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Een nieuwe rubriek in Boom In Business: Regio in Beeld. Het idee is simpel. Als redactie reizen wij teeltregio na teeltregio af; we interviewen in ieder 

gebied op één dag drie kwekers en doen daarvan verslag. We sluiten de dag af met een gemeenschappelijk diner, waarbij we alles nog eens de revue 

laten passeren. Dit keer starten we met het gebied dat altijd aan de laatste mem hangt: Oost-Groningen.
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Zaailingen en zetstammen – 
mag het iets vernieuwender?
Nieuwe rubriek in Boom In Business: Regio in Beeld 

Het drietal ondernemers en Rob Bogaards van rozencorporatie Rosaco 

op de foto bij Landgoed Ekenstein in Appingedam.
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REGIO IN BEELD3 min. leestijd

Als kwartiermaker van ons rondje Groningen  
hebben we Rob Bogaards van rozencorporatie 
Rosaco aangezocht. Hij meldt het tijdens de 
voorbereidingen al meteen: ‘Groningen was ooit 
een concentratiegebied, maar dat is het allang 
niet meer. Natuurlijk heb je hier boomkwekers 
en goede ook, maar van een teeltgebied mag je 
niet meer spreken.’ De cijfers laten helaas zien dat 
Bogaards gelijk heeft. Vijftien geleden waren er 
bijna twee keer zo veel kwekers in Groningen.  
Het areaal is in diezelfde periode overigens wel 
gestegen, maar afgezet tegen de totale omvang 
van de sector in Nederland is Groningen inmiddels 
wel heel klein.
Voor de individuele ondernemer maakt dat alle-
maal niet zo veel uit. Die denkt anders. Kan ik hier 
mijn brood blijven verdienen? Moet ik een ander 
vak kiezen of met mijn negotie verhuizen naar een 
teeltgebied waar meer actie is? Gelukkig zijn er 
nog steeds kwekers in het gebied die vooruit wil-
len. In ons geval geven twee van de drie  
kwekers aan dat ze een duidelijke groeistrategie 
hebben. Boneschansker meldt met zijn Grunningse 
nuchterheid dat hij wel wil doorgroeien naar 36 
hectares. Ook de benjamin van het drietal kwekers, 
Alwin Ebbens,  geeft aan groeiambities te hebben.  
Er zijn natuurlijk ook heel goede redenen om te 
kweken in Oost-Groningen. Behalve dat het een 
erg mooi gebied is, kun je er ook voor relatief 
weinig geld grond pachten of kopen. En de  
kwaliteit van de grond in het gebied van de door 
ons bezochte kwekers is doorgaans uitstekend. Een 
hoog gehalte organische stof, dus veel voedings-
waarde en een hoge waterbuffelring. 

Drie K’s 
Het is moeilijk om op basis van drie interviews een 
algemeen geldende conclusie te trekken, maar in 
het algemeen lijkt het erop dat Groningse kwekers 
wat meer aan de historie van hun gebied hangen 
dan elders in het land het geval is. Dat illustreert 
zich heel aardig door het verhaal van de drie K’s. 
Drie kwekers: Kloosterhuis, Kruijer en Kuiper, die 
in de jaren negentig heer en meester waren in het 
gebied. De drie K’s zijn voor een belangrijk deel 
vergane glorie. Alleen Kloosterhuis draait nog full 
swing, maar het is typerend dat alle geïnterview-
den mij dat verhaal los van elkaar vertellen.  
Wat geldt voor de 3 K’s, geldt ook voor de teelt- 
oriëntatie. Voor een groot deel blijft die zeer  
traditioneel en weinig vernieuwend. Natuurlijk is 
alles in principe te vinden in Oost-Groningen, dus 
naast zaailingen en zetstammen ook wel vaste 
planten en laanbomen. Maar er zou zo veel meer 
kunnen.  Tijdens het diner wordt dat ook verklaard 
door de Groningse cultuur. Boomkwekers zijn een 

uitzondering, maar de agrarische sector is hier 
lang het domein geweest van grote heerboeren 
en grootgrondbezitters. Die mensen hebben ooit 
kapitalen verdiend, te oordelen naar de grote en 
kapitale boerderijen die verspreid over het land-
schap staan. Anderzijds stimuleerden die grote 
boerderijen niet het ontstaan van kleine en  
innovatieve agrarische bedrijven, die op een paar 
hectaren grond nieuwe teelten uitprobeerden.

Rosaco
De achteruitgang van het gebied laat zich helaas 
ook aardig illustreren door het leden aantal van 
Rosaco. Ooit waren van deze corporatie 150  
kwekers lid; inmiddels is dat teruggeboerd naar  
11 kwekers. 
Het is in dit verband bijna logisch dat een groot 
deel van de groepsdiscussie over bedrijfs-
opvolging gaat. Voor Alwin Ebbens is het nog een 
beetje vroeg om daaraan te denken. Gerry Weijer 
denkt eigenlijk dat zijn bedrijf niet te verkopen is. 
Boneschansker – een paar slagen groter – heeft 
een duidelijke strategie om dat voor elkaar te  
krijgen. Rob Bogaards geeft een aantal voorbeel-
den, uit de praktijk gegrepen, die aantonen dat 
het toch echt belangrijk is om daar goed over na 
te denken. Machines en opstanden kosten goud 
als je ze aanschaft, maar hun waarde daalt tot een 
absoluut dieptepunt als je door omstandigheden 
moet verkopen. 

Het gemeenschappelijke diner bij deze eerste 
editie van Regio in Beeld werd genoten bij 
Landgoed Ekenstein in Appingedam, een 
stijlvolle Groningse borg, die is omgevormd 
tot een uitstekend restaurant en hotel. De  
volgende mensen schoven aan bij het diner: 

• Gerry Weijer van Boomkwekerij G. Weijer 
  in Veendam
• Jan Boneschansker van Boomkwekerij 
  Boneschansker in Meeden 
• Alwin Ebbens van Handelskwekerij Alwin 
  Ebbens in Noordbroek
• Rob Bogaards van rozencorporatie Rosaco in 
  Noordbroek
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