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Bressers: ‘Zelf oculeren is  
een goede basis, maar de 
zwaardere laanbomen zijn 
echt mijn ding’
Young grower bereidt zich gedegen voor op overname van het familiebedrijf
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Op de boomkwekerij van hun vader zijn de 
kinderen Bressers grootgebracht met het besef 
hoe belangrijk een goede bodem is. De appel 
valt in hun geval duidelijk niet ver van de boom. 
Broer Giel zit in de landbouwmechanisatie; zus 
Elise werkt na een studie plantenkunde aan de 
Wageningen Universiteit als bodemkundige bij 
Van Iersel Compostering. Ze is ook bestuurslid bij 
de plaatselijke ZLTO-afdeling. Paul Bressers werkt 
als kweker gedeeltelijk bij zijn vader en gedeel-
telijk voor zichzelf. Ook is hij bestuurslid van het 
Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK), afde-
ling Eindhoven Noord. 

In de leerfase
Paul Bressers is nog niet bezig met de overname 
van de boomkwekerij van zijn vader, alhoewel hij 
toegeeft dat dat wel min of meer voor hem is weg-
gelegd. ‘Het is mijn einddoel om het familiebedrijf 
voort te zetten. In mijn familie is ook altijd gezegd 
dat het ‘t beste is als een familielid het bedrijf voor 
zijn of haar dertigste overneemt. Dat hebben mijn 
vader en oom gedaan en ik zal dat waarschijnlijk 
ook doen. Boekhoudtechnisch is het verstandig 

om drie jaar in loondienst te gaan en daarna het 
overnametraject in de maatschap te starten. Maar 
belangrijker nog vind ik om eerst nog heel veel te 
leren over bomen, de bodem, het teeltproces, ver-
kooptechnieken en het leiden van een bedrijf. En ik 
zou een taalcursus Duits willen volgen om de taal 
goed te leren beheersen, zodat ik later optimaal 
zaken kan doen met Duitsland.’

Droom achterna
‘Als kind wilde ik eerst boer worden. Daarna werd 
ik enthousiast over het vak van boomkweker. Vanaf 
mijn tiende hielp ik mee bij mijn vader en oom. 
Vanaf mijn veertiende ging ik in mijn vrije uren ook 
bij een andere boomkweker een centje bijverdie-
nen. Na de Helicon-boomkwekersopleiding aan de 
groene Campus in Helmond pachtte ik een klein 
perceel om als zzp’er-boomkweker aan de slag te 
gaan. Daar begon ik laanbomen te vermeerderen 
door te oculeren, dus enten met een knop. Ik had 
tijdens mijn opleiding stage gelopen bij vijf andere 
boomkwekersbedrijven en heb daar genoeg 
geleerd en ideeën opgedaan om voor mezelf te 
beginnen. Toen ik zeventien was, leverde ik mijn 

eerste afzet aan het bedrijf van mijn vader en oom. 
Naast het werk op Boomkwekerij Bressers kweek ik 
nu op een hectare voor mezelf en ik lever vanaf dit 
jaar ook aan andere kwekers.’

Boomkwekerij Bressers
Boomkwekerij Bressers is de vof van vader Harrie 
en oom Jan. Zij namen oorspronkelijk de melkvee-
houderij van hun ouders over en begonnen met 
een vriend spillen te kweken. Toen die vriend over-
leed en de koeienstal versleten raakte, ruilden de 
broers het melkvee in voor het kweken en gedeel-
telijk opplanten van laanboomspillen. 

Boomkwekerij Bressers bestaat inmiddels uit 38 
hectare eigen grond, waarvan 23 hectare laanbo-
men; het vermeerderen daarvan is nu afgestoten. 
Verder is er 17 hectare akkerbouw voor rotatieteelt 
met een cyclus van ongeveer drie tot vier jaar, om 
daarmee de bodemdiversiteit op peil te houden. 
De afzet van het brede assortiment komt terecht 
bij zo’n honderd klanten. ‘We zijn geen grote jon-
gen, nee’, zegt Bressers. ‘Maar ook geen kleintje. Als 
je mee wilt tellen, moet je zo’n 20 hectare hebben. 
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Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
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Vakblad Boom in Business gaat op zoek naar 
de meest getalenteerde jonge kwekers, jonge 
mannen en vrouwen die de toekomst van 
de sector zeker moeten gaan stellen. Een 
aantal van die jonge talenten wordt aan u 
voorgesteld.
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Dat hebben we ruimschoots. En wanneer zit je 
in de top? Daar kan ik moeilijk over oordelen. Wij 
mikken op een groot assortiment en op gezonde 
bomen van een goede bodem. Misschien is dat wel 
de top.’

Er werken vier man fulltime en in de winter komen 
daar zzp’ers bij voor het rooiwerk. ‘s Avonds en in 
de vakanties wordt het team aangevuld met scho-
lieren, die aanbindwerkzaamheden uitvoeren in de 
schuur. De inkoop vindt plaats bij spillenkwekers 
uit de buurt, allemaal in Brabant van onder de 

rivier. Bressers: ‘Wij zitten ook op zandgrond, dus 
kopen we in bij spillenkwekers die op zandgrond 
zitten.’ Het is de bedoeling dat Paul Bressers de ver-
koop op zich gaat nemen, maar momenteel doen 
zijn vader en oom dit nog. ‘Tot die tijd heb ik nog 
genoeg te leren door mee te werken, de teelt in de 
vingers te krijgen en alles klaar te zetten.’

Bodemfreaks
Boomkwekerij Bressers kweekt op natuurlijke wijze. 
‘We gebruiken zo weinig mogelijk chemie en zo 
veel mogelijk schimmels en bacteriën’, legt Bressers 
uit. ‘Ook doen we zo min mogelijk bodembewer-
kingen om het bodemleven in stand te houden. 
Onze filosofie is: sterke gewassen kweken, zodat je 
niet vanuit angst hoeft te handelen, dat wil zeggen 
preventief gaat spuiten.’ De hele familie Bressers is 
doordrongen van het uitgangspunt dat de bodem 
net zo belangrijk is als de bomen die erop staan, zo 
niet belangrijker. Paul Bressers laat zich ontvallen 
dat hij hoopt om in de toekomst samen te werken 
met zijn zus. ‘Haar knowhow komt goed van pas in 
dit bedrijf.’

Bijna biologisch
Helemaal biologisch kweekt men bij Boomkwekerij 
Bressers niet. ‘We kweken ook niet onder een 
keurmerk, zoals Milieu- of Groenkeur. De eisen 
daarvoor wisselen te veel en het is te tijdrovend 
om helemaal bij te blijven. Wij werken liever van-
uit onze eigen kennis en filosofie. Een onderdeel 
daarvan is dat we in het alleruiterste geval willen 
kunnen teruggrijpen op een chemische oplossing. 
Maar verder kweken wij tegen het biologische aan, 
met in totaal maar liefst 115 kilometer aan grasba-
nen tussen de bomen. Die liggen 1,80 meter van 
elkaar, zodat we er met de trekker tussendoor kun-
nen rijden om al die grasbanen te maaien.’ 

‘Dat kost dan in totaal drie dagen. Het gemaaide 
gras werpen we in de plantstrook met zwarte 
grond onder de bomen, want met name daar mag 
geen onkruid ontkiemen. De rest van het onkruid 
in de plantstrook bespuiten we met een heel lage 
dosering, in drie rondes per jaar: een winterbe-
spuiting en twee rondes in het seizoen. Want bij 
mechanische verwijdering of vingerwieders wordt 

‘Toen ik zeventien was,  

leverde ik mijn eerste afzet 

aan het bedrijf van mijn 

vader en oom’
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de grond omgewoeld en dat verpest de bodem-
structuur. Bovendien hebben we tijdens een demo 
van een schoffelmachine ontdekt dat één procent 
van de bomen kapotgaat. Dat percentage is een 
hoge uitval op pakweg 10 duizend tot 100 duizend 
bomen. Daarnaast passen we om de twee weken 
Fytaforce toe; dat is een bladmeststof voor een 
hogere plantvitaliteit, waardoor de bomen beter 
gewapend zijn tegen ziekten en plagen.’

Teeltkennis begint bij zelf vermeerderen
De drang naar ondernemen heeft Bressers geërfd. 
‘Daadkracht en passie heb ik allebei van mijn 
vader. Dat is een instelling van gáán met die 
banaan en doen wat je leuk vindt. Hij gaf me een 
zetje toen ik al op jonge leeftijd voor mezelf wilde 
beginnen. Wel heeft hij me altijd voorgehouden 
dat je het beste bij de basis kunt beginnen, dus 
moet weten hoe uitgangsmateriaal tot stand komt 
door het vermeerderen van oculaties. Hij zei let-
terlijk: “Soms zit je twee weken achter elkaar krom 
voor dit werk, maar als je het nu niet doet, dan 
doe je het nooit meer. Met deze ervaring weet je 

waarmee het product ‘boom’ begint.” Ik ben hem 
dankbaar voor deze les. Ik kan hierdoor kiezen 
om later moeilijk sortiment erbij te doen. Maar 
waarschijnlijk zal ik het oculeren later achter me 
laten, net zoals mijn vader en oom. Eerlijk gezegd 
zijn laanbomen wel mijn ding. Mijn vader en oom 
hebben altijd de lichtere laanbomen gekweekt in 
de maten 10-12 en 12-14, maar ik zou me in de 
toekomst graag richten op de zwaardere bomen in 
de maten 14-16 en 16-18.’

Nieuwigheden
Vader Harrie en oom Jan houden Bressers wel eens 
tegen als hij weer een goed idee heeft dat leidt tot 
verandering in het bedrijf. ‘Ik heb dan bijvoorbeeld 
bij een ander bedrijf openluchtsnoeien gezien, 
wat sneller gaat dan het snoeien met elektrische 
snoeischaren wat wij doen. Een luchtsnoeischaar 
knipt altijd licht en kan heel ontlastend zijn voor 
de handen bij dikke takken. Het is alleen toe te 
passen op een hoogwerker, want er moet wel een 
compressor mee.’ 

Wat zijn vader heeft ontwikkeld en waar Bressers 

heel blij mee is, is het machinaal aanbinden van 
stokken in de winter. Anderen moeten nog aan-
binden als de bomen geplant zijn: ‘Omdat wij deze 
klus in de winter uitvoeren, spreiden we de arbeid.’

Tegenslag
Met zijn eigen bedrijfje heeft hij weleens op een 
verkeerd paard gegokt. ‘Ik had oculaties op slechte 
grond staan en die groeiden dus slecht. Ik moest 
het perceeltje voor de voet weg rooien en er 
gedeeltelijk afscheid van nemen. Ik baalde, want 
ik had er de hele zomer aan gewerkt. Maar dan 
slaap ik er een nachtje over en besef ik dat ik er 
gewoon vanaf moet. Het was vervolgens een mee-
valler dat iemand anders de grond wilde pachten, 
want eigenlijk zou ik de grond nog een jaar langer 
pachten.’

Groei
In de toekomst ziet Bressers het bedrijf niet per 
definitie groeien. ‘Nu moeten er drie partijen van 
leven: mijn vader, mijn oom en ik. Maar als ik het 
geheel heb overgenomen, kan ik makkelijk leven 
van deze bedrijfsgrootte. Ik zou wel in kwaliteit 
willen groeien. Waar hem dat precies in zit, weet ik 
nog niet. Ik denk dat een ondernemer altijd in kwa-
liteit moet willen groeien, op alle vlakken.’
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