeten 
kweken. Maar dat is al lang niet meer voldoende. 
tegenwoordig moeten boomkwekers ook capaci-
teiten hebben qua omgang met personeel en sterk 
inzetten op marketing. Verder mist hij bij hen, net 
als Verhoeven, een duidelijk beeld van hun eigen 
administratie zodat ze het bedrijf ook richting kun-
nen geven. ‘En bovenal - en daar ontbreekt het 
vaak aan - een heel duidelijke strategische visie,’ 
aldus Mulders. De relatiebeheerder ziet op vrijwel 
alle bedrijven ruim voldoende arbeidsproductieca-
paciteit, maar geen middenkader met managers en 
strategen. Zelfs op heel veel grote bedrijven niet.
Mulders ziet nog een ontwikkeling op veel bedrij-
ven die voor problemen zorgt. Vooral binnen 
bedrijven met erfelijke bedrijfsopvolging worden 

‘Als je tachtig uur wilt 

blijven werken, dan moet je 

het vooral niet doen’

Piet Verhoeven Gert Wim Stoffer
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de capaciteiten en tijd die ouders investeren in een 
bedrijf, niet tijdig vervangen door een manage-
mentteam. ‘Als allebei de ouders en de bedrijfsop-
volger ieder 60 tot 80 uur werkten per week, dan 
kan die opvolger, nadat zijn ouders gestopt zijn, 
onmogelijk 180 tot 240 uur in de week maken. De 
ouders hadden samen met de opvolger zo’n drie 
à vier jaar voor de overname door de opvolger al 
een team van mensen om zich heen moeten ver-
zamelen die in ieder geval de taken van die ouders 
gaan overnemen.’ Hierbij kan volgens Mulders de 
voorman van de kwekerij bijvoorbeeld meer taken 
op zich gaan nemen of er kunnen extern mensen 
met de juiste capaciteiten aangetrokken worden. 
‘Een aantal weken voor de overname een adver-
tentie zetten met een vacature voor bedrijfsleider, 
dat werkt dus niet. Voor de hele agrarische sector 
geldt, maar zeker voor de boomkwekerij, dat er 
momenteel een zwaar tekort is aan gekwalificeerd 
leidinggevend personeel.’

Middenkader ontbreekt
Van Oers Agro ziet dat heel veel boomkwekers 
alleen lager geschoold personeel aantrekken, 
omdat dat nog wel enigszins beschikbaar is. 
‘Je merkt dat als je op zulke bedrijven komt, de 
ondernemer zelf ontzettend druk is en de hele dag 
telefoontjes aan het beantwoorden is. In andere 
branches zou negentig procent van deze telefoon-
tjes opgevangen worden door een middenkader, 
waardoor de ondernemer zelf weer aan onderne-
men toekomt en hij niet meer “geleefd” wordt door 
zijn eigen bedrijf.’ De problemen met ondernemers 
die niet meer aan hun eigenlijke taken toekomen, 
nemen toe door de enorme schaalvergroting die 

momenteel plaatsvindt in de boomkwekerij. Deze 
schaalvergroting is eind jaren negentig begonnen, 
is getemperd door de crisis die begon in 2008, en 
zet nu door. Mulders: ‘En ik verwacht: explosief. 
Een specialist bij een bank zei pas tegen mij: “In 
de boomkwekerij zie je de bedrijfsontwikkeling en 
-groei enorm versnellen, maar de ondernemer zelf 
groeit vrijwel niet mee.’
Ook uit de praktijk komen steeds meer geluiden 
van boomkwekers dat het hun allemaal boven het 
hoofd groeit. Slechts een enkeling komt volgens 
de relatiebeheerder zelf met de constatering 
dat hij niet meer weet welke kant het op moet. 
Meestal moeten specialisten van Van Oers Agro 
de ondernemer erop wijzen. Mulders: ‘En of ze er 
nou zelf mee komen of dat wij het ze vertellen, ze 
hebben vaak geen oplossing bedacht.’ Vandaar dat 
het accountantskantoor de laatste tijd wat scher-
per is zodra bedrijfsovername ter sprake komt, of 
wanneer ze zien dat een boomkweker onder zijn 
kunnen draait met het bedrijf. Bij een bedrijfsover-
name wordt momenteel jarenlang voor de overna-
me al bekeken wat er moet gebeuren. Bij lopende 
bedrijven wordt gekeken waar de ondernemer 
nog zaken laat liggen. Mulders: ‘Daarbij denken wij 
niet op korte termijn, maar bekijken we of ze over 
vijf jaar ook nog voldoende winst kunnen draaien. 
Niet alleen een investering in personeel is een 
langetermijntraject, maar ook het rendement moet 
op lange termijn veiliggesteld worden en haalbaar 
zijn.’

Personeel binden
Investeren in personeel blijft volgens Mulders 
altijd een risico. ‘Het kan zijn dat je opleidt voor de 

concurrent, maar geen gekwalificeerd personeel is 
helemaal geen optie.’ In Zundert en omgeving ziet 
hij niet veel kwekers die hun personeel mede-eige-
naar van het bedrijf maken. In andere streken wel. 
Het is volgens hem een goede optie om de beste 
krachten binnenboord te houden. ‘Een concurren-
tiebeding werkt meestal niet. Een winstafhanke-
lijke vergoeding c.q. bonus wel. En personeel meer 
verantwoordelijkheid geven met wat hoger loon 
werkt ook wel. Je verhoogt dan de betrokkenheid.’
Volgens de relatiebeheerder is van de diverse 
brancheorganisaties, zoals tree Centre Opheusden, 
treeport Zundert en Centre of Expertise greenport, 
treeport Zundert actief bezig geweest met het 
onderwerp, maar is de uitvoering uiteindelijk spaak 
gelopen. ‘Met name doordat er veel te weinig 
docenten, op elk niveau, aangetrokken konden 
worden via agrarische hogescholen.’ En er speelt 
volgens hem nog een probleem. Er zijn niet alleen 
te weinig docenten, maar vooral ook te weinig 
onderzoekers, wetenschappers en hoogleraren in 
de boomkwekerijrichting. Als je voor een gedetail-
leerd agrarisch onderwerp een dergelijk iemand 
zoekt, zijn er bij veel universiteiten wel deskundi-
gen te vinden. Zoeken naar een wetenschappelijke 
boomkwekerijspecialist is echter zoeken naar een 
speld in een hooiberg. Volgens Mulders moeten 
de belangenorganisaties in de boomkwekerij veel 
meer aan de weg timmeren dan ze nu doen. ‘Als 
ik naar de diverse agrarische hogescholen en uni-
versiteiten kijk, dan zitten die nog veel te veel op 
de lijn van de veehouderij-, groenvoorzienings- en 
tuinbouwsector. Er moeten voor de boomkwekerij 
nu eindelijk ook eens specifieke opleidingen en 
studierichtingen komen in het hogere en weten-
schappelijk segment in Nederland.’

Nieuwe cursus ZLTO
Ook Antoon Sanders, ondernemerscoach bij ZLtO 
ziet dat veel boomkwekers zoekende zijn. ‘Omdat 
bulk niet meer werkt, zijn ze op zoek naar (markt)
concepten. Daarbij is de boomkwekerij wel weer 
te onderscheiden van veel andere sectoren, omdat 
ze vaak rechtstreeks leveren aan hun afnemers, bij-
voorbeeld de daghandel of vaste afzetkanalen.’ Net 
als Verhoeven en Mulders ziet hij dat er een enor-
me schaalvergroting plaatsvindt. Maar niet alleen 
de schaalvergroting zorgt voor problemen. ‘Je ziet 
ook dat de boomkwekerij als sector de grenzen 
opzoekt wat betreft de marges. technisch top 
draaien is een must, maar niet meer voldoende. En 
ook het personeel wordt steeds kritischer.’ 
Door deze ontwikkelingen is het volgens hem 
onontbeerlijk om skills te ontwikkelen om het 
personeel goed te kunnen begeleiden. Om deze 
vaardigheden te kunnen ontwikkelen, moeten 

Antoon Sanders Theunis Mulders van Van Oers Agro
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ondernemers in de eerste plaats zichzelf leren ken-
nen, aldus Sanders. ‘Wij bieden dus sinds kort een 
nieuwe cursus aan, genaamd: Haal het beste uit 
jezelf. Hierin zit een ontwikkelplan waarbij we de 
ondernemers een spiegel voorhouden. Wie ben ik, 
wat doe ik en wat heeft dat voor invloed op mijn 
personeel? En wat kan ik mogelijk daarin bij mezelf 
veranderen?’ Vervolgens wordt een gewenste 
beschrijving van de persoonlijkheid gemaakt die 
het bedrijf in de toekomst nodig heeft, en daarna 
wordt een ontwikkelplan geschreven hoe je daar 
als ondernemer denkt te kunnen komen. ‘Bij de 
onderdelen waar je geen skills voor denkt te kun-
nen ontwikkelen, moet je vervolgens een gewenst 
team samenstellen.’

Ook boomkwekers kunnen zich hiervoor aanmel-
den door een mail te sturen naar info@zlto.nl of 
antoon.sanders@zlto.nl. Sanders: ‘tijdens deze 
cursus gaan we in groepsverband met elkaar spar-
ren en bekijken wat de oplossingsrichtingen zijn: 
wat kun jij toepassen in jouw bedrijf, met jouw 
manier van denken en doen?’ Maar boomkwekers 
moeten volgens hem ook op andere gebieden 
vaardigheden aanleren. ‘Je ziet dat de omgeving 
ook steeds belangrijker wordt. Er zijn al gebieden 
in Nederland die er moeite mee hebben dat akker-
bouwgrond of grasland vol met bomen komt te 
staan. En ook teeltondersteunende maatregelen of 
veel transportbewegingen worden door burgers 
kritischer bekeken. De schil rond het bedrijf moet 
steeds beter geregeld worden.’
Samen met HAS Hogeschool in Den Bosch is ZLtO 
momenteel bezig met het ontwikkelen van studies 
op dit vlak voor studenten. Sinds dit studiejaar 
loopt de minor: Ondernemerschap in het familie-
bedrijf. In deze studie leren studenten maatschap-
pelijke, bedrijfskundige en innovatieve signalen 
te herkennen en daar vervolgens voor hun eigen 
bedrijf een plan van aanpak voor te schrijven. Dit 
plan moet vervolgens gepresenteerd worden voor 
een groep medestudenten en docenten en moet 
vervolgens tot een implementatieplan leiden.

Neem initiatief als sector
gert Wim Stoffer is docent bij CAH Vilentum 
in Dronten en coördinator van de module 
geïntegreerde bedrijfskundige case, waarbij stu-
denten een strategisch vraagstuk van een bedrijf 
krijgen voorgelegd om te onderzoeken en uit te 
werken. Stoffer beaamt dat de boomkwekerij op 
veel hogescholen en universiteiten in Nederland 
momenteel een ondergeschoven kindje is. ‘Ook 
bij ons ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op de 
hoveniers- en groenvoorzieningssector en wat 
daaraan verwant is. Deze studenten volgen de 

deeltijdopleiding Associate Degree (2-jarige hbo) 
of Bachelor (4-jarige hbo) Management, Beleid en 
Buitenruimte. Ik wil in principe de boomkwekerij 
er meer bij betrekken; deze past goed in deze 
opleiding, maar slechts een enkeling volgt deze 
opleiding. Het is blijkbaar te weinig bekend of 
boomkwekers zijn heel productgericht en benade-
ren hun bedrijf als ondernemer te weinig bedrijfs-
kundig.’ Voor zover Stoffer weet, zit er om precies te 
zijn één student 2e jaar in de module Logistiek die 
werkzaam is in de boomkwekerij. 

Stoffer merkt dat de boomkwekerijsector het 
moeilijker heeft dan een aantal jaren geleden. 
‘Er is sprake van overproductie in deze sector, 
ook doordat in heel Europa de publieke sector 
minder geld uitgeeft vanwege de crisis. Daardoor 
exporteren ze steeds verder weg, onder meer naar 
rusland. Daarnaast is de vraag van klanten grilliger 
geworden en minder voorspelbaar.’ Volgens de 
docent maakt de boomkwekerijsector momenteel 
veel te weinig gebruik van wat studenten kunnen 
leveren in de vorm van projecten en andere uit te 
voeren opdrachten in de onderwijsmodules die 
vaak direct betrekking hebben op bedrijven in de 
praktijk. Dat komt volgens hem ook doordat het 
nog een vrij ‘gesloten’ sector is, vergeleken met 
bijvoorbeeld de groenvoorzienings- of tuinbouw-
sector. ‘En ze hebben bijvoorbeeld niet meer een 
eigen specialistische school, zoals vroeger wel het 
geval was in Boskoop met de rijks Hogere School 
voor tuin- en Landschapsinrichting die tot 1988 
bestond.’ Volgens de docent zouden de branche-
organisaties, de handel en de boomkwekers zelf 
gezamenlijk een initiatief kunnen opzetten waarbij 
ze een project/module van de grond tillen wat 
ervoor zorgt dat de bedrijfskundige kennis binnen 
de boomkwekerij op een hoger plan wordt getild. 
‘Als dat niet lukt, zou je ook kunnen denken aan 
het inschuiven van speciale managementmodu-
les, gericht op de boomkwekerij, in de huidige 
bedrijfskundige opleidingen van hogescholen en 
universiteiten.’

In de huidige bedrijfskundige opleidingen, zoals 
die gebruikt worden door opleidingen, zijn bijvoor-
beeld marketing, logistiek en strategisch manage-
ment standaardonderdelen. Ook in de dagoplei-
dingen die boomkwekers kunnen volgen. Stoffer: 
‘En we zijn momenteel volop bezig met pilots voor 
het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules 
op deze terreinen. Een voorbeeld hiervan is het 
gebruik van het CANVAS-businessmodel, maar ook 
andere geheel nieuwe business- en verdienmodel-
len. Het gaat hierbij om een belangrijke ontwikke-
ling. Wij dwingen onze studenten momenteel zelfs 

al om tijdens hun studie met andere verdienmo-
dellen te gaan werken, omdat veel huidige model-
len inmiddels niet meer aansluiten bij actuele 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen.’

Handreiking aan boomkwekers
Een sector die volgens Stoffer momenteel in een 
vergelijkbare situatie zit als de boomkwekerij, is 
de visserijsector. ‘Veel vissers hebben, exact als in 
de boomkwekerijsector het geval is, een duidelijk 
“ontwikkelingsvraagstuk”. Ze zoeken bijvoorbeeld 
andere vormen om vis af te zetten.’ Via de stichting 
Prosea, die al jaren mensen in de visserijsector 
ondersteunt, en de kadergroep Visketen - dit zijn 
verschillende ondernemers uit deze keten - gaat 
CAH Vilentum nu een project starten. Volgens de 
docent zou hij voor de boomkwekerij een verge-
lijkbaar project willen opzetten als de sector daar 
behoefte aan heeft. ‘Daarbij gaan we alle vragen 
beantwoorden waarmee boomkwekers nu zitten. 
Ook zouden we aan de hand van de nieuwste 
verdienmodellen kunnen kijken wat voor moge-
lijkheden er zijn voor de boomkwekerijsector.’ Ook 
zou Stoffer samen met de boomkwekerijsector, net 
als hij nu voor de visserijsector doet, kunnen kijken 
welke cursussen ontwikkeld kunnen worden op 
basis van hun vragen en ontwikkelingsvraagstuk-
ken en welke klantengroepen voor hen van belang 
zijn. ‘Ik ben bereid om hier de komende tijd een 
keer met boomkwekers over door te praten, over 
wat de mogelijkheden zijn. Daarna kunnen we een 
projectvorm maken en eventueel een pilot gaan 
draaien. Het hoeft uiteraard geen duur of langlo-
pend project te zijn.’ Mochten er mensen interesse 
hebben, dan heeft de docent bij de opzet van een 
dergelijk project het liefst deelnemers uit alle gele-
dingen in de boomkwekerij, dus zowel stek-, spil-
len- als sierheester-/boomkwekers en bij voorkeur 
ook handelskwekerijen. 

Voor meer informatie over de Associate Degree 
en Bachelor-opleiding Management, Beleid en 
Buitenruimte kunnen boomkwekers een brochure 
opvragen via de website www.cahvilentum.nl. 
Vervolgens kunnen met aanklikken van het kopje 
Opleidingen en het kopje Brochure aanvragen 
de brochures voor de deeltijdopleidingen aange-
vraagd worden.
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Een duizelingwekkend aantal soorten producten 
vinden wekelijks via de kwekerij en de verwer-
kingsruimte van rijnbeek in Boskoop hun weg 
naar hoveniers, exporteurs en tuincentra in Europa. 
Antoon: ‘Onze kwekerij is 4 hectare groot. Daar 
kweken  we jaarlijks meer dan 100.000 sierhees-
ters in potten en de volle grond, bestemd voor 
voornamelijk exporteurs en tuincentra. Met onze 
handelstak leveren we een compleet assortiment 
boomkwekerijproducten aan Nederlandse hove-
niers. Daarvoor kopen we merendeels producten in 
bij collega-kwekers.’ 

Maatwerk voor klanten
De orders van de hoveniers worden door rijnbeek 
ingekocht, verzameld en op maat verwerkt en 
afgeleverd. Antoon: ‘We willen het onze klanten zo 
makkelijk mogelijk maken. We sorteren bestelde 
orders op klant- en projectniveau voor de hove-
niers uit, etiketteren ze en leveren ze – indien 
gewenst – op projectlocatie voor ze af, zodat ze er 
direct mee aan de slag kunnen.’ Basis onder deze 
dienstverlening is het enorme assortiment produc-
ten. ‘Nee verkopen is er niet bij. Een hovenier moet 
bij ons alles in kunnen kopen wat hij nodig heeft: 
alle soorten, maar ook alle leverbare maten.’ 

Bedrijfsdynamiek en automatisering
In de dynamiek van de verschillende werkproces-
sen (kweken, inkopen, voorraadbeheer, verwer-
king, logistiek, administratie) en het grote aantal 
soorten en maten producten is het absoluut 
ondenkbaar om nog omgeautomatiseerd te wer-
ken. Antoon: ‘Ik heb in 2007 het bedrijf overgeno-
men van mijn vader, maar werk hier al sinds 1999. 
toen ik als 18-jarige instroomde om het vak te 
leren zijn we direct gestart met het automatiseren 
van onze werkprocessen. We kozen indertijd voor 
Foxpro van INFOgrOEN.’ rijnbeek werkte jarenlang 
naar volle tevredenheid met Foxpro en stapte in 
2013 over op de opvolger van dit programma, 

Dankzij GroenVision kunnen 
we meer orders aan
Diversiteit is het sleutelwoord in de bedrijfsvoering van handelskwekerij Fa. A.N.M. Rijnbeek boomkwekerijen. Het bedrijf van Antoon Rijnbeek is actief 

in twee takken van sport (kweken en in- en verkoop) en bedient met een breed assortiment boomkwekerij-producten een grote en diverse klanten-

groep. Antoon Rijnbeek: ‘Er is geen klant of product die meer dan 5% van onze omzet uitmaakt. Zo spreiden we ons risico of anders gezegd borgen we 

onze continuïteit.’ 
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Naam: Antoon rijnbeek
Functie: Eigenaar fa. A.N.M. rijnbeek 
boomkwekerijen
Plaats: Boskoop
Omvang: 7 vaste medewerkers, 1-3 flexibele 
medewerkers (seizoensafhankelijk)
Software: groenVision Professional voor 
kwekerijen 

KENNIS

groenVision. Antoon: ‘Foxpro werd nog wel onder-
steund, maar niet doorontwikkeld. Omdat de 
wereld niet stilstaat en wij ook niet, besloten we 
over te stappen naar groenVision. Over een ander 
programma hebben we niet eens nagedacht. Onze 
ervaringen met INFOgrOEN waren en zijn gewoon 
goed.’ 

Sneller werken met GroenVision
‘Spijt van deze keuze heb ik niet. Absoluut niet. 
groenVision werkt makkelijk en supersnel. We kun-
nen met groenVision met dezelfde mensen meer 
orders aan dan vroeger. Het administratief verwer-
ken gaat sneller. Doordat de informatie op bijvoor-
beeld de orderlijsten en etiketten veel completer is, 
verloopt ook de logistieke verwerking makkelijker. 

Niet alleen bij ons, maar - belangrijker nog - ook bij 
onze klanten.’ 

Antoon kan veel voorbeelden noemen van han-
dige functionaliteiten in groenVision, zoals het 
gemak waarmee historische informatie hergebruikt 
kan worden voor het aanmaken van nieuwe orders 
en bevestigingen en facturen die aansluitend 
direct vanuit groenVision doorgemaild kunnen 
worden naar klanten en leveranciers. Antoon: ‘We 
verwerken al onze processen in groenVision: van 
inkoop tot voorraadbeheer en facturatie. groot 
voordeel is dat in groenVision alles in één pakket 
zit: dat werkt supersnel en we kunnen informatie 
goed hergebruiken. Daarnaast kan ik groenVision 
overal ter wereld gebruiken: als ik op een beurs sta, 
kan ik in de stille ochtenduren gewoon orders ver-
werken. Als er een internetverbinding is, kan ik met 
gemak bij alle bestanden en informatie.’ 

(Door)ontwikkelen
‘Waar ik erg blij mee ben is dat er ruimte is voor 
het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. We 
zijn bijvoorbeeld in januari gestart met de klanten-
portal. Op dit moment kunnen klanten inloggen 
om bestellingen in te geven en om planten te 
selecteren op kenmerken, zoals kleur, grondsoort 
en bloeimoment.’ Antoon zou de orderfunctiona-
liteit van de klantenportal graag verder willen uit-
breiden, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om op 
een orderbevestiging ook foto’s en kenmerken van 
bestelde planten toe te voegen. ‘Daarmee kan ik 

extra toegevoegde waarde bieden aan mijn klan-
ten: die informatie kunnen zij immers één op één 
weer doorzetten naar hun klanten. INFOgrOEN 
pikt mijn wensen goed op en werkt er hard aan, 
maar de ontwikkeling ervan gaat toch minder snel 
dan ik eigenlijk zou willen.’ Antoon realiseert zich 
dat andere oplossingen andere kosten met zich 
meebrengen. ‘Ik zou er natuurlijk voor kunnen 
kiezen om een losse module te laten ontwikkelen. 
Dat gaat wellicht sneller, maar daar hangt dan ook 
een ander kostenplaatje aan. Het overleg en de 
samenwerking met INFOgrOEN is gelukkig goed 
en open. En waar een wil is, is bij INFOgrOEN altijd 
ook een weg, is mijn ervaring.’
 

groot voordeel is dat 

in GroenVision alles in één 

pakket zit
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Einde van de schimmel in 
buxus en dat zonder chemie

Topbuxus in Strijbeek kan buxus kweken zonder toepassingen van chemie. ‘Er zijn momenteel nog steeds collega-kwekers die twintig keer per jaar 

zware chemicaliën spuiten tegen schimmels,’ vertelt eigenaar Adrie van Dun. ‘Maar met ons totaalpakket, met daarin een geheel nieuw middel, kunnen 

wij voor honderd procent claimen dat er geen aantasting van schimmel op een buxus waar dan ook komt. En dit op een niet-chemische manier.’

Auteur: Sylvia de Witt



37www.boom-in-business.nl

Topbuxus, in 1987 opgericht, is sinds twaalf jaar 
helemaal gespecialiseerd in enkel nog maar buxus. 
Na nog andere gewassen te hebben gekweekt, 
zocht Adrie van Dun, om zich te onderscheiden, 
naar een gewas dat helemaal bij hem paste. Hij 
houdt niet van bloemetjes, dus wilde hij ook niet 
iets gaan kweken waar een bloemetje in komt, en 
buxus vond hij altijd al fantastisch. De keus was 
snel gemaakt. Er wordt nu buxus gekweekt op zo’n 
60 hectare; omgerekend zijn dat honderd voetbal-
velden met meer dan twaalf miljoen plantjes. Ieder 
jaar worden tussen de drie en drieënhalf miljoen 
planten geleverd.
Van Dun: ‘Wij kweken grote, uniforme volumes en 
gaan voor dikke struikjes die er allemaal hetzelfde 
uitzien. Dat heeft ons in de buxushandel geen 
windeieren gelegd. Op FloraHolland komen 250 
buxusaanvoerders en van alles wat daar gebeurt, 
doen wij de helft. De struikjes worden afgezet bij 
de handel op de veiling tot bij Intratuin. Vijf tot tien 
procent blijft in Nederland, de rest van de buxus 
gaat naar Europa en verder.’

Imago van de buxus redden
Enkele jaren geleden raakte de buxuswereld in 
beroering door de hardnekkige schimmelziekte 
Cylindrocladium buxicola.
Niet alleen in de kwekerijen werd deze ziekte zicht-
baar, maar ook in particuliere tuinen. Topbuxus in 
Strijbeek had er volgens Adrie van Dun geen last 
van. ‘Wel werden we overvallen door de media. 
Journalist Emile Bode schreef in De Telegraaf: 
“Bij Paleis ’t Loo is de buxus aangetast.” En Rob 
Verlinden riep in zijn programma dat de buxustui-
nen aan het wegrotten waren. 
Hierdoor ontstond bij mij het idee dat ik iets in de 
markt wilde zetten om het imago van de buxus te 

redden. Ik had echt iets van: we moeten nu actie 
ondernemen!’
Van Dun wilde zijn middelen op niet-chemische 
basis vertalen naar een product voor de consu-
ment. Hij reed weleens op zijn fiets langs een 
gazonkwekerij waar hij prachtige groene gazons 
zag zonder ook maar enig onkruid erin. Toen ging 
het door hem heen: hoe krijgt die gazonkweker dat 
voor elkaar? Hij wilde dit ook, dat mensen die langs 
zijn buxusvelden rijden, denken: wat een prachtige 
planten, hoe doet hij dat? Het plan ontstond om 
iets op de markt brengen wat ook zo’n mooi resul-
taat gaf.

Niet groen, geel en blauw
Als je de consument iets aanreikt, heb je een paar 
parameters waaraan je moet voldoen. 
Van Dun: ‘Voor mij was dat: het mag niet chemisch 
zijn. Wij wilden niet dat een consument met een 
spuitmasker op in zijn eigen tuin aan de gang 

AcHTERgROND
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moest. Dat is heel slecht voor het imago van buxus. 
Wat wij al deden, was in grote lijnen niet chemisch, 
al gebruikten we er nog wel wat chemie bij.’
Hij wilde nu iets wat niet chemisch oogt, vloeibaar 
en groen, geel of blauw is. Dit heeft in 2010 gere-
sulteerd in Topbuxus Health-Mix, een bruistablet 
om problemen op te lossen in particuliere tuinen. 
Het is een bladmeststof met spoorelementen op 
honderd procent natuurlijke basis en beschermt de 
buxus. Het versterkt de cellen, zodat de plant weer-
baarder wordt tegen onheil van buitenaf. Op deze 
manier krijgen schimmels geen vat op de plant. 
‘Het product heeft een enorme vlucht genomen. 
Het werkt fantastisch; dat staat buiten kijf. Ik bena-
derde, toen mijn product op de markt kwam, met-
een Rob Verlinden; die is hier geweest. Omdat hij 
zo negatief was geweest over de buxus, moest ik 
hem hebben om dat weer te herstellen door in zijn 
programma te vermelden dat er gelukkig ook een 
oplossing is. Rob Verlinden was ook erg enthousi-
ast over dit bruistablet.’

Jeans of the garden
Maar met de Health-Mix stopte het niet. Van Dun 
wilde een totaalpakket creëren om alle problemen 
die bij de buxus voorkomen, op te lossen. 
‘Wij wilden de tuincentra uitdagen door een 
compleet pakket in de markt te brengen met 
niet-chemische middelen en op een professionele 
manier: een hoekje in een tuincentrum met midde-
len die je gebruikt om alle problemen met buxus 
aan te pakken. Buxus is nog steeds de plant die de 
hoogste omzet genereert in de gehele branche. 
Michel Verbeek van FloraHolland heeft de mooie 
uitspraak bedacht: Buxus is the jeans of the garden. 
Iedereen heeft wel een spijkerbroek in zijn kast en 
zo ook een buxus in de tuin. Er zijn meer tuinen die 

buxus hebben dan tuinen zonder buxus. Daarbij 
is het een plant die wereldwijd bekend is. Je hoeft 
er geen etiket aan te hangen met: dit is buxus. Elk 
tuincentrum of elke bouwmarkt heeft ook ieder 
jaar een buxusactie. Buxus geeft toch een hoog-
waardige status aan tuinen. Kijk maar naar kasteel-
tuinen met hun strakke buxus in allerlei vormen.’
Na veel onderzoek met meststoffabrikanten en 
onderzoeksinstituten ontdekte Topbuxus de ideale 
samenstelling voor de juiste basismeststof. Dit 
resulteerde in het product Topbuxus grow.
‘Het is belangrijk dat de buxus veel zwavel, mag-
nesium, calcium en kali kan opnemen op de juiste 
momenten van het jaar. Daarnaast is de juiste 
NPK-verhouding essentieel. De buxus heeft op 
het moment dat hij nieuw schot maakt, een grote 

hoeveelheid aan voeding nodig. Topbuxus grow 
kan hiervoor zorgen. Deze meststof wordt erg snel 
opgenomen door de plant, waardoor je snel resul-
taat krijgt. Topbuxus grow geeft daarnaast door 
zijn hoog gehalte aan kali, calcium en zwavel weer-
baarheid aan aantasting door schimmels.

Bacterie op biologische basis
Het derde product dat Van Dun in de markt gaat 
zetten, is Topbuxus XenTari, een bacterie op bio-
logische basis. Het middel is zowel preventief, als 
curatief te gebruiken. Wanneer de rups van de 
bladeren eet, wordt de bacterie in zijn maag giftig, 
waardoor hij binnen een uur stopt met eten en 
binnen 24 uur verdwijnt. Daarbij is het niet schade-
lijk voor mens en dier, waaronder bijen. 

‘We willen de 

buxusconsument binnen-

houden en dat kan alleen 

maar door oplossingen aan 

te reiken’
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AcHTERgROND

‘Het mooie hiervan is dat je de rups ook niet hoeft 
te raken,’ vertelt Van Dun. ‘Je spuit op de plant, zit 
er geen rups in, dan is er ook geen schade. Als er 
wel een rups in zit, dan eet die van het blad en een 
dag later is hij weg. De uitbreiding van de toelating 
voor de particuliere markt is tezamen met de licen-
tiehouder van XenTari onlangs aangevraagd.
We verwachten dat dit middel medio 2016 in 
Nederland te koop is.’ En met een vierde product is 
de cirkel rond: Topbuxus carpet. 
‘Hiermee kunnen wij claimen dat er voor honderd 
procent zeker geen aantasting van schimmel 
op een buxus waar dan ook komt,’ zegt Van Dun 
geestdriftig. ‘En dit op een niet-chemische manier.’ 

Laat dit weten!
Van Dun komt over als een gepassioneerde, pro-
actieve ondernemer die zijn nek uitsteekt en ook 
echt wil dat het goed gaat met de buxus. Ook bij 
collega-kwekers. Want waarom zou je mensen 
goede informatie onthouden? Hierbij komt bij 
hem toch ook een stukje teleurstelling om de hoek 
kijken. 
‘Er zijn heel veel teeltbegeleiders en onderzoeks-
bureaus, die, omdat ze om de een of andere reden 
een belangenverstrengeling hebben met fabrikan-
ten en leveranciers van chemische middelen, hier 
niet van willen weten. Teeltbegeleiders hebben 
vaak afspraken met chemische toeleveranciers, dus 
dan zullen zij niet tegen kwekers zeggen: “Probeer 
deze niet-chemische variant eens.” DLV Nederland 

is een prettige uitzondering op de regel; deze 
belangenverstrengeling hebben zij gelukkig niet. 
Er zijn ook clubs die onderzoek hebben gedaan 
met ons product en die heel enthousiast waren. 
Dan zit ik erbovenop dat ze dit kenbaar moeten 
maken. Laat dit weten! Bijvoorbeeld: er zitten hon-
derd kwekers in de zaal die allemaal problemen 
hebben met Cylindrocladium en met de handen in 
het haar zitten. Dan zit er een club die onderzoek 
heeft gedaan en een prachtige presentatie geeft 
met allerlei vergelijkende grafieken met bepaalde 
middelen. Maar de naam van die slechte middelen 
mag niet genoemd worden, want de fabrikant 
zit in de zaal. Terwijl er kwekers zitten die dit spul 
gebruiken. En voor ons kwekers is het juist belang-
rijk om te weten wat níét werkt. Maar dat mag niet 
verteld worden, want de fabrikant heeft hiervoor 
geen toestemming gegeven. Op dit niveau zijn we 
dus met z’n allen met een wereldwijd probleem 
bezig. Op een gegeven moment heb ik dan ook 
gezegd: “Nu kunnen ze met z’n allen de boom in.”’ 

Win-winsituatie
Even terug naar het allernieuwste, vierde product: 
Topbuxus carpet, waarmee het totaalpakket rond 
is. Van Dun vond het zeer belangrijk om consu-
menten het hele plaatje te kunnen aanbieden. 
‘We kunnen niet één product op de markt bren-
gen, waarna de consument vraagt: “Maar wat moet 
ik dan gebruiken tegen die rups?” We willen de 
buxusconsument binnenhouden en dat kan alleen 
maar door totaaloplossingen aan te reiken. En daar 
hebben we partners voor nodig.’
Alle vier de producten van Topbuxus bv vallen 
onder de aparte bv Topbuxus growing Solutions. 
Het vierde product wordt in de markt gezet met 
BVB Euroveen, een grote potgrondleverancier. BVB 
Euroveen is een bedrijf dat maatwerk kan en durft 
te leveren en ook niet bang is om zijn nek uit te 
steken. Daarnaast zijn zij reeds ver met de ontwik-
keling van afstrooiproducten. De match is dan ook 
logisch.
Topbuxus carpet erbij maakt ons beiden vele 
malen sterker. Een win-winsituatie.’

Puur stro
Topbuxus carpet werkt preventief tegen schimmel-
aantasting. Hiervoor is gekeken naar de aardbeie-
nindustrie. Die brengt stro onder de planten zodat 
de vrucht de grond niet kan raken en het zand niet 
in de plant kan spatten, zodat je op voorhand de 
omgeving van de plant schoner houdt. Van Dun: 
‘Dit passen wij ook bij de buxus toe. Door het leg-
gen van puur stro in combinatie met Topbuxus 
Health-Mix-bespuitingen krijg je honderd pro-
cent zeker geen aantasting in de buxus. Uit puur 

praktische overwegingen hebben we ook klaver 
geprobeerd in plaats van stro. Klaver heeft als 
voordeel dat het in de winter gewoon afsterft. En 
in het voorjaar kun je het weer gewoon inzaaien. 
Dit zou dus wellicht een alternatief voor stro kun-
nen zijn. Echter, klaver verbrandt makkelijk zodra 
het gezaaid is en er een sterke zoninstraling is. Stro 
is effectief en een heel simpele oplossing. Er is nu 
een tweetal kwekers die dit jaar ook stro hebben 
gebruikt, en ze zijn laaiend enthousiast. Maar er 
was een dilemma: geen enkele consument zal stro 
in zijn tuin gooien.’

Knaagdiertjes
Topbuxus carpet is gebaseerd op dit principe van 
stro. Het hoeft niet heel breed langs de planten. 
Het zijn dennennaalden van de zeeden, ofwel de 
Pinus Pinaster. 
‘Hoe langer de naalden, hoe beter,’ legt Van Dun 
uit. ‘Het moet grof zijn en luchtig blijven. Je moet 
daar strooien, waar het gazon ophoudt en het 
plantje staat. Hierdoor creëer je een mooi, vochtig 
klimaat onder het product, dus hoef je veel minder 
te beregenen. Wat wij daarnaast heel leuk vinden, 
is dat er knaagdiertjes en vogeltjes op afkomen. 
Door het gewoel van deze diertjes blijft het pro-
duct ook lekker luchtig.
Het blijft jaren liggen en je hoeft het maar eens 
per drie jaar bij te vullen. Je krijgt zo ook prach-
tige bosgrond in je tuin. Stro in combinatie met 
Topbuxus Health-Mix is voor de kwekerij de oplos-
sing en naalden van de Pinus Pinaster in combi-
natie met Topbuxus Health-Mix is onze oplossing 
voor de particulier, de hovenier en de kasteeltui-
nen!’
‘Stel je daarnaast eens voor wat dit voor de Duitse 
Friedhofen kan betekenen, waar her en der buxus 
op dit moment verboden is om te gebruiken.’
Met warm weer midden in de zomer kon Van Dun 
voorheen dan wel lekker in zijn korte broek rond-
lopen, maar als hij al wist dat er kans was op regen, 
kwam hij bij wijze van spreken toch met buikpijn 
uit bed. 
‘Als de schimmel erin schiet op een kwekerij van 
vijftig, zestig hectare, geeft dat behoorlijke stress. 
Maar nu hoeven we ons niet meer druk te maken 
en lopen wij lekker met de korte broek tussen de 
plantjes door. Heerlijk. Elke kweker zal beamen dat 
dit wellicht nog het allerbelangrijkste is. Van dit 
gevoel kan ik echt de koude rillingen krijgen.’

Adrie van Dun is trots op zijn totaalpakket van producten.
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Beregenen nieuwe stijl voor 
de boomkwekerij
Op een maatschappelijk verantwoorde wijze vocht toebrengen in de teelt 

Precisieberegening met driptape: drie jaar geleden werd dit nog maar mondjesmaat toegepast in de asperge- en aardbeienteelt. Deze methode raakte 

echter meer in beeld en er kwam ook vraag vanuit de akkerbouw. Afgelopen jaar werden er proeven gedaan in de aardappelteelt en de eerste voor-

lopige resultaten zijn veelbelovend. Dit systeem zou volgens Gerard Schoot Uiterkamp, productspecialist irrigation bij Jean Heybroek, ook heel goed 

kunnen worden toegepast in de boomkwekerij.

Auteur: Sylvia de Witt
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Afgelopen jaar is Jean Heybroek BV in samenwer-
king met de bedrijven Tijms geesbrug, Mts. Peeks 
en Landgoed Scholtenszathe een viertal proeven 
gestart om op maatschappelijk verantwoorde 
wijze vocht toe te brengen in de teelt van poot- 
en consumptieaardappelen. Hiervoor wordt Toro 
Aquatraxx driptape gebruikt, wat een bijzonder 
lage afgifte heeft van 0,38, 0,42 of 0,58 liter water 
per uur. 

Toro Aquatraxx driptape irrigeert gewassen in 
moeilijke topografische omstandigheden en gebie-
den met veel wind, waar bij het gebruik van bij-
voorbeeld sprinklers water verloren gaat. Ook zorgt 
het gebruik van driptape voor een enorme verbe-
tering van de EU (emissie-uniformiteit), wat resul-

teert in veel economische voordelen; deze tape 
bespaart water, meststoffen, arbeid en energie.
‘Hiermee kunnen wij ruglengtes tot 800 meter 
moeiteloos voorzien van tape en vanaf één kant 
voeden’, vertelt gerard Schoot Uiterkamp. ‘We 
hebben geprobeerd te sturen op temperatuur- 
en vochtpercentage in en om de ruggen. Bij de 
toepassing tussen en op de ruggen zagen we dat 
dit erg moeilijk is. Nauwkeurig monitoren van de 
temperatuur in de rug met bodemsensoren en 
daarop sturen, lijkt een grote invloed te hebben op 
de vermindering van schurft. In het proefveld met 
consumptieaardappelen hebben we tot op heden 
geen schurft aangetroffen, terwijl dit op het naast-
gelegen perceel wel het geval was. Met name in de 
drie verschillende proeven met pootaardappelen 
zijn grote verschillen waarneembaar.’ 

Vochtkegel
Even de drie proeven op een rij:
Op proefveld 1 is Aquatraxx driptape aangebracht 
tussen de rijen. Dat kan na het poten van de 
aardappels gebeuren, zodat er tijdens het poten 
geen extra arbeid vereist is. Ook het opruimen is 
eenvoudig en vergt relatief weinig arbeid. Er is 
aangetoond dat er tijdens de knolzetting duidelijk 
meer uitlopers werden gevormd en dat gedurende 
het groeiseizoen een hoger aantal knollen ontstaat 
dan bij de traditionele teelt. De uniformiteit van 
de knollen viel enigszins tegen. Het voorlopige 
resultaat na proefrooien geeft een meeropbrengst 
te zien van circa 7 procent in de gewenste maat 
28/55.
Op proefveld 2 is de slang boven op de rug gelegd. 
Ook deze wijze is weinig arbeidsintensief en brengt 
geen extra arbeid met zich mee tijdens het poten 
van de aardappelen. 

Schoot Uiterkamp: ‘Wel hebben wij gemerkt dat 
het lastig is om de Aquatraxx driptape op de rug te 
houden. De wind was hiervan de oorzaak. Het weg-
halen van de driptape is eenvoudig, op dezelfde 
manier als bij proefveld 1. Een groot verschil zagen 
we in de vochtverdeling in de rug. De “vochtkegel” 
was breed, wat resulteerde in een duidelijke toena-
me in wortelgroei en uniformiteit. Het uiteindelijke 
voorlopige resultaat gaf een meeropbrengst van 
circa 16 procent in de gewenste maten.’

Onkruidbestrijding en meststoffen gelijk
Op proefveld 3 is ervoor gekozen om de Aquatraxx 
driptape in de rug aan te brengen op ongeveer 5 
cm diepte. ‘Dit was in deze proef redelijk arbeids-
intensief, maar wij denken dat dit door mechani-
satie sterk kan worden teruggebracht. Omdat de 
rollen op de pootmachine gemonteerd worden, 
kunnen ze in één werkgang aangebracht worden. 
Inmiddels blijkt ook dat het verwijderen van de 
tape geen probleem is. De vochtkegel beperkte 
zich tot een ovaal om de gepote aardappel heen. 
De proefrooiingen geven een verbluffend resultaat: 
zo’n 80 procent meer in de maat 28/55.’
Op alle proefvelden werd dezelfde onkruidbestrij-
ding en gewasbescherming toegepast. Ook de 
toevoeging van meststoffen was bij alle proeven 
gelijk. Alle resultaten zijn vergeleken met een niet-
beregend perceel. 

De wanddikte is flinterdun
Om te bepalen of Toro Aquatraxx driptape op 
lange termijn de juiste oplossing is om het resul-
taat per hectare te verbeteren, is volgens Schoot 
Uiterkamp verder onderzoek nodig. 
‘We zullen daarvoor een aantal toeleveranciers 
en de verwerkende industrie benaderen om met 

TEcHNIEK5 min. leestijd

Aanbrengen van de druppelslang. Gerard Schoot Uiterkamp

‘Het is wel een investering 

voor de kweker, maar die is 

vrij eenvoudig terug te 

verdienen’
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ons samen te werken. Zo hebben wij ook con-
tact gezocht met Agrometius, een andere Royal 
Reesink-werkmaatschappij, die zich bezighoudt 
met precisielandbouw, waaronder grond- en 
gewassensoren. Ook heeft Toro Ag een uitgebreide 
database met vele proefresultaten van elders op 
de wereld.’ 

Maar wat kan de driptape nu betekenen voor de 
boomkwekerij? 
‘Driptape doet in feite hetzelfde als een druppel-
slang’, legt Schoot Uiterkamp uit. ‘Dus ja, hij zou 

ook goed kunnen worden toegepast in de boom-
kwekerij. Maar tape zit op een rol van 3 kilometer 
en weegt maar 27 kilogram. Het gewicht is dus 
heel laag en de wand is flinterdun; dat is het groot-
ste verschil. Daarnaast is de prijs maar een fractie 
van die van de conventionele druppelslang.’

Ieder jaar vervangen
Komend jaar wordt de driptape ook getest in de 
bloembollen. Het is wel een investering voor de 
kweker of teler, maar die is vrij eenvoudig terug 
te verdienen, mits er met kennis van zaken wordt 
gekeken naar het gewas.
‘De tape gebruik je één jaar. Afhankelijk van de 
teelt kan dit ook twee jaar zijn, maar in principe is 
het één jaar. In verband met de lage waterafgifte, 
bijvoorbeeld 0,37 liter per uur per meter of 0,57 
liter per uur per meter, moet het water wel nage-
noeg vrij van ijzeroxide zijn. Dit is ook afhankelijk 
van de pH. Met zulke kleine hoeveelheden is de 
kans op verstopping namelijk vrij groot. Het water 
moet daarom voor gebruik goed gefilterd worden; 
dat is een investering. Maar de tape vervang je 
ieder jaar.’
Daarnaast is ook de temperatuur belangrijk. Hoge 
temperaturen geven immers meer kans op schim-
mels en bacteriën, en dat wil je niet. De tempera-
tuurbeheersing is dus een belangrijk aspect en dat 
geldt eigenlijk voor alle gewassen. 
‘Door de zeer lage waterafgifte moet je in ver-

houding lang druppelen; dan kun je de tempera-
tuur goed beheersen in lange periodes. Het kan 
meerdere keren op een dag gedaan worden. Op 
het warmst van de dag kun je de bodem afkoelen, 
waardoor het gewas of de knol niet zo warm wordt 
en er minder kans is op schimmels en bacteriën die 
het plantje kunnen aantasten. Dat is het grootste 
voordeel.’

Techniek toevoegen
Jean Heybroek gaat dit product selectief in de 
markt zetten, omdat er bij deze tape een stuk tech-
niek moet worden toegevoegd. ‘Dit in de markt 
zetten gebeurt onder meer via een van onze instal-
lateurs, VgB Watertechniek in Bunnik, die ook al 
veel met tape doet in de boomkwekerijsector.’ 
‘In sommige delen van Flevoland waar veel boom-
kwekerijen zitten, zitten veel schelpjes in de grond. 
Deze schelpjes kunnen als mesjes fungeren als de 
tape gaat bewegen. Tape beweegt namelijk door 
temperatuurschommelingen; het zet uit of het 
krimpt weer. Op die momenten moeten we naar 
een andere wanddikte toe. Dat kan allemaal. Er is 
een grote variatie in wanddikte; bij de tape varieert 
die tussen 0,13 en 1,1 millimeter en bij de druppel-
slang tussen 0,9 en 1,2 millimeter. Maar de vraag 
is dan ook waar het perceel ligt en hoeveel water 
men wil hebben, dus hoelang er gedruppeld moet 
worden. 
De tape kan dus overal worden aangepast, zolang 
er qua wanddikte rekening wordt gehouden met 
de grond en de toepassing. Afhankelijk van de 
locatie en de omstandigheden waaronder de tape 
gebruikt wordt, kijken we dus nauwkeurig naar de 
afgifte en bekijken we of de wanddikte bijvoor-
beeld wat groter moet zijn.’

Groen versus droog.

‘De tape kan dus overal 

worden aangepast, zolang 

er qua wanddikte rekening 

wordt gehouden met de 

grond en de toepassing’

OUDERWETS
VOORDEEL

KNIPPEN
Gratis ARS snoeischaar 

bij abonnement op 
Boom in Business

Jaargang 6  4 - 2015

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJBoom in BusinessBoom in Business

new design

gAATJesPOTTen
De ideale combi tussen volle grond en container?

Participatiekweker

wie springt erin?

Boom innovatie dag

Volop boominspiratie
Cabrioletkassen

tunnel is uit, 

cabriolet is in

13 juli 2015
POP-UP DEMO
3e dinsdag van de maand

Een abonnement op het leidende vakblad voor de boomkwekerij sector is nu wel erg 
goedkoop. U neemt een abonnement en u betaalt € 73 voor 2016 en 

u ontvangt een gratis ARS Snoeischaar.*
* Eerder opzeggen is niet mogelijk.

Bedrijf:             

Naam:              

Adres:              

Postcode:        

Plaats:             

Tel:                  

E-mail:              

Winkelwaarde 

€ 56,80 

Stuur deze bon naar Vakblad Boom in Business, Fransestraat 41, 6524 HT Nijmegen
Inschrijven kan ook online: www.boom-in-business.nl/abonnement 

Abonnement.indd   1 04/12/15   12:28

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5562



44 www.boom-in-business.nl

Quali-Feuille: duidelijkheid 
in kwaliteit  
Informatief blad als service voor afnemers

Quali-Feuille is een kwaliteitsblad dat wordt uitgegeven door Expertrees in Zundert. ‘Dit magazine is puur informatief opgezet. Het heeft toegevoegde 

waarde en is een extra service voor onze afnemers’, zegt sales- en officemanager Daniëlla Adriaensen.

Auteur: Sylvia de Witt
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Expertrees, al zo’n vijfentwintig jaar gevestigd in 
Zundert, is gespecialiseerd in het kweken van uit-
gangsmateriaal voor de sierteelt en boomkweke-
rijen. Klanten zijn vooral andere kwekerijen in heel 
Europa. Expertrees importeert zelf ook planten uit 
Amerika die hier niet verkrijgbaar zijn of die hier 
van mindere kwaliteit zijn, maar de hoofdmoot 
is het exporteren van plantmateriaal naar kwe-
kerijen binnen Europa. Net als iedere kweker wil 
ook Expertrees natuurlijk dat zijn klanten tevreden 
zijn. En iedere klant wil de beste kwaliteit voor de 
beste prijs. ‘Maar dat is niet altijd zo eenvoudig 
als het lijkt’, zegt sales- en officemanager Daniëlla 
Adriaensen van Expertrees. Zij neemt deze middag 
de honneurs waar, omdat eigenaar Joost van Iersel 
naar een afspraak moest. ‘We hebben tenslotte te 
maken met een natuurproduct, dat nogal eens kan 
afwijken van onze kwaliteitseisen en specificaties.’
Als de specificaties en kwaliteit van een plant 
voldoende zijn benoemd, is er geen vuiltje aan de 
lucht. Maar het komt nogal eens voor dat deze niet 
goed beschreven zijn in offertes, vindt Adriaensen. 
Zo worden de teeltmethodes vaak weggelaten en 
wordt alleen de grootte van de plant vermeld. En 
meestal is de prijs dan de doorslaggevende factor. 
‘Maar hoe minder specificaties er worden vermeld, 
hoe prominenter de prijs. Joost vindt het dan ook 
zinvol dat juist de kwaliteit en de specificaties van 
het plantmateriaal worden benoemd. Dit is ook de 
belangrijkste reden voor het opzetten van Quali-
Feuille.’

Groen op Wit
Quali-Feuille is dus bedoeld om meer kwaliteits-
bewustzijn te ontwikkelen bij de kwekers. De 
informatie die erin staat, is gebaseerd op de 
Nederlandse groeiomstandigheden en teeltmetho-
den. Het blad komt nu één keer per jaar uit, maar 
waarschijnlijk zal het in de toekomst meerdere 
keren per jaar verschijnen. 
‘Oorspronkelijk is het concept al dertig jaar gele-

den bedacht’, vertelt Adriaensen. ‘Joost zat destijds 
in de bomen, evenals zijn vader en broer. Toen 
vond hij al dat afnemers te weinig wisten van de 
verschillen in kwaliteit. Ja, er hangt een prijskaartje 
aan de bomen, maar zien zij ook werkelijk het 
verschil in kwaliteit? Nee, dus.’  Er werd verder niet 
echt iets met dit concept gedaan. Van Iersel stopte 
met het kweken van bomen en stortte zich op 
bos en haag. In 1995 kwam hij terecht bij de SAg, 
Stichting Afzetbevordering groen, en hier kwam 
het concept van een informatiemagazine weer aan 
de orde. Van Iersel wilde iets doen met het idee om 
een kwaliteitsaanduiding voor afnemers te geven: 
dat er wordt vermeld hoe een bepaald uitgangs-
materiaal wordt gekweekt, wat de verschillende 
mogelijkheden zijn en hoe de verscheidene grada-
ties waarin iets wordt gekweekt worden benoemd. 
In 2001 kwam Groen op Wit uit, een eenmalige uit-
gave van de SAg. Hierin werd duidelijkheid gescha-
pen over kwaliteit en kregen afnemers info over 
het kweken van planten en de totstandkoming van 
de prijs. 
Adriaensen: ‘Het bleef echter bij deze eenmalige 
uitgave. Daarna is er nooit meer iets mee gebeurd. 
Joost wilde dit jaren later toch weer oppakken, ook 
omdat er weleens vragen kwamen van afnemers 
– vaak vanwege de prijs, die toch een grote rol 
speelt.’ 

Enorme waardering
In november 2011 kwam de eerste editie van Quali-
Feuille uit met daarin alle informatie over Carpinus 
betulus, de haagbeuk, alleen nog in het Engels en 
Frans. In latere uitgaven werd de informatie ook 
voor de Duitstalige markt toegevoegd. 
Het is natuurlijk mooi dat klanten alle info krij-
gen over een bepaalde plant, maar leeft het ook 
echt bij hen? Hoort Expertrees er weleens wat 
van terug? ‘Jazeker, onze afnemers waarderen dit 
enorm. Met Quali-Feuille kun je echt iets uitleggen 
en komen ze ook veel te weten. In Engeland wordt 
bijvoorbeeld voor 1+1 soms ook 2+0 geleverd. Met 
deze informatie speel je open kaart, is alles trans-
parant, maar het is niet zo dat door Quali-Feuille 
de vraag naar producten toeneemt. Dit magazine 
is puur informatief. Dit is de toegevoegde waarde 
voor de afnemers, een extra service voor de klan-
ten. Als ik hen bezoek, merk ik dat ze deze informa-
tie ook bewaren als vakliteratuur.’
Expertrees verstuurt Quali-Feuille eveneens per 
e-mail. Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief, 
waarbij dit blad als pdf-file wordt meegestuurd.
‘Dan wordt er een plant uitgelicht met alle infor-
matie en foto’s, bijvoorbeeld hoe de wortel of de 
onderstam eruitziet. Soms zit er ook een voorraad-
lijst bij, of wat extra informatie over een bepaalde 

plant. Daar krijgen we veel reacties op.’
Maar je zou toch verwachten dat veel afnemers 
deze kennis wel in huis hebben?
‘Nee, niet altijd. Sommige kwekerijen hebben een 
enorm breed assortiment. Zij weten echt niet alles 
van iedere plant, bijvoorbeeld als ze uitgangs-
materiaal moeten inkopen voor bos en haag of 
voor meer visueel aantrekkelijke planten die je in 
tuincentra ziet, die ze krijgen aangeleverd in een 
P9 of in een plug. Daarin zitten allerlei kwaliteits-
verschillen.’

Bij vakbladen in Engeland, Frankrijk en 
Duitsland
In Quali-Feuille staan de verschillende kwaliteitsca-
tegorieën van een plant met de daarbij behorende 
prijzen, in drie talen: Engels, Frans en Duits. Joost 
van Iersel bepaalt welke plant er wordt uitgelicht. 
In editie 4 van september 2015, bijvoorbeeld, 
wordt Crataegus monogyna, de eenstijlige mei-
doorn, behandeld. Adriaensen: ‘Je kijkt wat op 
dat moment interessant is. Crataegus monogyna 
is echt voor de Engelse markt; Engelsen zijn gek 
op meidoorn. We hebben van deze laatste editie 
7500 exemplaren laten drukken. Hij wordt ook 
bij vakbladen in Engeland, Frankrijk en Duitsland 
gevoegd. Dit is een stuk service en reclame. Het 
kost veel tijd en geld, maar het uiteindelijke doel is 
natuurlijk dat onze naamsbekendheid wordt ver-
groot. Wij geloven in de impact van dit magazine. 
Herhaling is een goede marketingtool en dat geldt 
ook hiervoor; je vergroot hiermee je naamsbekend-
heid. Daarnaast is het ook belangrijk hoe je het 
materiaal aanlevert, dus hoe het verpakt is, en dat 
de kwaliteit goed is.
Afgelopen zomer was ik een week in Engeland en 
moest ik langs een klant die bomen kweekt voor 
een groot bedrijf in dat land. Hij neemt al vijfen-
twintig jaar uitgangsmateriaal voor zijn bomen af 
van Expertrees. Hij kweekt dat op in zijn kwekerij, 
eerst tot spilletjes van circa 2,50 tot 3 meter, en 
daarna door tot 5 à 6 meter. Hij zei: “Kijk maar 
eens wat hier is ontstaan door goede kwaliteit.” 
En ik moet eerlijk zeggen dat ik best onder de 
indruk was. Het stond er allemaal perfect bij. Daar 
mag Joost ook echt trots op zijn. Die man is al 
vijfentwintig jaar een trouwe klant. Maar ook bij 
het bezoeken van nieuwe klanten is er door onze 
nieuwsbrief en Quali-Feuille toch direct herkenning. 
Dan heb je al een ingang.’ 

AcHTERgROND4 min. leestijd
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Afgelopen week het vijfde Boom-In-Business-nieuwjaarsdiner georganiseerd. 
Leuk om met twintig ondernemers te discussiëren over ontwikkelingen in 
de markt. Een paar dingen vallen dan op. Volgens mij gaat het slecht in de 
markt. Zet onder die omstandigheden eens twintig andere ondernemers uit 
willekeurig welke branche bij elkaar, en je krijgt een klaagzang waar je als 
gespreksleider niks mee kunt, maar evengoed een dubbelgedraaide depressie 
aan overhoudt. Bij boomkwekers is daar geen sprake van. Die schudden met 
hun kop en buffelen lekker verder. Natuurlijk is dat een prettige karaktereigen-
schap. Een beetje humor en wat optimisme lossen meer problemen op dan 
je je wel eens realiseert. Ook hiervoor geldt waarschijnlijk die andere platge-
treden waarheid: ‘Elk voordeel heb zijn nadeel.’ Dat grenzeloze optimisme is 
menselijk gesproken prettig, maar kan soms ook een grondige analyse van wat 
er nu werkelijk aan de hand is in de weg staan. Want er is natuurlijk iets aan de 
hand. Kwekers in Nederland zijn marktgerichter dan in welk ander Europees 
land ook, maar tegelijk moet je concluderen dat dit niet altijd genoeg is. 
Ons nieuwjaarsdiner ging over samenwerken. Zo rond kerst is dat een dank-
baar onderwerp. Maar bedrijfseconomisch is samenwerken natuurlijk een 
absolute keiharde must. En dan doel ik voornamelijk op samenwerken met je 
klant. Op dat gebied kunnen veel ondernemers nog heel wat op of bijschake-
len. En boomkwekers zijn waarschijnlijk geen uitzondering.

Even een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Het blad dat u nu in handen heeft, 
wordt al tien jaar gedrukt door dezelfde drukker. Hartstikke goed bedrijf: kwa-
liteit, aardige mensen, flexibel wat je maar wilt, maar de prijs die zij tien jaar 
geleden voor hun drukwerk konden vragen, was hoger dan in 2015. gelukkig 
maken ze nog steeds winst, maar iedere verdiende euro wordt gestoken in 
groei van het bedrijf, efficiencyverbetering en de overname van collega’s. 
Begint het u al bekend voor te komen? Schaalvergroting om tegen lagere 

kosten hetzelfde product te produceren. Ook in de kwekerij is dat keihard aan 
de hand. 

Sommige kwekers lukt het wel om in dat proces boven te blijven. Deze onder-
nemers zijn net iets beter in staat om vanuit hun klanten naar hun eigen toko 
te kijken. Dat is moeilijker als het lijkt. Probeer dat zelf eens! Waarom kopen 
uw klanten bij uw bedrijf? Omdat u de goedkoopste bent?  Dat kan, maar wat 
gebeurt er nu als uw buurman morgen een duppie goedkoper is? 
Misschien een goed idee in de zeldzame momenten rond de kerst dat u even 
kunt uitpuffen?  Wat is de waarde die u toevoegt aan uw de business van uw 
klanten en hoe zorgt u dat uw klanten beter kunnen scoren? En neem daar 
alstublieft ruim de tijd voor want dat is keihard werken!

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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24 & 25 JANUARI 2016 

Complete boomkwekerij beurs

Een compleet evenement, waar u kunt 
inkopen en netwerken.

De Euregio is het grootste aaneengesloten 

in een stand. Hier is netwerken, inkopen en het 
leggen van nieuwe contacten volop mogelijk. 

Ook organiseert Garden Plant een verkoopbeurs 

waar direct bestellen tot de mogelijkheden behoort.

Hollandlaan 23
5912 RX Venlo
Industrieterrein 3915

Zondag 24 januari
09.00 - 15.00 uur
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ENTREE - PARKEREN - HAPJE & DRANKJE VOLLEDIG GRATIS

Maandag 25 januari
08.00 - 19.00 uur

Contactgegevens
T: +31(0)773031010
F: +31(0)773031015



algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Wij kopen graag uw stamhout in

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen graag uw stamhout en houtsnippers 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Verantwoord rooien van bomen Ook afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien


