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Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Boom in BusinessBoom in Business

Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Stekbedrijf 
G. van der Loo BV

CONIFEREN – HEESTERS – 

SIERGRASSEN IN PLUGGEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBUIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRUIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70



Wij bieden jou een nieuwe uitdaging!

Ben jij de persoon die:
• Zowel technisch als commercieel sterk is en adviezen om kan buigen naar sales
• Ons dealernetwerk binnen een gebied kan begeleiden, kan stimuleren tot verkoop en kan trainen;
• Proeven met onze producten kan opzetten en opvolgen;
• Contact kan onderhouden met proefstations, voorlichtingsinstanties en studieclubs.

Ben jij of heb jij:
• Een opleiding en ervaring op minimaal HBO Tuinbouw of als Industrieel Ing,( Master in de Biowetenschappen: 
   Land-en Tuinbouw) of Bio Ingenieur;
• Ervaring in de boomkwekerij is een pre;
• Een enthousiast team player, maar ook goed zelfstandig kunnen werken;
• Iemand die resultaat nastreeft;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Verstand van bemesting, én brede teelt technische kennis;
• Goede kennis van de Engelse taal en kennis van het Frans is een pre.

En wil jij werken in Zuid-Nederland (regio Brabant-Limburg) en België (regio Antwerpen-Limburg)

Dan bieden wij:
• Een uitdagende baan binnen een snel groeiend, internationaal bedrijf;
• Een aantrekkelijke werkomgeving met ruimte om opleidingen te volgen;
• Een bedrijf waarin eigen initiatief zeer wordt gewaardeerd;
• Een marktconform salarispakket en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij  diegene die wij nodig hebben, reageer dan! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mevr. M. van Slobbe, Segment Sales Manager, tel.: + 316 53635381 of  
via monique.vanslobbe@icl-group.com  

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief, voorzien van CV, vóór 31 maart richten aan:
Peggy de Mey, Talent Acquisition Specialist, peggy.de.mey@icl-group.com  

Over ICL Specialty Fertilizers
Met hoogwaardige gecontroleerd vrijkomende meststoffen, zoals Osmocote®, Sierrablen®, Sportsmaster en Agroblen®, 
en wateroplosbare meststoffen, zoals Peters en Agroleaf Power, speelt ICL Specialty Fertilizers een leidende rol in de sierteelt, 
Openbaar groen, Golf en Sport en gespecialiseerde vollegrondsteelten (groenten en fruit) door het leveren van kwalitatieve en 
innovatieve producten. ICL Specialty Fertilizers heeft wereldwijd meer dan 900 mensen in dienst. Met een sterk team van meer 
dan 200 mensen in het veld, die nauw in contact staan met onze distributiepartners, 
telers en eindgebruikers, heeft ICL Specialty Fertilizers een unieke positie. ICL Specialty 
Fertilizers is onderdeel van de ICL Group. Het wereldwijde hoofdkantoor van 
ICL Specialty Fertilizers is in Waardenburg. Het Benelux sales team  bestaat uit ca. 
15 personen.  Voor meer informatie over ICL Specialty Fertilizers, ga naar 
www.icl-sf.com of www.icl-group.com. 

Area Sales manager Sierteelt - Boomkwekerij
Zuid-Nederland en Noord-België 

Adv_ICL.indd   1 23/02/17   16:11
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42 ‘Er is maar één 
soort water bij 
overlast: nat water!’

Boomkwekers merken ieder jaar opnieuw dat ons klimaat tegelijk droger en 

natter wordt. In de praktijk kan dat leiden tot merkwaardige situaties. 

Kwekers kunnen geconfronteerd worden met een overvloed aan water dat niet 

of niet snel genoeg kan worden verwerkt door waterwegen. De vraag is dan: 

wie is verantwoordelijk en wie betaalt de schade? 

Wij bieden jou een nieuwe uitdaging!

Ben jij de persoon die:
• Zowel technisch als commercieel sterk is en adviezen om kan buigen naar sales
• Ons dealernetwerk binnen een gebied kan begeleiden, kan stimuleren tot verkoop en kan trainen;
• Proeven met onze producten kan opzetten en opvolgen;
• Contact kan onderhouden met proefstations, voorlichtingsinstanties en studieclubs.

Ben jij of heb jij:
• Een opleiding en ervaring op minimaal HBO Tuinbouw of als Industrieel Ing,( Master in de Biowetenschappen: 
   Land-en Tuinbouw) of Bio Ingenieur;
• Ervaring in de boomkwekerij is een pre;
• Een enthousiast team player, maar ook goed zelfstandig kunnen werken;
• Iemand die resultaat nastreeft;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Verstand van bemesting, én brede teelt technische kennis;
• Goede kennis van de Engelse taal en kennis van het Frans is een pre.

En wil jij werken in Zuid-Nederland (regio Brabant-Limburg) en België (regio Antwerpen-Limburg)

Dan bieden wij:
• Een uitdagende baan binnen een snel groeiend, internationaal bedrijf;
• Een aantrekkelijke werkomgeving met ruimte om opleidingen te volgen;
• Een bedrijf waarin eigen initiatief zeer wordt gewaardeerd;
• Een marktconform salarispakket en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben jij  diegene die wij nodig hebben, reageer dan! 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mevr. M. van Slobbe, Segment Sales Manager, tel.: + 316 53635381 of  
via monique.vanslobbe@icl-group.com  

Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatiebrief, voorzien van CV, vóór 31 maart richten aan:
Peggy de Mey, Talent Acquisition Specialist, peggy.de.mey@icl-group.com  

Over ICL Specialty Fertilizers
Met hoogwaardige gecontroleerd vrijkomende meststoffen, zoals Osmocote®, Sierrablen®, Sportsmaster en Agroblen®, 
en wateroplosbare meststoffen, zoals Peters en Agroleaf Power, speelt ICL Specialty Fertilizers een leidende rol in de sierteelt, 
Openbaar groen, Golf en Sport en gespecialiseerde vollegrondsteelten (groenten en fruit) door het leveren van kwalitatieve en 
innovatieve producten. ICL Specialty Fertilizers heeft wereldwijd meer dan 900 mensen in dienst. Met een sterk team van meer 
dan 200 mensen in het veld, die nauw in contact staan met onze distributiepartners, 
telers en eindgebruikers, heeft ICL Specialty Fertilizers een unieke positie. ICL Specialty 
Fertilizers is onderdeel van de ICL Group. Het wereldwijde hoofdkantoor van 
ICL Specialty Fertilizers is in Waardenburg. Het Benelux sales team  bestaat uit ca. 
15 personen.  Voor meer informatie over ICL Specialty Fertilizers, ga naar 
www.icl-sf.com of www.icl-group.com. 

Area Sales manager Sierteelt - Boomkwekerij
Zuid-Nederland en Noord-België 

Adv_ICL.indd   1 23/02/17   16:11
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Wij zijn beter dan Bol.com 

Vraag ergens in de sector naar de naam 

Volentis en de kans is groot dat u tegen  

een levensgroot vraagteken aan loopt.  

Een gemiste kans, want Volentis is al meer 

dan 30 jaar actief in de sector. Alleen de 

naam is nieuw.

Totaalconcept voor plantweerbaar-
heid zorgt voor duurzaamheid én 
opbrengstverhoging 

Dit jaar heeft onderzoeksbureau Cultus Agro Advies 

een tweede achtereenvolgende demo afgerond naar 

de teelt van Gaultheria met de inzet van het Natugro 

systeem: een reeks producten die de gewas- en  

productkwaliteit duurzaam verbeteren. Beide  

demonstratieproeven duurden een jaar en toonden 

aan dat de teelt van Gaultheria mogelijk is zonder 

de aanwezigheid van chemische fungiciden. Cultus 

voerde beide demo’s uit in opdracht van Koppert 

Biological Systems.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

13 22
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Vandaag bomen voor China, morgen voor de maan

Een leuke opsteker en een prima kans voor de regio om eens lekker te 

ruimen in de kwekerij. Zo omschrijft Evert Peterse van Boomkwekerij Peterse 

uit Opheusden zijn mega-order van meer dan 100.000 spillen in de maat 

6-8 en 8-10 voor de Chinese markt.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

16 ???

26 Groot worden door klein te blijven 

29  Stijgende trend in kwekersrechtaanvragen  
voor laanbomen ondanks lange 

 veredelingstijd 

32 Aanmodderen in de sneeuw

36 ‘Een kweker moet weten wie zijn klant is.   
 Die klant is belangrijker dan aantallen’

46 Hoofdredactioneel

17

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Lekker werken, fatsoenlijk geld  
verdienen en zo weinig mogelijk gezeur

Het is maar een klein detail. Als je bij boomkwekerij 

Adriaan van de Bijl het kantoor binnengaat, valt het 

oog als vanzelf op het logo van het bedrijf van vader 

Martin van de Bijl, dat voorheen in hetzelfde pand aan 

de Rijbandijk in Opheusden was gevestigd. Behalve de 

familieband hebben en hadden beide bedrijven nooit 

iets met elkaar te maken, maar het feit dat het logo nog 

steeds een prominente plek heeft op de deurdranger, 

zegt iets over het respect tussen vader en zoon. 

34
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Ekompany RHP-
gecertificeerd
Ekompany International BV, producent en leveran-
cier van gecontroleerd vrijkomende meststoffen 
(CRF), is nu RHP-gecertificeerd voor de tuinbouw-
branche. Dit keurmerk voor substraten biedt 
garantie aan telers van bloemen, planten, groenten 
en fruit. Het RHP Horticulture-keurmerk waarborgt 
de kwaliteit van het substraat in de keten van win-
ning tot verwerking bij de teler op het bedrijf. ‘In 
onze fabriek in Born ontwikkelen en produceren 
wij hoogwaardige CRF's volgens strenge kwaliteits-
normen. Door ons continue en duurzame produc-
tieproces zijn we in staat om op een economische 
manier CRF's te produceren met hoge kwaliteit 
en consistentie. Deze certificatie is een geweldige 
prestatie van ons team en bevestigt wat we willen 
zijn: een leverancier van kwalitatief hoogwaardige 
meststoffen, op een economische en milieuvrien-
delijke wijze geproduceerd’, vertelt directeur Eric 
van Kaathoven.

Boomkwekers in 
zwaar weer
Vorig jaar oktober werd een van de grootste 
boomkwekerijen van Duitsland, boomkwekerij 
Lappen, onder surseance gebracht. Volgens een 
bericht op het Duitse Taspo verloopt de sanering 
van het bedrijf voorspoedig en is inmiddels een 
nieuw management aangesteld, waarin de familie 
Lappen niet meer vertegenwoordigd is. Niet alleen 
bij Lappen groeien de bomen voorlopig niet tot in 
de hemel. Ook Van den Berk Boomkwekerijen heeft 
duidelijk te maken met tegenwind. Het bedrijf 
heeft ontslag aangevraagd voor ongeveer tien 
medewerkers. Ook dit bedrijf heeft klaarblijkelijk 
te maken met de recessie in de boomkwekerij, die 
vooral de laanbomenkwekers treft. Berichten uit de 

markt geven aan dat er weliswaar een voorzichtig 
herstel heeft plaatsgevonden in de laanbomensec-
tor, maar dat de prijs van zware laanbomen nog 
steeds enorm onder druk staat. 
Directeur Pieter van den Berk: 'Wij zijn nog steeds 
een gezond bedrijf, maar door het slechte seizoen 
2015-2016 en de huidige marktomstandigheden 
zijn wij genoodzaakt dit soort maatregelen te 
nemen om gezond te blijven.'

Grower of the Year-
award uitgereikt
De Colombiaanse chrysantenkweker Flores El 
Capir is er dit jaar op IMP Essen met de titel AIPH 
International Grower of Year 2017 vandoor gegaan. 
In de categorie 'planten en bomen' werd goud en 
zilver gewonnen door respectievelijk het Chinese 
Gui Zhou Miaofu Urban Horticulture (een megak-
wekerij met een eigen research development center) 
en The Bransford Webbs Plant Co uit het Verenigd 
Koninkrijk (bomen en rozenstruiken in pot). De 
Nederlandse deelnemer Boomkwekerij Ebben 
was de trotse winnaar van brons. De ere-award 
ging naar het Belgische bedrijf Boterdaele Erik. In 
de categorie 'jonge planten' ging goud naar het 
Deense bedrijf Graff Kristensen (hibiscus) en zilver 
naar het Chinese Beijing Nabobay Horticulture 
(gespecialiseerd in rozen). Daarnaast werden prij-
zen toegekend aan snijbloembedrijven. In die cate-
gorie ging onder meer het Belgische Van den Berg 
Roses er met zilver vandoor.

NVWA start 
controles bij 450 
boomkwekerijen
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
start in 2017 controles bij ongeveer 450 boom-
kwekerijen. De NVWA onderzoekt kwekerijen 
op het juiste gebruik van gewasbeschermings-
middelen en controleert of de spuitadministra-
tie op orde is. Mocht de autoriteit onregelma-
tigheden aantreffen, dan kan dit leiden tot een 
waarschuwing of boete. Indien ondernemers 
grond in gebruik hebben van iemand met 
GLB-subsidie of ontvangen zij zelf GLB-gelden, 
dan komen deze ernstig in gevaar. In geval 
van grondruil met een grote akkerbouwer of 
melkveehouder heeft dit mogelijk zeer grote 
financiële consequenties.
Het is echter ook mogelijk dat de NVWA een 
onjuiste conclusie trekt. Denk bijvoorbeeld aan 
bladbemonstering, waarbij een gewas in de 
kas wordt gespoten met een daar toegestaan 
middel. Als de planten enkele weken later 
naar buiten worden gereden en daar worden 
bemonsterd op datzelfde middel dat buiten 
niet is toegestaan, kan de NVWA concluderen 
dat een ondernemer in overtreding is. Het is 
ook mogelijk dat er niet toegestane middelen 
in lage concentraties op de plant aanwezig zijn 
door overwaaien of via recycling.
Binnenkort gaat de LTO-vakgroep met de 
NVWA overleggen om deze onvolkomenheden 
aan te pakken. Ondernemingen met praktijk-
voorbeelden of boomkwekers die naar hun 
oordeel onterecht gewaarschuwd of beboet 
zijn, kunnen bij de LTO-vakgroep terecht om 
hiervan melding te maken. De LTO-vakgroep 
laat weten discreet met de voorbeelden om 
te gaan en concreet actie te kunnen onderne-
men. De vakgroep roept boomkwekers op om 
attent te zijn en de gewasbeschermingsmid-
delenkast en spuitadministratie op orde te 
hebben. Dan hoeven zij zich geen zorgen te 
maken.
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Voorbereidingen 
GGP 2017 
Hoewel het nog enkele maanden duurt voor van 
4 tot en met 6 oktober 2017 de 27e editie van 
vakbeurs Grootgroenplus plaatsvindt, komen de 
voorbereidingen al in een versnelling terecht.
Dit komt onder meer door het grote aantal inschrij-
vingen van standhouders en de bevestiging van 
internationale groepsbezoeken. Het huidige aantal 
deelnemers voor de editie van 2017 zorgt er onder 
meer voor dat de deelnemerslijst en bedrijfspro-
fielen alvast online worden gezet. Het thema van 
Grootgroenplus is dit jaar, net als in 2016, 'My 
Favourite Plant!'  Daarnaast voert GGP momen-
teel overleg over een mogelijke verdergaande 
specificatie van producten en activiteiten of zelfs 
plaatsing van de volledige voorraad. Dit zou ervoor 
zorgen dat het deelnemersoverzicht bijna het hele 
jaar door een informatiebank is, waarin de deelne-
mers uitgebreid geprofileerd worden en bezoekers 
eenvoudig kunnen zoeken. Ook als het gaat om 
internationaal groepsbezoek aan Grootgroenplus 
2017 worden er stappen gezet. Zo zijn er gesprek-
ken gevoerd omtrent groepen vakbezoekers vanuit 
Rusland en Oekraïne. 
In het bestuur van de vakbeurs heeft in februari 
een verandering plaatsgevonden. Bestuurslid Joost 
Sterke van Plantenkwekerij Joost Sterke en Tricolor 
Plant uit Haaren heeft begin februari zijn laatste 
vergadering als bestuurslid bijgewoond. Sterke 
heeft zich jarenlang ingezet voor Grootgroenplus 
en hield zich vooral bezig met de persexcursies, 
standkeuringen en tevredenheid van deelnemers 
en bezoekers. Zijn plaats in het bestuur is overge-
nomen door Corianne Oudijk van Boomkwekerij 
Arend Oudijk uit Boskoop. Oudijk neemt als afge-
vaardigde namens de Stichting European Plant 
Support, licentiehouder van de vakbeurs, zitting in 
het bestuur van Grootgroenplus.

Eerste elektrische 
Avant geleverd
Op dinsdag 8 februari werd de eerste volledig elek-
trisch aangedreven Avant-kniklader in de Benelux 
afgeleverd. De plaats van deze aflevering was 
kwekerij Menkehorst. Tijdens de voorjaarsbeurs 
van Menkehorst vond de officiële overhandiging 
van de sleutels van de Avant e5 plaats voor de 
ogen van het publiek. De Avant e5 is de eerste 
elektrisch aangedreven kniklader in het gamma 
van de Finse fabrikant. De machine is voorzien van 
een loodzuurbatterij en een eigen laadsysteem. 
Tom Raepers van Avant Machinery: 'Consumenten 
en fabrikanten denken tegenwoordig veel milieu-
bewuster en de wetgeving omtrent de emis-
sienormen voor machines wordt steeds strenger. 
Met de accu-aangedreven kniklader komt Avant 
tegemoet aan de stijgende vraag naar elektrische 
machines, met een verlaagde geluidslast en zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen.' Roy Menkehorst 
van Menkehorst Kwekerijen: 'Omdat onze kwekerij 
integraal onderdeel is van het landschap waarin 
we ons bevinden, wordt er binnen ons bedrijf veel 
waarde gehecht aan een duurzame, milieube-
wuste productie van onze gewassen. In het kader 
van deze visie is de aankoop van onze elektrische 
Avant dus een logische en weloverwogen investe-
ring. We zijn er dan ook trots op dat we als eerste 
bedrijf in de Benelux kunnen gaan werken met de 
elektrische Avant.'

Voorbereidingen 
Plantarium in gang
Eind vorig jaar kondigde het bestuur van 
Plantarium aan dat de beurs een metamorfose 
ondergaat. Tijdens de vakbeurs wordt voor de 
eerste keer een groen festival voor en door 
jongeren georganiseerd, een van de items die 
de beurs hipper moeten maken en Plantarium 
meer een event laat zijn als inspiratiebron 
op het gebied van groene toepassingen. De 
startbijeenkomst voor de opzet van dit festival 
vond plaats op 6 januari. Onder leiding van 
Maarten Hupkes, festival- en eventmanager 
van Floriade 2022 en projectleider van het 
eerste Grow-festival afgelopen september in 
Almere, brainstormde de groep jongeren over 
ideeën zoals content en muziek-line-up.
Met het thema van dit jaar, ‘Stories’, worden 
deelnemers aan Plantarium nu al uitgedaagd 
om op een inspirerende en innovatieve manier 
hun verhaal te tonen. De komende maanden 
worden zij in de gelegenheid gesteld om hun 
boodschap in beeld te brengen. Plantarium 
ondersteunt deelnemers bij het bedenken en 
uitwerken van hun verhaal. Binnenkort rijdt 
de 'storytruck Plantarium 3.0' door Nederland 
om verhalen bij de deelnemers op te halen. 
Bestuurder hiervan is René Gelderblom, mar-
keteer en specialist in het opstellen van een 
boodschap in de vorm van een mooi verhaal. 
‘Mensen houden van verhalen en elk bedrijf 
heeft zijn eigen unieke verhaal te vertellen’, 
aldus Gelderblom. De verhalen van de deelne-
mers worden vastgelegd op video.



Helma van der Louw 
voorzitter KVBC
Tijdens de algemene ledenvergadering van de 
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen 
(KVBC) heeft voorzitter Dick Nieuwesteeg zijn 
voorzittershamer doorgegeven aan Helma van der 
Louw. Van der Louw is daarmee de eerste vrouwe-
lijke voorzitter in 155 jaar.
Nieuwesteeg is tien jaar lang voorzitter geweest 
van de KVBC en bereikt dit jaar de leeftijd van 
zeventig jaar; naar zijn mening het juiste moment 
om af te treden en het stokje over te dragen. 
Nieuwesteeg heeft zijn rol al die jaren met veel 
bevlogenheid en gedrevenheid vervuld. Zo heeft 
hij zich ingezet voor diverse projecten waarbij het 
uitdragen van de kennis en het werk van de KVBC 
altijd voorop stond. 
'Dick was altijd voorstander van verjonging van 
het bestuur en was ook niet bang voor vernieu-
wing. Hij dacht buiten de gebaande paden en 
zag altijd kansen en mogelijkheden. Deze eigen-
schappen kwamen goed van pas toen Dick zich 
met meer dan 100% stortte op het behoud van 

Sortimentstuin Harry van de Laar. Het bestuur van 
de KVBC heeft Dick dan ook geëerd met het erelid-
maatschap', zo laat de vereniging weten. 
Van der Louw werkt al twintig jaar in de sector, 
heeft veel bestuurservaring en een groot nationaal 
en internationaal netwerk. Ze hoopt met dezelfde 
passie en bevlogenheid als haar voorganger een 
positieve bijdrage te leveren aan de verdere ont-
wikkeling en groei van de KVBC.

Nieuwe cursus Telen 
met licht
Has Hogeschool en Delphy bieden een cursus aan 
waarin de teelttechnische en bedrijfseconomische 
aspecten van licht in de teelt met licht aan bod 
komen. Licht is een belangrijke factor bij plantaar-
dige productie. Naast zonlicht is belichting met 
SON-T een veelvoorkomend verschijnsel in de 
tuinbouw. De laatste jaren wordt veel gesproken 
over ledbelichting. Hoe kan licht optimaal gebruikt 
worden, en moet daarvoor geïnvesteerd worden in 
een bepaald type belichting? 
De cursus is speciaal ontwikkeld voor glastuinders 
die meer willen weten over licht en nieuwsgierig 
zijn naar nieuwe mogelijkheden en de betekenis 

M I L I E U B E W U S T E  V E R D E E L T E C H N I E K

Laagvolume onkruidbeheer
Lichte kruiwagen, elektrisch met pomp, 
bestrijding tot in de rij. Duurzaam, drift-/
emissiearm en middelreductie tot meer 
dan 75%. Ook elektrisch aangedreven.

Laagvolume verdeeltechniek
Rijsnelheidsafhankelijk onkruid bestrijden.
Tijd- en kostenbesparend. Drift-/emissie-
arm en middelreductie tot meer dan 75%. 
Ook voor vloeibare bemesting.

Laagvolume onkruidbeheer
Lichter, makkelijker en tot meer dan 3 x 
sneller dan de rugspuit! Overal inzetbaar, 
duurzaam, drift-/emissiearm en middel-
reductie tot meer dan 75%.

• minder emissie
• minder kosten
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hiervan voor hun eigen bedrijf. Cursisten kunnen 
hun eigen situatie in kaart brengen en vervolgstap-
pen uitwerken om te komen tot optimalisatie. 
Has Hogeschool en Delphy bundelen voor deze 
cursus hun krachten en putten uit hun jarenlange 
ervaring in kassen en gesloten teeltsystemen. Het 
programma van de cursus 'Telen met licht' bestaat 
uit vier cursusdagen. De cursusbijeenkomsten 
vinden afwisselend plaats in 's-Hertogenbosch en 
Bleiswijk.

Veertien miljoen 
voor bestrijding 
plantziekten
De Europese Commissie heeft eerder aangekon-
digd dat het ongeveer veertien miljoen euro 
beschikbaar zal stellen voor de bestrijding van 
plantziekten. Het geld moet ervoor zorgen dat 
nationale autoriteiten in de lidstaten zich kunnen 
wapenen tegen ziekten die van invloed kunnen 
zijn op de volksgezondheid, economie en handel. 
Het budget wordt beschikbaar gesteld voor heel 
2017. In totaal moeten er 46 plantziekten mee 
bestreden worden in 24 lidstaten van de Europese 
Unie. De Europese Commissie meldt dat het groot-
ste deel van het bedrag naar de bestrijding van 
Xylella fastidiosa zal gaan.

Verslag 19e Telermaat 
Open
Dat boomkwekers een sportief volkje zijn, bleek 
ook het afgelopen weekend wel weer. In januari 
werd er door vele boomkwekers en medewerkers 
daarvan deelgenomen aan het jaarlijkse open ten-
nistoernooi Telermaat Open. Tijdens de Nationale 
Kampioenschappen Tennis voor Boomkwekers, 
dat nu al voor de 19e keer is gehouden in de ten-
nishal van Boskoop, ontmoetten de boomkwekers 
elkaar in een uiterst sportief tennisduel. Opvallend 
deze keer was het aantal deelnemers van buiten 
de regio. In verschillende poules van zowel dames 
als heren werd er gestreden om een aantal wis-
selbekers. In een plezierige sfeer werden vrijdag 
de voorronden afgewerkt. Terwijl buiten winterse 

buien het beeld bepaalden, bleef het nog lang 
gezellig in de tennishal van Sportcentrum Midden 
Boskoop. Op zaterdag werd er, onder soms oor-
verdovende hagelbuien, toegewerkt naar de 
finalepartijen, waarbij in een aantal gevallen een 
tiebreak de beslissing moest brengen. Natuurlijk 
waren er in de verschillende categorieën weer de 
nodige winnaars. Daarbij vielen verrassende uitsla-
gen te noteren. Zaterdagavond werd het toernooi 
afgesloten met de prijsuitreiking. Volgend jaar is 
het vierde lustrum oftewel 20-jarig jubileum, dat 
de toernooiorganisatie op bijzondere wijze zal 
trachten te vieren.

Anthos wijst op 
gevolgen Brexit
De onderhandelingen tussen de EU en het 
Verenigd Koninkrijk over de Brexit starten dit voor-
jaar. Anthos acht het van belang zich in te span-
nen om de mogelijke negatieve gevolgen voor de 
export van Nederlandse boomkwekerijproducten 
te minimaliseren. Tijdens de jaarlijkse conferentie 
van de Horticultural Trades Association (HTA) op 
17 en 18 januari gaf Anthos-vicevoorzitter Jan de 
Vries zijn visie op de gevolgen van de Brexit. De 
Britse premier May heeft recent aangegeven dat 
het Verenigd Koninkrijk inzet op een ‘harde Brexit’. 
De Britse regering voelt niets voor een constructie 
waarin het land zich ‘half binnen en half buiten’ 
de EU bevindt. Het Verenigd Koninkrijk is voor 
de Nederlandse sierteeltsector een belangrijk 
afzetland. Volgens de laatste PT-statistiek uit 2012 
bedroeg de exportwaarde van boomkwekerij-
producten circa 85 miljoen euro. Het Verenigd 
Koninkrijk nam daarmee de tweede exportpositie 
in na Duitsland en is nog steeds een belangrijke 

Herstructurering 
Greenport Venlo
Provincie en gemeenten in Noord-Limburg zet-
ten samen de schouders onder de grond- en 
vastgoedexploitatie van Greenport Venlo en 
de Brightlands Campus Greenport Venlo. De 
betrokken bestuurders hebben hiervoor op 1 
februari hun handtekening gezet.
Het intensieve en complexe traject van onder-
handelingen, technische uitwerkingen en 
bestuurlijke besluitvorming, dat circa twee 
jaren duurde, is daarmee afgerond.
Om de verschillende exploitaties van 
DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en 
Innovatoren van provincie en gemeenten in 
elkaar te vlechten, was vorig jaar al een princi-
peakkoord gesloten. 
De ingreep is nodig om een einde te maken 
aan de lappendeken van hulpconstructies in 
het gebied en te komen tot meer daadkrach-
tige organisaties met realistische grond- en 
vastgoedexploitaties. De betrokken gemeen-
teraden en het Limburgs Parlement stemden 
daar in december 2016 mee in. Dat wil zeggen 
dat de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en 
Venray en de provincie hierbij gaan samenwer-
ken. De gemeenten Gennep en Peel en Maas 
zullen niet langer deel uitmaken van de struc-
tuur en trekken zich terug als aandeelhouder. 
Er worden twee besloten vennootschappen 
opgericht: de BV Ontwikkelbedrijf Greenport 
Venlo voor de gronden van het zogeheten 
Werklandschap (nog circa 300 ha uit te geven 
terreinen), en daarnaast gaat de BV Campus 
Vastgoed Greenport Venlo de gronden van de 
campus en de Villa Flora exploiteren. Onder 
deze bv wordt een CV Campus Vastgoed 
Greenport Venlo opgericht, waarin de 
Innovatoren – nu nog eigendom van de provin-
cie – en op termijn mogelijk het gebouw van 
de voormalige Raad van Arbeid in het centrum 
van Venlo worden ondergebracht.
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bestemming voor Nederlandse boomkwekerijpro-
ducten. Afzet vindt plaats aan de retail evenals de 
institutionele markt. Volgens Jan de Vries is het 
Verenigd Koninkrijk gebaat bij een goede handels-
relatie met Nederland en andere EU-lidstaten, al 
was het alleen maar omdat het land niet volledig 
zelf kan voorzien in de vraag naar boomkweke-
rijproducten. Het is voor de Britten verder een 
risico om niet aangehaakt te blijven bij Europese 
wetgeving op het gebied van gewasbeschermings-
middelen. Tevens wees De Vries erop dat de Britten 
geen toegang houden tot Europese structuurgel-
den, wat negatieve gevolgen kan hebben voor 
investeringen in de openbare ruimte. Een ander 
belangrijk aandachtspunt waren de fytosanitaire 
eisen. Ook professor Nicola Spence, chief plant 
health officer, hield daarover een voordracht. Juist 
deze zaken kunnen in de komende jaren beperkin-
gen opleggen aan de import van plantmateriaal.

Geslaagde editie 
Treevention
Op 22 en 23 januari vond de beurs Treevention 
plaats, een complete boomkwekerijbeurs. Naast 
een lagenbeurs, georganiseerd door Garden Plant, 

waren ook kwekers aanwezig met een eigen stand. 
De stemming op de beurs was erg positief, laat 
de organisatie weten. Niet eerder trok de beurs zo 
veel bezoekers en werden er zo veel opdrachten 
geschreven. Mede door de centrale ligging en de 
combinatie met andere beurzen trok Treevention 
een zeer internationaal publiek. Op de lagenbeurs 
presenteerde Garden Plant 1250 verschillende 
partijen tuinplanten. Naast deze voornamelijk 
Euregionale producten waren er ook themapleinen 
met import uit Spanje en Italië. Kwekers uit de 
Euregio waren zelf ook met een stand aanwezig 
op Treevention. Zo werd voor bezoekers direct 
duidelijk hoe compleet de productie in deze regio 
is. Treevention werd dan ook gehouden in Venlo, 
het hart van de Euregio. Dit gebied, dat zowel 
in Nederland als Duitsland ligt, is het grootste 
aaneengesloten productiegebied van boom- en 
sierteeltgewassen ter wereld. Daarbij beschikt 
deze regio over een dichtbevolkt achterland: in 
een straal van 1,5 uur rijden vanaf Venlo wonen 
35 miljoen Europese consumenten. Treevention 
werd afgesloten met een themabijeenkomst voor 
kwekers. Fruitboomkweker Han Fleuren hield een 
vlammend betoog over samenwerking en promo-
tie. Hij was onder de indruk van het ruime aanbod 
op Treevention en prees de aanwezige kwekers 

voor de geslaagde beurs. Een prestatie die alleen 
bereikt kan worden dankzij goede samenwerking 
en waar de deelnemers dan ook oprecht trots op 
mogen zijn, aldus Fleuren. 
Kwekers uit de Euregio hebben zelf het initiatief 
genomen om deze beurs te organiseren.
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Totaalconcept voor 
plantweerbaarheid zorgt 
voor duurzaamheid én 
opbrengstverhoging
Gaultheria-kweker Jansen: ‘Ik heb geen ziektedruk waargenomen 
zonder fungicideninzet’
Dit jaar heeft onderzoeksbureau Cultus Agro Advies een tweede achtereenvolgende demo afgerond naar de teelt van Gaultheria met de inzet van 

het Natugro systeem: een reeks producten die de gewas- en productkwaliteit duurzaam verbeteren. Beide demonstratieproeven duurden een jaar en 

toonden aan dat de teelt van Gaultheria mogelijk is zonder de aanwezigheid van chemische fungiciden. Cultus voerde beide demo’s uit in opdracht van 

Koppert Biological Systems.

Auteur: Santi Raats
Johan Jansen, eigenaar van Special Plant Zundert.
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Bacteriën, schimmels, eencelligen en nematoden 
rond de wortels van de plant spelen een grote rol 
in het groeiproces van de plant. Koppert Biological 
Systems pleit al jarenlang voor een hoofdrol voor 
het bodemleven in de teelt. Met Natugro werken 
Koppert Biological Systems, Cultus Agro Advies en 
kwekerij Special Plant Zundert aan een zo duur-
zaam mogelijke teelt van Gaultheria. De populaire 
plant met zijn wintergroene blad en aansprekende 
rode bessen prijkt bij menig huishouden in een pot 
naast de voordeur vanaf de herfst tot en met de 
winter. Maar de teelt ervan is geen sinecure. 

Over het kweken van bergthee vertelt Lek: 
‘Gaultheria is geen plant die je makkelijk “even 
erbij” teelt. Er wordt in deze teelt met veel chemie 
gewerkt. De demonstratieproeven die we hebben 
laten uitvoeren, wijzen uit dat de inzet van Natugro 
perspectief biedt voor een teelt met minder of zelfs 
zonder chemie. Betere teeltkwaliteit en planten-
groei zorgen voor een kortere teeltcyclus en dus 
een hogere opbrengst.’

Denken in een totaalconcept
Natugro staat voor Natural Growing oftewel 
‘natuurlijk telen’. Het is een totaalsysteem, dat de 
weerbaarheid van de plant beoogt te verhogen. 
Hierbij gaat een bodemanalyse vooraf aan de 
producttoediening en een nazorg-analyse sluit de 
producttoepassingsprocedure netjes af. 

Bodem-/wortelscans
Lek zet alle aspecten van het systeem uiteen: ‘Eén 
aspect van het systeem is dat Koppert Biological 
Systems eerst het aanwezige microleven in de 
grond of in het substraat analyseert. Deze analyse 
van het voedselweb, Prolytics geheten, wordt met 
een speciale microscoop uitgevoerd. Hierbij kijkt 
de specialist in biologische gewasbeschermings-
middelen naar de hoeveelheid biomassa en activi-
teit van verschillende groepen micro-organismen 
die deel uitmaken van het voedselweb, zoals 
bacteriën, schimmels en eencelligen (protozoa). 
Daarnaast kijkt de specialist naar de hoeveelheid 
aanwezige nuttige schimmel Trichoderma harzia-
num. Deze hoeveelheid kan niet bepaald worden 
door middel van de voedselwebanalyse. In een 
apart monster onderzoekt het laboratorium van 
Koppert of er Trichoderma harzianum op de wortels 
van de plant aanwezig is en zo ja, hoeveel. Een 
derde analyse, de DNA-pathogenenscan, geeft 
inzicht in de soort en hoeveelheid ziekteverwek-
kers die in het groeimedium aanwezig zijn.’

Productentoediening
Vervolgens voegt Koppert micro-organismen toe 

aan de bodem, zoals Trichoderma harzianum T-22 
(in de vorm van het product Trianum). Tegelijkertijd 
worden voedingstimulerende en ziektewerende 
elementen toegediend om de plant weerbaarder 
te maken tegen ziekten en plagen: er wordt een 
korrel door de bodem gemixt, genaamd Vidi 
Funda. Twee maal wordt de vloeibare wortelsti-
mulant Vidi Parva toegepast. Deze stimuleert de 
plant om auxine te produceren, wat de wortelgroei 
en vertakking stimuleert. Met bepaalde mineralen 
en zeewier zet Natugro de plant ertoe aan om 
zijn eigen afweer te verhogen. Weer andere stof-
fen maken voeding beter opneembaar en zorgen 
ervoor dat deze beter over de plant wordt ver-
deeld. De producten Vidi Terrum en Vidi Fortum 
houden de plant actief en helpen hem door 
stressmomenten heen. Al met al groeit de plant 
hiermee zo veel beter, dat hij veel minder vatbaar 
is voor allerlei ziekten. Dit leidt tot een drastische 
vermindering van het middelengebruik.’ 

Special Plant Zundert
Boom in Business is op bezoek bij Gaultheria-
specialist Special Plant Zundert. Het bedrijf is 
voortgekomen uit een overname in 2008 door 
Johan Jansen. Het bedrijf bestaat uit 2 hectare kas 
en 4 hectare buitenterrein. Daarnaast heeft Special 
Plant Zundert twee contracttuinen, allebei 1 hec-
tare groot.

Assortiment
Naast Gaultheria – Jansen heeft witte Gaultheria 
veredeld – heeft het bedrijf een groeiend assorti-
ment tuinplanten, zoals het kerstroos-assortiment 
(Helleborus), enkele Skimmia’s, de complete 
bonsai-achtige productlijn ‘Maori’ met daarin onder 
andere Corokia- en Sophora-soorten, de productlijn 
‘Bloomtastic’ met Buddleja-soorten zoals de dwerg-
vlinderstruik, en verschillende Hebe addenda’s ofte-
wel struikveronica’s. Jansen heeft een neus voor 
marketing en weet de kwekerij te verbinden met 
zowel de handel c.q. retail als met de consument. 
Dat is iets wat niet veel kwekers is gegeven. Jansen 
verkoopt sinds enkele jaren ook mossen, ‘functio-
neel fruit’ en theesoorten in kleine, gezellig ogende 
potjes. Daarmee speelt hij in op de manier waarop 
de moderne klant zijn huis inricht: met minimalis-
tische, maar apart ogende plantjes, bijvoorbeeld 
met grillige takjes. In de keuken gaat de consu-
ment tegenwoordig voor vers: geen theezakjes van 
Pickwick meer; verse thee heeft de voorkeur. Na 
een verblijf van een half jaar in China was Jansen 
zodanig geïnspireerd door de theeplanten die hij 
daar aantrof, dat hij terug in Nederland aan de slag 
ging met de kruising en veredeling van theeplan-
ten uit verschillende uithoeken van de 

Rianne Lek, Koppert Biological Systems.

Duurzaamheid wordt steeds 

belangrijker voor de klant 
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Rianne Lek, Koppert Biological Systems.

wereld, en zodoende een lijn bijzonder kleurende 
en smakende soorten ontwikkelde.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker
De jonge ondernemer Jansen (33) zet zo veel 
mogelijk in op milieubewuste teelt, door het men-
gen van goede bodemschimmels door de teel-
taarde en de toepassing van zo min mogelijk fungi-
ciden. Hierdoor kunnen zijn afnemers in het hoge 
segment, zoals groothandelaars, en in de retail, 
zoals de tuincentra, de consument melden dat hun 
plantjes een duurzame achtergrond hebben. ‘Voor 
de retail is het erg belangrijk om duurzaamheid uit 
te dragen. Ikea is een van onze afnemers die actief 
zijn marketingbeleid op dit selling point inzet.’

Gaultheria-teelt is lastig
Maar ondanks Jansens focus op duurzaamheid 
bleef Gaultheria lastig om zonder chemie te 
kweken. ‘Bij sommige teelten, zoals Gaultheria, 
is het soms noodzakelijk om te spuiten. Vooral 
in de zomer is de ziektegevoeligheid bij som-
mige teelten groot. We kampen dan met ziek-
tes zoals Cylindrocladium (bladvlekkenziekte), 
Colletotrichum, meeldauw en wortelproblemen’, 
zegt hij. ‘Maar de productie is klaar voor chemie-
vrije teelt. De veranderingen horen ook die kant op 
te gaan, vind ik. Het is namelijk geen argument dat 
chemie goedkoop is; integendeel.’

Geen verschil in ziektedruk of vitaliteit
Jansen stond direct positief tegenover een 
demonstratieproef met Natugro, ook al ging hij 
daarmee het risico aan dat zijn teelt verloren zou 
gaan als het product niet zou blijken te werken. ‘In 
september 2015 hebben we een oppervlakte van 

3000 vierkante meter Gaultheria behandeld met 
Natugro. In 2016 hebben we de proef herhaald, 
maar dan op 5000 vierkante meter. Het resultaat 
was dat we zonder toepassing van fungicide 
geen ziektedruk hebben waargenomen in de 
Gaultheria’s.’

Lek knikt: ‘Er is geen achteruitgang waarneembaar 
doordat ziekteverwekkende schimmels en bacte-
riën worden aangevallen door nuttige bodemor-
ganismen.’
Jansen vervolgt: ‘Qua vitaliteit van de planten was 
het resultaat van de Natugro-demo gelijk aan 
behandeling met fungiciden. Maar omdat wij geen 
verschil waarnamen tussen de inzet van fungiciden 
en Natugro, was de demo voor ons al geslaagd.’

Uiterlijk effect fungiciden versus Natugro
Lek voegt daaraan toe, over het onderzoek dat 
Cultus uitvoerde: ‘Het verschil tussen de stan-
daardbehandeling met fungiciden en de Natugro-
behandeling is ook in het uiterlijk te herkennen. 
Normaal is het chemisch residu duidelijk te zien 
op de bladeren van Gaultheria. Bij de Natugro-
demo waren planten vrij van residu en hadden ze 
dus prachtig glimmende bladeren. Verder werden 
betere wortels geconstateerd en werden bij een 
wat hogere dosering 11 procent meer bloemen en 
bessen waargenomen in het onderzoek in 2015.’

Financieel 
Jansen: ‘In plaats van de bergthee wekelijks met 
chemie te bespuiten, bespuit ik de Gaultheria-
teelt nu tweewekelijks met biologie. De kosten 
van Natugro versus fungicide-toepassing zijn in 
zijn totaliteit vergelijkbaar. In elk geval betalen de 

klanten er niets meer door! Dit is een aantrekkelijk 
product voor ons. Het is ook een uitkomst voor 
onze branche.’

Andere Natugro-onderzoeken
Het weerbaarheidssysteem bevordert ook de bloei 
van de plant. Dat geldt onder andere ook voor 
aardbei en Phalaenopsis oftewel vlinderorchidee. 
In 2013 werkte Koppert Biological Systems mee 
aan proeven met Natugro in de aardbeienteelt op 
een veld van 1 hectare. ‘Phytophthora is een groot 
probleem in de aardbeienteelt’, vertelt Lek. ‘Maar 
ook allerlei andere ziekten en insecten bedreigen 
de planten en vruchten. Van den Elzen Plants in Erp 
werkte mee aan een proef met speciaal aan aard-
bei aangepast (veenmos)substraat, in combinatie 
met biologische supplementen, gecoate meststof-
fen, Trianum en de bodemverbeteraar Vidi Funda. 
Het resultaat was dat de aardbeienkweker zonder 
chemie maar met de inzet van Natugro een gelijk-
waardig resultaat behaalde.’

Gaultheria is geen teelt 

die je makkelijk ‘even 

erbij’ doet
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Lekker werken, fatsoenlijk 
geld verdienen en zo weinig 
mogelijk gezeur
Adriaan van de Bijl (37): ‘Als kind al aan het prutsen met plantjes’ 

Het is maar een klein detail. Als je bij boomkwekerij Adriaan van de Bijl het kantoor binnengaat, valt het oog als vanzelf op het logo van het bedrijf van 

vader Martin van de Bijl, dat voorheen in hetzelfde pand aan de Rijbandijk in Opheusden was gevestigd. Behalve de familieband hebben en hadden 

beide bedrijven nooit iets met elkaar te maken, maar het feit dat het logo nog steeds een prominente plek heeft op de deurdranger, zegt iets over het 

respect tussen vader en zoon.  

Auteur: Hein van Iersel
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Het faillissement van het bedrijf van vader Martin 
van de Bijl was in de jaren negentig the talk of 
the town in het anders zo rustige Opheusden. 
Boomkwekerij Martin van de Bijl was explosief 
gegroeid en was inmiddels een van de grootste 
kwekers van de regio. Een combinatie van pech 
en onvoldoende controle door een te sterke 
groei zorgden in 2003 voor een faillissement. Dat 
is tenminste met terugwerkende kracht de visie 
van junior van de Bijl. Adriaan van de Bijl werkte 
toen parttime bij het bedrijf van zijn vader en het 
meteen zijn ambitie om de eigen kwekerij, die op 
dat moment enkele jaren oud was, op diezelfde 
plek voort te zetten. Dat bleek mogelijk. Hoewel 
het kantoor werd verhuurd aan derden, was er 
nog een zolderkamertje over waar het toen jonge 

bedrijf aan de slag kon. Een prettige bijkomstig-
heid was dat op dat zolderkamertje ook nog de fax 
van het failliet gegane bedrijf stond. Aanvragen 
genoeg dus, in die periode. 

Vader Martin van de Bijl is na het faillissement  
verdergegaan met zijn kwekerij in Hongarije en 
doet dat nog steeds.

Prutsen met plantjes
Adriaan van de Bijl (39): ‘Ik was als kind al aan het 
prutsen met plantjes. Ik stak vaste planten uit bij 
mijn moeder in de tuin en potte die op in tweede-
hands P9-potjes die ik van een oom had gekregen. 
Toen ik er honderd verkocht had, had ik honderd 
gulden verdiend. Dan probeer je dat natuurlijk nog 

Aanleg van een nieuw containerveld.
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een keer met duizend potjes. Het was dus al vroeg 
een uitgemaakte zaak dat ik in de boomkwekerij 
zou gaan. En na het faillissement was mijn doel dat 
op de plaats van mijn ouderlijk huis te doen. Dat is 
dus gelukt.’

Van de Bijl heeft alle tijd en vertelt op welke 
manier hij zeker in het begin moest zorgen een 
paar centen over te houden. ‘Als eenmanszaak ben 
ik bijvoorbeeld begonnen om bij het ophalen van 
planten meteen nieuw fust achter te laten. Dat 
scheelt een hoop heen-en-weerheisa en levert 
vooral ook geld op, want ik hoefde geen statiegeld 
voor fust meer te betalen.’

Die combinatie van hard werken en vooral ook 
slim rekenen komt tijdens het gesprek constant 
terug. Van de Bijl is niet de standaard Opheusdense 
kweker die vaak wat bescheidener en voorzichtiger 
van aard is. Daar lijkt Van de Bijl geen last van te 
hebben. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil 
en durft dingen te zeggen. Over zijn eigen bedrijf 
bijvoorbeeld. ‘Misschien zijn er bedrijven waar de 
kwekerij er op het oog mooier uitziet, maar voor 
mij is het belangrijk ook iets over te houden.’ Als je 
de kweker hoort praten, heb je er al snel alle ver-
trouwen in dat hij een paar centen overhoudt, zelfs 
zonder dat je in zijn portemonnee hebt gekeken. 

Van de Bijl denkt snel en lijkt goed op de hoogte 
van het wel en wee van andere kwekers, maar 
rekent zo mogelijk nog sneller. Alle kenmerken van 
een goede ondernemer, dus. 

Dat blijkt ook uit de rest van het bedrijf. Het 
bedrijf heeft twee vestigingen: een vestiging in 
Opheusden aan de Rijnbandijk en een tweede in 
Zundert, die vooral belangrijk is voor de handels-
activiteiten van het bedrijf. Adriaan van de Bijl: ‘Wij 
doen veel handel op Engeland. Ik laad dan hier de 
bomen. Vervolgens gaat de trailer naar Zundert, 
waar plantjes en bosplantsoen worden bijgeladen. 
Dat bespaart enorm op de kosten van logistiek.’ 
In totaal heeft Van de Bijl ongeveer 25 man op de 
loonlijst staan: 3,5 man werken vanuit Zundert, de 
rest vanuit Opheusden. 

Lekker werken 
Op de vraag wat Van de Bijls ondernemersmotto 
is, antwoordt de kweker opvallend openhartig: 
‘Lekker werken, fatsoenlijk geld verdienen en zo 
weinig mogelijk gezeur. Maar dat laatste is gewoon 
onmogelijk. De handel die ik doe, is voornamelijk 
gericht op verkoop van het eigen product. Als ik 
een kleine partij bomen verkoop, is dat vaak  
lastig, maar met partij planten erbij is het vaak 
geen probleem. De logistiek is het probleem en  
wij lossen dat op door de combinatie van laan-
bomen en plantgoed.’ 

Als je Van de Bijl hoort 
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Van de Bijl wijst een eenzame kluit aan die nog op zijn kluitenveld staat: ‘In Opheusden wordt van zoiets al gauw gezegd: 

Dat is lelijk. Dan gaat er gras op de kluit groeien en ziet het er niet strak uit’
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Een groeiende tak van sport voor Van de Bijl is 
laanbomen in pot en laanbomen op een kluiten-
veld. Ook daarbij kiest de kweker nadrukkelijk zijn 
eigen weg: ‘Ik zet weleens bomen op het kluiten-
veld die bij de gemiddelde kweker in Opheusden 
in de snipperaar belanden. 

Van de Bijl wijst een eenzame kluit aan die nog 
op zijn kluitenveld staat: ‘In Opheusden wordt van 
zoiets al gauw gezegd: “Dat is lelijk”. Dan gaat er 
gras op de kluit groeien en ziet het er niet strak 
uit, terwijl met de boom zelf eigenlijk niets aan de 
hand is. Het is misschien niet het mooiste gezicht, 
maar het levert wel handel op.’ 

Het containerveld kan in het uitleverseizoen voor 
extra snelheid zorgen en in de zomer voor extra 
omzet. Mede daarom wordt op dit moment het 
containerveld fors uitgebreid met zevenduizend 
meter extra capaciteit.

Keurmerken
Van de Bijl maakt zoals gezegd van zijn hart geen 
moordkuil en ook over keurmerken is hij uitgespro-
ken. Het bedrijf is een aantal jaren bij Milieukeur 
aangesloten geweest, maar heeft dit keurmerk 
laten verlopen. Gewoon omdat er amper vraag 
naar was. Alleen een MPS-A-bordje zit nog op de 
gevel geschroefd, maar ook dit keurmerk heeft 
zijn langste tijd gehad, omdat ook dit keurmerk 
inhoudt dat je bepaalde middelen niet mag  
spuiten die anders wel zijn toegelaten. Een keur-
merk kan betekenen dat jouw kosten voor gewas-
bescherming fors stijgen, terwijl daar geen extra 
inkomsten tegenover staan. Van de Bijl is duidelijk 
geen fan van dit soort keurmerken en sneert:  
‘Komt hier iemand van een keurmerk melden dat 
wij volgens een bepaalde keurmerk moeten  
kweken. Blijkt diezelfde man een dag later 
gemeentes te bezoeken met de boodschap dat  
ze dit keurmerk moeten gebruiken bij hun inkoop.’ 
Van de Bijl gebruikt het woord niet, maar de  
tone of voice is duidelijk: geldklopperij!  
Diezelfde tone of voice klinkt door als hij het over 
IPM heeft. Een geweldige beurs, maar de kosten 
zijn veel te hoog. ‘Ik ben dit jaar voor het eerst 
tijdens IPM wezen skiën en dat is geweldig goed 
bevallen.’

Eurostar 
Ik loop met Van de Bijl even door zijn loods. Hij 
heeft me al gewaarschuwd. Het is geen showroom 
à la Ikea, maar een plek waar gewerkt wordt. Van 
de Bijl wijst me een aantal esdoorns in de loods 
aan en meldt: ‘Wist jij dat wij sinds een paar maan-
den de exclusieve rechten van Acer platanoides 
“Eurostar” hebben?’ Dat wist ik niet, maar had ik 
wellicht moeten weten, omdat de speciale website 
van deze kloon van de Noorse esdoorn op naam 
van boomkwekerij Van de Bijl staat. Deze esdoorn 
zou bijzonder zijn omdat hij zeer regelmatige 
gesteltakken en een mooie kroonopbouw heeft, 
maar vooral omdat de boom in het voorjaar net 
iets later in het blad komt en daardoor veel minder 
last van vorst heeft. 

Boomkwekers en licenties, dat lijkt bijna een  
garantie voor ellende. Bomen die succesvol zijn, 
worden op allerlei manieren illegaal vermeerderd 
door derden, en bij uitblijven van succes ligt direct 
overproductie op de loer. Tot de maat 12-14 cm 
mag Eurostar niet verhandeld en opgekweekt  
worden en hij is daarom ook niet te koop.  
Van de Bijl lijkt vastbesloten om de fouten van zijn 
voorgangers niet te kopiëren. ‘Ik ga zorgen voor 
schaarste.’

REGIO IN BEELD
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Volentis is een van de oorspronkelijke partijen 
achter handelscorporatie B&P. In deze coöperatie 
waren tot vorig jaar vier boomkwekerijen verenigd, 
die gezamenlijk hun producten op de markt 
brachten. Het bedrijf M. Willemsen en Zonen BV is 
een half jaar geleden uit dat samenwerkingsver-
band gestapt en nu actief in de markt onder de 
nieuwe naam Volentis. Dat zou niets zeggen over 
de samenwerking an sich. Die was succesvol, maar 
door de groei van de handelspartners ontstond er 
binnen de samenwerking ook een soort concur-
rentie, vooral omdat de sortimenten van de deel-
nemers binnen B&P steeds meer op elkaar gingen 

lijken. Volgens Marten en Harm Willemsen, met wie 
ik het interview houd, is het vertrek uit B&P geluk-
kig in pais en vree verlopen.

Op eigen benen staan lijkt M. Willemsen en Zonen 
– zoals de oorspronkelijke naam van dertig jaar 
geleden luidt – goed af te gaan. Dat merk ik met-
een, als ik het terrein aan de Hoofdstraat op rijd. 
Alles ziet er spic en span uit: het terrein, maar ook 
de gebouwen en de inrichting van het kantoor. 
Niks overdreven, maar hier is overduidelijk hard 
gewerkt aan een goede en verzorgde presentatie. 

Volentis
Ik vraag aan Harm en Marten Willemsen waar toch 
die naam Volentis vandaan komt. Dat blijkt een 
vondst te zijn van reclamebureau G2O en is feitelijk 
een combinatie van wat fantasie en de familie-
naam Willemsen, die op de Latijnse manier is uitge-
schreven. Een mooie naam, maar wel één die dus 
nog amper bekend is buiten de directe regio. 
Het op eigen benen staan buiten B & P heeft zowel 
nadelen als voordelen. Een nadeel is dat Volentis 
nu moest investeren in een eigen verkoopappa-
raat. Het grote voordeel is dat er directer contact is 
tussen de klant en de kwekerij. Vroeger zat daar 

Wij zijn beter dan Bol.com 
Boomkwekerij Volentis: een nieuwe naam, maar toch meer dan 30 jaar ervaring 

Vraag ergens in de sector naar de naam Volentis en de kans is groot dat u tegen een levensgroot vraagteken aan loopt. Een gemiste kans, want Volentis 

is al meer dan 30 jaar actief in de sector. Alleen de naam is nieuw.

Auteur: Hein van Iersel 
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altijd de verkooporganisatie tussen. Nu wordt een 
bezoekende klant of prospectklant direct door 
iemand van de kwekerij rondgeleid op het bedrijf, 
en krijg je als kwekerij een betere feedback van 
wat klanten nu werkelijk willen. Marten Willemsen: 
‘We kunnen nu ons eigen verhaal vertellen.’

Piepjong 
Mijn gesprekspartners zijn jong. Piepjong eigenlijk, 
in de ogen van uw interviewer, die zelf alweer dich-
ter bij de zestig dan de vijftig zit. Marten Willemsen 
is 28 jaar. Sinds kort is hij een van de aandeel-
houders naast vader Teus en zijn ooms Mario en 
Herman. De broer van Marten, Harm Willemsen, 
is 23 jaar. Ook hij wordt klaargestoomd voor het 
aandeelhouderschap, maar zo ver is het nog even 
niet, ook omdat hij eigenlijk pas een jaar volop 
werkzaam is in het bedrijf. Naast Marten en Harm 
is van de derde generatie Willemsen ook Martin 
Willemsen in het bedrijf werkzaam, als toekomstig 
aandeelhouder en zoon van Mario Willemsen. 
Die jeugdigheid, en vooral de wil om al op jonge 
leeftijd volle bak voor een bedrijf te gaan, zien 
beide kwekers als een belangrijke plus voor de 
regio. Harm Willemsen: ‘Het is hier niet abnormaal 
als er ’s avonds om acht uur een menneke van tien 
of elf jaar aan de deur komt om te vragen of hij een 
baantje kan krijgen. Dan zijn ze natuurlijk nog wat 
te jong, maar als ze veertien of vijftien zijn, komen 
ze terug en beginnen ze met zaterdagbaantjes. De 
eerste jaren heb je er eigenlijk niets aan en ben 
je ze vooral van alles aan het leren, maar op een 
gegeven moment valt het kwartje en zien ze het 
werk.’

Cultuur 
Ik discussieer met de beide broers verder over de 
werkcultuur van de regio. Marten Willemsen: ‘De 
cultuur van aanpakken is waarschijnlijk de groot-

ste plus voor de regio.’ Hoewel ook hier geldt dat 
ieder voordeel zijn nadeel heeft. Klanten vinden 
het inmiddels al bijna normaal dat een boom die 
vandaag wordt besteld, morgen wordt afgeleverd. 
En vaak is dat nog mogelijk ook. Harm Willemsen: 
‘Wanneer wij een lading voor een Duitse klant aan 
het klaarmaken zijn, worden nog tot op het laatste 
moment bestellingen doorgegeven. Kom daar 
eens om bij onze Belgische collega-kwekers. Daar 
duurt dat minimaal drie dagen. Deze snelheid van 
leveren is niet overal gebruikelijk.’
Marten Willemsen: ‘Wij zijn eigenlijk beter dan 
Bol.com. Wij zijn in staat om een zes meter lang 
product dat heel lastig efficiënt te transporteren is 
in één dag halverwege Duitsland af te leveren.’ De 
broertjes Willemsen geven eerlijk toe dat Volentis 
niet de enige is die zo werkt. Inmiddels is dat 
gesneden koek voor een groot deel van de regio. 
Voor klanten is zo’n flexibele instelling natuurlijk 
geweldig, maar voor de rooiploeg is die manier 
van werken niet altijd even efficiënt. Het komt voor 
dat een rooiploeg op één dag meerdere keren op 
hetzelfde perceel terugkomt. Dat is niet ideaal, 
zeker als de percelen niet in een blok bij elkaar lig-
gen, maar verdeeld zijn over de regio.

Harm Willemsen Marten Willemsen
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zijn we redelijk tevreden
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REGIO IN BEELD

Negentig hectare
Met negentig hectare kan Volentis een groot 
deel van de gevraagde bomen uit eigen kwekerij 
leveren. Daarnaast vormt handel een belangrijk 
onderdeel van de omzet. Harm Willemsen, die 
sinds ongeveer een jaar op de afdeling verkoop zit: 

‘Wij kunnen ons als boomkweker niet permitteren 
om een aanvraag niet compleet in te vullen. Dan 
krijg je de order niet. Dat betekent dat je bomen 
bij zult moeten kopen om de aanvraag compleet 
te maken.’ De broers zijn positief over de afgelopen 
tijd. Harm Willemsen: ‘Gezien de situatie waarin 
de sector zich bevindt, zijn we tevreden. Het blijft 
een vechtmarkt, maar wij hebben desondanks 20 
tot 30 procent kunnen plussen.’ Dikkere laanbo-
men blijven voorlopig een zorgenkindje, maar in 
de lichtere laanbomen is de opwaartse weg weer 

ingeslagen. Voor Volentis is dat prima. Het bedrijf 
richt zich voornamelijk op dat deel van de markt. 
De focus ligt op bomen in de maten12-14, 14-16, 
16-18 en 18-20. Binnen de focus valt ook een breed 
sortiment meerstammige bomen in de maat van 2 
tot 5 meter.

Goten
M. Willemsen en Zonen is een van de bedrijven die 
een aantal jaren geleden groot heeft ingezet op 
de gotencultuur en beide broers zijn nog steeds 
overtuigd van de juistheid van die investering. De 
kinderziektes zijn nu grotendeels uit het systeem 
en de teelt is verder geperfectioneerd. In principe 
stelt het de kwekerij in staat om bij veel soorten 
een extra groeiseizoen te winnen. Volentis zet het 
gotensysteem echter niet meer voor iedere teelt 
in. Voor het uitleveren van lichte laanbomen in 
de maat 6-8 is uitgangsmateriaal uit het gotensy-
steem aan de prijzige kant. Bij voorkeur laat het 
bedrijf de spillen wat langer in de grond staan. De 
goot wordt ingezet voor teelten waarbij de bomen 
daarna twee of drie jaar doorgroeien in de volle 
grond. In totaal heeft het bedrijf nu de beschikking 
over een 3000 meter groot gotenveld. Het is wel de 
bedoeling dat dit wordt uitgebreid, maar voorlopig 
nog even niet. 

Volentis is niet aangesloten bij Groenkeur of Milieukeur, gewoon omdat de toegevoegde waarde daarvan voor de exportmarkt 
betrekkelijk gering is. Duitse klanten vragen hier niet om. Mede om die reden gebruikt Volentis amper grasbanen. Het afgelopen 
jaar is hier op kleine schaal mee gestart. Het belangrijkste bezwaar dat beide broers tegen grasbanen hebben, is dat ze zorgen 
voor minder groei. Op termijn wordt overigens wel gekeken naar Milieukeur. 

Normaal plant Volentis altijd met gps. Tenminste, voor zover de zware Betuwse klei dat toelaat. Als het langdurig achter elkaar 
regent, lukt het niet meer om machinaal te planten en zal dat met de hand moeten gebeuren. Als voorzorg wordt de grond in 
de rij met een soort molploeg opengetrokken. 
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gewerkt aan een goede 
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Groot worden door klein 
te blijven 
Jonathan en Henk Huibers: ‘Wij willen door te specialiseren interessant blijven 
voor onze klanten’

Opheusden en Kesteren zijn groot in bomen, maar toch ook weer een kleine gemeenschap. Hoe klein, dat besef je pas als je er een dag rondrijdt en niet 

alleen familienamen herkent, maar zelfs de looks die bij die familie horen. Ik ben daarom aanvankelijk wat verward als ik bij Henk en Jonathan Huibers 

de plaats op rij. Henk Huibers lijkt vooral op een van de vele andere Henk Huibersen die ik eerder heb geïnterviewd en Jonathan doet daar niet voor 

onder. Gelukkig blijken beide heren wat betreft hun ondernemersfilosofie en de opzet van de kwekerij wel degelijk hun eigen kop te volgen.

Auteur: Hein van Iersel 
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Henk en Jonathan Huibers zijn beiden directeur 
van het bedrijf Cor Huibers & Zoon, een bedrijf 
dat in 1968 werd opgestart als een standaard 
Opheusdense kwekerij, dus met grootschalige pro-
ductie van laanbomen en spillen voor de export. 
Enkele jaren geleden hebben de beide directeuren 
de koers grondig verlegd. Henk Huibers, die met 
name verantwoordelijk is voor de verkoop, legt uit: 
‘Als we van Groendirect in Boskoop terugkwamen, 
merkten we dat we altijd het eerst onze zware 
kwaliteit fruitbomen kwijt waren. Zo is langzaam 
een specialisme ontstaan.’ 

Het specialisme dat op die manier bijna toevallig is 
ontstaan, wordt inmiddels fors uitgebouwd, zowel 
door marketing via een website, die heel duidelijk 
de drie pijlers van het bedrijf aangeeft, als door het 
verdiepen van het sortiment. Voor het sortiment 
zware fruitbomen houdt dat onder andere in dat 
de broers Huibers meer soorten fruit op de kwe-
kerij wil hebben staan dan de concurrent, maar 
ook in mooiere en meer bijzondere leivormen. Op 

de kluitenkuil laten de broers mij later een aantal 
soorten zien. Bijzondere karakteristieke vormen, 
maar ook hoogstam- en halfstamappels, -peren, 
-pruimen, -kersen en -kweeperen. En vooral ook in 
goed gevormde leivormen. Daarnaast maken ze 
grotendeels ook hun eigen uitgangsmateriaal door 
middel van winterhandveredeling. De gebroeders 
hebben duidelijk ernst gemaakt van hun specia-
lisme.

Zware fruitbomen zijn niet het enige specialisme 
van het bedrijf, maar wel datgene waarover Henk 
en Jonathan het langst uitweiden. Naast fruit is 
het bedrijf ook gespecialiseerd in laanbomen en 
spillen in pot en het derde specialisme betreft 
meerstammigen, met name Magnolia, Nothofagus, 
Amelanchier, Malus en Prunus. Henk Huibers: ‘Zowel 
voor meerstammigen als laanbomen in pot geldt 
dat het geen zin heeft om gangbare massasoorten 
op te zetten. Dus geen eik, maar liquidambar en 
geen linde, maar Amelanchier. We willen uniek blij-
ven in ons assortiment.’

REGIO IN BEELD3 min. leestijd

Jonathan Huibers: 

‘Wij willen best druk zijn, 

maar dan wel graag geld 

verdienen’
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Dat specialiseren is in zekere zin uit nood geboren. 
Het bedrijf heeft een eigen kwekerij, die ongeveer 
veertien hectares groot is. Daar passen natuurlijk 
veel spillen op, maar vergeleken bij veel van de 
grotere kwekers in de regio ben je toch nog steeds 
een kleine speler. Het grootste deel van de kweke-
rij ligt overigens niet in de regio, maar in Ede over 
de Rijn, aan de E30. Henk en Jonathan Huibers leg-
gen mij uit waar dat ligt en inderdaad, ik ben daar 
zelf al tientallen keren voorbijgereden. De grond in 
Ede, die op een blok bij elkaar ligt, heeft nog een 
ander voordeel. De meeste grond in Opheusden 
en Kesteren is vooral zware klei; in Ede is dat licht 
humeus zand. Voor veel soorten is dat een betere 
grondsoort dan de zware klei van de Betuwe. 
De logische vraag is dan: is dat niet lastig, zo’n 

grote afstand tussen het thuishonk en de kwekerij? 
Volgens beide directeuren valt dat mee. Jonathan 
Huibers: ‘Als je de complete kwekerij op één blok 
hebt liggen, kun je natuurlijk efficiënter werken 
dan wij, maar welke kweker in de regio heeft dat?’ 
Volgens Jonathan Huibers, die met een team van 
drie medewerkers vooral verantwoordelijk is voor 
de productie, betekent dit wel dat je anders moet 
werken. Jonathan Huibers: ‘Wij gaan ‘s ochtends op 
pad en komen pas ’s middags terug. Verder geldt 
dat wij zo veel mogelijk wintervoorraad hier op 
het bedrijf moeten hebben. Als we voor één kluit 
op pad moeten, is de winst natuurlijk snel weg. 
Daarom hebben we de regel dat we in principe 
nooit leeg vanuit Ede terugrijden.’ 

Het principe van een zo groot mogelijke voorraad 
die direct beschikbaar is, hanteert het bedrijf ook 
voor de bomen die in Opheusden gekweekt wor-
den. Alle bomen die op het containerveld gegroeid 
zijn, worden daar in het najaar weggehaald en 
verkoopklaar gezet om meteen gepakt te kunnen 
worden. Jonathan Huibers: ‘In het ergste geval 
moeten we die bomen opnieuw op het container-
veld plaatsen als ze niet verkocht zijn, maar dat is 
veel minder werk. Nu kunnen we in één keer met 
het complete team alle bomen van het container-
veld halen en verkoopklaar zetten. Anders moeten 
we iedere keer boom voor boom van het veld af 
halen.’

Henk Huibers

Jonathan Huibers

Als we voor één kluit op pad 

moeten, is de winst 

natuurlijk snel weg

Als we van Groendirect 

terugkwamen, merkten we 

altijd dat we onze 

fruitbomen kwijt waren. 

Zo is langzaam een 

specialisme ontstaan
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Kwekers op het gebied van land- en tuinbouw- 
producten kunnen kwekersrecht aanvragen op 
hun product. Na ontvangst van het kwekers-
recht mag de eigenaar van dit recht het product 
vermeerderen en verhandelen. Wanneer andere 
kwekers dit product ook willen vermeerderen en/

of verhandelen, moeten zij daarvoor een licentie 
aanvragen. De eigenaar kan deze licentie(s) ver-
strekken en ontvangt royalty’s, bijvoorbeeld over 
elk product van het beschermde ras dat de licen-
tiehouder vervolgens verkoopt. In de laanbomen-
teelt gebeurt het geregeld dat een eigenaar aan 

spillenkwekers opdracht geeft om te vermeerderen 
en/of te verkopen. 

Kwekersrecht in de laanbomenteelt
Bij laanbomen is het geen uitzondering wan-
neer er pas na vijftien jaar een goede vondst 

Stijgende trend in kwekersrecht-
aanvragen voor laanbomen 
ondanks lange veredelingstijd 
Van der Ven: ‘Door de groeiende economie is er weer geld voor veredeling en 
bescherming’

Kwekersrechten en licenties zijn gebruikelijk in de rozen, 

snijbloemen en sierheesterteelt. Om de haverklap komt 

er een nieuwe soort op de markt. In de laanbomenteelt 

komen kwekersrechten en licenties van oudsher minder 

voor, maar daar begint langzamerhand verandering in te 

komen, zo lijkt het. Marc van der Ven van HJF Advocaten 

en Wim Heijltjes van Heijltjes Advocaten leggen uit hoe 

de hazen lopen op dit gebied.

Auteur: Santi Raats

Moederboom van Quercus cerris ‘Marvellous’

JURIDISCH
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uit een veredelingsproces naar voren komt. Wel 
is er een stijgende trend waar te nemen. De 
bekendste voorbeelden van kwekersrechtsoorten 
zijn de Resista-iepen van Noordplant. Door de 
bescherming daarvan ontstaat zelfs schaarste, die 
Noordplant nogal eens moet oplossen met andere 
kwekersrechthouders over de grens om aan de 
vraag te kunnen voldoen. Boot &Co is bezig om 
zijn ervaring met kwekersrechtproducten in  
heesters (waarbij veredelingsprocessen relatief kort 
duren, zo’n vijf tot acht jaar) in te zetten voor het 
krijgen van kwekersrechten voor laanbomen. Ook 
Boomkwekerij Udenhout is sinds enige jaren licen-
tiehouder van Quercus cerris ‘Marvellous’. 

Nationaal kwekersrecht
Wanneer men in Nederland kwekersrecht wil 
aanvragen, wendt men zich tot de Raad van 
Plantenrassen, de door de overheid aangewezen 
instantie in Roelofarendsveen. Wil men een 
Europees kwekersrecht aanvragen, geldig voor alle 
28 landen van de Europese Unie, dan dient men 
zich te wenden tot het Communautair Bureau voor 
Plantenrassen, oftewel het CPVO (Community Plant 
Variety Office) in Angers, de instantie die is aange-
wezen door het Europees Parlement. 

Wanneer ontvangt men kwekersrecht?
Het is commercieel lonend om een licentiesoort te 
verkopen. Deze soorten zijn kwalitatief vaak beter 
en onderscheiden zich van de producten van de 
concurrent. Deze eigenschappen houden de prijs 
hoog.
Marc van der Ven, kwekersrechtjurist bij HJF 
Advocaten: ‘Je komt in aanmerking voor kwekers-
recht bij een nieuwe soort wanneer het product 
echt nieuw is. Dat betekent dat het nieuwe pro-
duct in het land van aanvraag of in de Europese 
Unie niet langer in de handel mag zijn geweest 
dan een jaar voor aanvraag. Als het gaat om een 
soort die alleen in de handel is geweest buiten de 
Europese Unie, dan mag die verhandeling aldaar 
niet langer dan vier jaar voor de aanvraag hebben 
geduurd.’

‘Een nieuw product moet ook homogeen zijn, dus 
alle planten of bomen van de nieuwe soort moe-
ten er onderling hetzelfde uitzien. Verder moet de 
nieuwe soort ook onderscheidbaar en stabiel zijn. 
Daarvoor moet de kweker er een aantal insturen 
naar een onafhankelijk onderzoeksstation, waar ze 
geplant en onderzocht kunnen worden.’ 

Een valkuil voor veredelaars kan zijn dat zij voor 
de kleinste afwijkingen in de soort of het ras al 
een nieuw kwekersrecht aanvragen. Volgens Van 

der Ven kijken de onderzoeksinstituten goed of 
het nieuwe product zich voldoende onderscheidt 
van bestaande producten. ‘Zij kijken daar naar 
kenmerkende eigenschappen zoals bloemkleur, 
groeiwijze, bladkleur en noem maar op. Sommige 
sierplanten kunnen al na een jaar hun kenmer-
kende eigenschappen laten zien, doordat ze dan 
al bloeien. Maar het komt vaker voor dat er pas na 
twee jaar kwekersrecht wordt verleend, omdat er 
bijna altijd wordt doorgetest op stabiliteit: de soort 
moet er jaar na jaar hetzelfde uitzien. Bij appel- en 
perenrassen geven de bomen pas na drie jaar fruit 
dat geschikt is om onderzoek op uit te voeren. Dan 
duurt het dus vier jaar eer er kwekersrecht wordt 
afgegeven. De verlening van kwekersrecht duurt 
maximaal vijf jaar. Als het langer duurt, gaat men 
ervan uit dat er aan een of meerdere eisen niet is 
voldaan.’

Onderzoeksinstituten 
Onafhankelijke onderzoeksinstituten zijn bij-
voorbeeld Naktuinbouw in Nederland, het 
Bundessortenamt in Duitsland en Niab (National 
Institute of Agricultural Botany) in Engeland. Het 
hangt af van de productsoort naar welk onder-
zoeksinstituut materiaal van het aangevraagde 
ras gestuurd moet worden. De instituten in 
Zuid-Europa zijn gespecialiseerd in zacht fruit. 
Veel belangrijke appel- en perenrassen die goed 
groeien in een landklimaat, moeten naar Duitsland 
worden opgestuurd, aangezien daar een grote 
referentiecollectie van andere appel- en perenras-
sen ter beschikking is. Appels geschikt voor een 
zeeklimaat, zoals langs de Nederlandse kust, wor-
den onderzocht in Frankrijk.

Trend
Van der Ven ziet in zijn praktijk de afgelopen jaren 
duidelijk een stijging in het aantal kwekersrecht-
aanvragen. ‘Dat komt door de groei van de econo-
mie. Er wordt weer geld vrijgemaakt om te inves-
teren in de ontwikkeling van nieuwe rassen en 
het beschermen daarvan, maar ook in de aankoop 
van licenties voor het vermeerderen en verkopen 
van deze rassen.’  Handel in kwekersrechtrassen 
is echter geen sinecure. ‘Een kweker moet zich 
vooraf afvragen of het nieuwe ras goed genoeg is 
om langere tijd in de markt te kunnen blijven en 
niet te worden ingehaald door een product van de 
concurrent. Schaarste is normaliter goed voor de 
prijs, maar het kan ook tegen je werken, wanneer 
de klant door schaarste op zoek gaat naar alterna-
tieven’, aldus Van der Ven.

Aanbestedingen
Bij aanbestedingen vraagt de opdrachtgever vaak 

aan de inschrijvende partijen om de (beschermde) 
licentiesoorten te schrappen of om in te schrijven 
met gelijkwaardige alternatieven, in de eerste 
plaats om elke schijn van een directe onderhande-
ling te vermijden. 
Advocaat en aanbestedingsspecialist Wim Heijltjes 
van Heijltjes Advocaten in Nijmegen zegt daarover: 
‘Een overheidsaanbesteder of overheidsinvesteer-
der mag, anders dan een particuliere aanbesteder, 
het gevraagde product niet bij zijn fabrieks- of 
merknaam noemen. Er mag geen sprake zijn van 
favoritisme. De aanbestedende partij moet het 
product abstract en neutraal beschrijven. Op grond 
hiervan zullen aanbestedende partijen licentie-
soorten in inschrijflijsten weren. Men weet dat het 
niet mag. Naderhand, als de aanbesteding achter 
de rug is, komt het ongetwijfeld voor dat er bij de 
opdrachtgever alsnog de vraag ontstaat naar een 
licentiesoort, al dan niet een beetje uitgelokt door 
de leverancier.’

Het gebeurt inderdaad met regelmaat, met name 
bij meerjarige raamcontracten, dat een leveran-
cier de opdracht binnenhaalt op basis van een 
lage prijs met het aanbod van een gelijkwaardig 
alternatief. Wanneer de opdracht eenmaal binnen 
is, levert deze leverancier alsnog de (beschermde) 
licentiesoort en bedingt daarvoor een meerprijs. 
Van der Ven verklaart nuchter: ‘Zo gaat dat vaak bij 
aanbestedingen: inschrijven tegen of zelfs onder 
kostprijs en proberen te verdienen door meerwerk.’

Van der Ven vervolgt: ‘Een tweede reden waarom 
bij een opdracht kan worden gevraagd om 
(beschermde) licentiesoorten uit de lijst te verwij-
deren, is omdat de opdrachtgever verantwoorde-
lijk kan worden gehouden voor het vermijden van 
inbreuk op beschermde soorten. Ik kan me voor-
stellen dat hij daarom voorzichtig is. Soms schrijft 
een partij in met beschermde soorten zonder in 
het bezit te zijn van een licentie.’ 

Normaal gesproken kan men opgeknipt aanbe-
steden in zogeheten ‘percelen’. Dat zijn een soort 
productgroepboxen, zoals ‘laanbomen’, ‘heesters’, 
‘vaste planten’ enzovoort. Er is al eens in een apart 
perceel gevraagd om een licentiesoort. Dat betrof 
Resista-iepen. Begeeft men zich dan op een hel-
lend juridisch vlak? Wim Heijltjes antwoordt: ‘De 
aanbestedende dienst moet het belang van onder-
scheid maken bijzonder goed omschreven hebben. 
Indien dit motief niet redelijk is, mag men geen 
onderscheid maken. Maar waren bijvoorbeeld de 
gevraagde iepen aantoonbaar resistent en is het 
onderscheid op dit gebied met andere iepsoorten 
een noodzaak? Dan kan de zaak anders liggen.’
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Rendement
Volgens Van der Ven heeft een kwekersrechtpro-
duct- of licentiesoort een grote kans om op de 
lange termijn te renderen. ‘Een kwekersrechte-
lijk beschermd ras geniet 25 jaar bescherming, 
waarvoor je als kwekersrechthouder dan wel 
elk jaar een zogeheten jaarcijns moet betalen. 
Veredelingsbedrijven leven van kwekersrechten 
en de verkoop van die rassen door middel van 
licenties.’
 
‘Maar vergeet niet dat een kweker diep in de bui-
del moet tasten voor het verkrijgen van kwekers-
recht op zijn product. Het veredelen en ontwik-
kelen van nieuwe soorten en rassen duurt jaren, 
met alle bijkomende kosten van dien. Voordat 
een goede vondst uit het veredelingsproces naar 
buiten komt, bijvoorbeeld bij lelies, en er kwekers-
recht kan worden verleend, is men zeven tot tien 
jaar en een hoop investeringskosten verder. Lelies 
kun je nog op een beperkte oppervlakte kweken 
en testen. Maar om laanbomen te testen, heb je 
een enorme grondoppervlakte nodig, en om soor-
ten onder verschillende klimaatomstandigheden 
te testen, zelfs percelen in andere landen. Voor 
fruitbomen geldt dat het ook een hoop geld kost 
om de bomen virusvrij te maken, bijvoorbeeld 
door middel van een hittebehandeling. Dat kost 
zo’n tienduizend euro. Men ‘duwt’ de virussen als 
het ware via de takken uit de plant. Met de virusvrij 
‘geperste’ takken gaat men vervolgens vegetatief, 
dus ongeslachtelijk vermeerderen. Pas als de moe-
derboom virusvrij is en daarvan nieuwe virusvrije 
bomen kunnen worden gemaakt, kan men verder 
in het proces van kwekersrechtaanvraag. Voor 
het onderzoek moeten namelijk virusvrije bomen 
worden ingeleverd. Het kwekersrecht kost ook nog 
eens ruim twaalfduizend euro. Een fruitboomver-

edelaar is dus minimaal twintigduizend euro kwijt 
nog voordat hij is begonnen met de verkoop van 
de bomen en de licenties. Als de economie tegen-
zit, investeert men dus vanzelfsprekend direct min-
der in kwekersrechten. Maar over het algemeen 
heeft een eigenaar nog minimaal tien tot vijftien 
jaar over om zijn beschermde product te verkopen 
en zijn investering terug te verdienen, afhankelijk 
van de commerciële levensduur van het ras. Dat 
is een behoorlijk lange tijd die vrijwel altijd rende-
ment laat zien.’

Na de maximale beschermingsduur van 25 jaar 
mag iedereen dit ras vrij vermeerderen en ver-
kopen. Een bekend voorbeeld is het aardbeiras 
Elsanta, dat nog steeds op grote schaal wordt 
geteeld en geproduceerd, hoewel het ras niet 
meer beschermd is. Voorheen was dat zowat het 
enige goede ras op de markt. Inmiddels zijn er 
ook betere (doch kwekersrechtelijk beschermde) 
alternatieven.

Licentiehouder aan het woord
Martien Mantje, directeur van Boomkwekerij 
Udenhout, motiveert de kwekersrechtsoort van 
zijn bedrijf, Quercus cerris ‘Marvellous’ als volgt: ‘Wij 
zijn actief bezig met het vernieuwen van ons sorti-
ment. De klant vraagt duidelijk om vernieuwing.’

Over Quercus cerris ‘Marvellous’ vertelt hij: ‘Dit is 
een Nederlandse selectie van Mari van Els. Hij 
heeft het kwekersrecht aan ons doorverkocht. 
Deze moseik is onderscheidend omdat hij zijn blad 
behoudt totdat de vorst echt intreedt. Daarnaast 
zijn de herfstkleur en groeiwijze bijzonder. Verder 
zijn wij altijd zoekende in de markt naar mooie 
licentiesoorten. We geven al enkele licentiesoorten 
uit voor kwekersrechthouders. Dit betreft een deel 

van het Amerikaanse sortiment. En ik heb nog 
enkele andere soorten in mijn hoofd waarvan ik 
Boomkwekerij Udenhout graag licentiehouder wil 
laten zijn.’

Commercie
Het is echter geen waslijst waarmee Mantje in zijn 
hoofd rondloopt. ‘Heel veel licentiesoorten rende-
ren niet, denk ik. Je moet een “runner” te pakken 
hebben, een product dat de X-factor heeft, waar 
direct een vraag achteraan komt.’

Daar moet de aanbieder wel wat voor doen, ver-
klaart Mantje uit ervaring. ‘Een licentiesoort is com-
mercieel pas van waarde als het een verbetering is 
én als je het product goed gepromoot krijgt in de 
markt. Pas als dat is gelukt, kun je door naar de vol-
gende stap, bijvoorbeeld door bij de licentiesoort 
andere producten te verkopen. Dat kan gebeuren 
in de projectsfeer. Een voorbeeld: voor de inrich-
ting van een wijk wordt Quercus cerris ‘Marvellous’ 
gevraagd, maar er moeten ook heestervakken 
worden ingericht, er zijn vaste planten nodig, bol-
len voor rond een grasveld en wellicht mogen er in 
een zijstraat nog wat bomen komen. Uiteindelijk 
kun je als leverancier een totaalproduct aanbieden 
dat commercieel interessant is. Maar bij veel con-
tracten is geen sprake van aanbestedingen; denk 
aan de aankleding of inboet bij instellingen of 
bedrijventerreinen. Klanten keren dan vaak terug 
naar hetzelfde product. Een licentieproduct dekt 
herhalingsverkoop doorgaans prima af.’

Martien Mantje, Boomkwekerij Udenhout Wim Heijltjes, Heijltjes AdvocatenMark van der Ven, HJF Advocaten
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Boomkweker Dirk-Jan Huibers uit Dodewaard haalt woensdag 250 dakplatanen uit de halfbevroren grond van een boomperceel in Hien bij Dodewaard. 

Het gaat om een spoedbestelling die nog net afgewerkt kan worden voordat de vorst te diep in de grond zit om de bomen te kunnen rooien. De 

platanen krijgen een dakvorm. Dat gebeurt in de loop van deze week in een 'verwarmde' schuur. De bestelling komt uiteindelijk via een tuincentrum bij 

de consument terecht. De meeste boomkwekers houden het werk buiten voorlopig even voor gezien en wachten tot het weer gaat dooien.

Aanmodderen in de sneeuw
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Vandaag bomen voor China, 
morgen voor de maan
Evert Peterse: ‘Kwekers moeten eens beginnen een aantal regels leeg te laten  
in een aanvraag’

Een leuke opsteker en een prima kans voor de regio om eens lekker te ruimen in de kwekerij. Zo omschrijft Evert Peterse van Boomkwekerij Peterse uit 

Opheusden zijn mega-order van meer dan 100.000 spillen in de maat 6-8 en 8-10 voor de Chinese markt.

Auteur: Hein van Iersel 
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Dit vakblad werd getipt door een andere boom-
kweker over de handel op China. Die melde de 
redactie: ‘Er is bijna geen Tilia meer te krijgen.’ 
Deze collega kweker ziet dat voornamelijk als 
goed nieuws, maar ook iets wat hij Peterse van 
harte gunt. De handel in de regio Opheusden is 
de laatste jaren niet wild geweest en veel kwekers 
hadden meer bomen op de akker staan dan hun 
lief was. 
Toch heeft de order indirect alles te maken met 
de recessie in de boomkwekerij en dan met name 
op de Amerikaanse markt. Amerika heeft enkele 
jaren geleden te maken gehad met een tiental-
len procenten grote krimp van de aanplant van 
nieuw plantmateriaal. Als gevolg daarvan zijn 
spillen in Amerika schaars en dus duur geworden. 
Zeker toen ook in Amerika de economie weer als 
vanouds begin te draaien.  Logisch dat de Chinese 
opdrachtgevers op zoek gingen naar nieuwe leve-
ranciers.

Het is niet de eerste keer dat Peterse een order 
heeft van spillen voor de Chinese markt. Ook vorig 
jaar gingen er al bomen die kant op. Maar voor 
2017 is de order gegroeid,  Peterse wil niet zeg-
gen om hoeveel bomen het gaat. Het gaat in ieder 
geval om een order waar heel de regio profijt van 
heeft. Direct dan wel indirect, omdat de enorme 
vraag nu al leidt tot hogere prijzen voor uitgangs-
materiaal. 

Kritisch 
Peterse wil collega-kwekers vooral waarschuwen 
niet al te lichtvaardig te denken over zijn handel 
op China.  ‘Natuurlijk gaat een boom die hier voor 
zeg maar vijftien Euro de container ingaat bijna 
over de kop op het moment dat deze in China 
wordt aangeplant. Maar daar is ook heel wat voor 
gebeurd. Een enorme berg papierwerk, en bomen 
die moeten worden gespoeld en getransporteerd.’
Peterse is kritisch over de manier waarop boom-
kwekers met elkaar omgaan. Ik Vind  ik het 

belangrijk dat we allemaal iets kunnen verdienen: 
‘Kwekers moeten eens beginnen een aantal regels 
leeg te laten in een aanvraag. Op die manier blijft 
de situatie bestaan dat kwekers elkaars markt 
kapot maken. Mensen gunnen elkaar te weinig 
.’Peterse is niet alleen kritisch op zijn collega boom-
kwekers. Zijn kritiek treft ook de grote Duitsers, 
zoals hij ze noemt. Deze inkopers shoppen zorgvul-
dig kun verlanglijst bij elkaar en pikken overal de 
krenten uit de pap. Stoere woorden natuurlijk van 
deze Opheusdense kweker, die zichzelf –ondanks 
zijn mega-order graag positioneert als een kleine 
speler. Als we de stellingen van Peterse bij en aan-
tal kwekers in de regio voorleggen klinkt er ener-
zijds instemming maar ook kritiek.  De algemene 
teneur: ‘ Als handelaar kun je je niet permitteren 
om een regel leeg te laten in een aanvraag. en als 
kweker snij je vooral in je eigen vlees als je iets 
aanbiedt dat je uiteindelijk niet kunt leveren.
wanbetaling

Het risico op wanbetaling schat Peterse  als laag 
in. Hij zegt volledig te vertrouwen op zijn Chinese 
handelspartners, maar er wel alles aan te doen om 
dat vertrouwen te rechtvaardigen. ‘Het maakt mij 
niet uit wat er met de bomen gebeurd, maar het is 
wel mijn taak om te zorgen dat er kwaliteit wordt 
verscheept naar de afnemers. Ik kan er een paar 
centen aan verdienen, maar wil mijn leveranciers 
die kans ook geven.‘ 

Peterse; “Nogmaals; Het maakt mij niet uit wat met 
die bomen gebeurt. Morgen lever ik aan China en 
overmorgen gaan mijn bomen naar de maan, maar 
het moet wel kwaliteit zijn. 

ACHTERGROND2 min. leestijd

'Morgen lever ik aan China en overmorgen gaan mijn 

bomen naar de maan, maar het moet wel kwaliteit zijn'

'Mensen gunnen elkaar 

te weinig'
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‘Een kweker moet weten wie 
zijn klant is. Die klant is 
belangrijker dan aantallen’
Theekweker uit Zundert zet vol in op marketing en jaarrondproductie

De markt voor kwekers is de laatste jaren veranderd van aanbodgericht naar meer vraaggericht. Gaultheria-specialist Johan Jansen heeft dat door en 

richt zich nu op diversificatie en jaarrondproductie. Ook heeft hij een neus voor marketing. Hij weet de belangen van de kwekerij te verbinden met die 

van de handel én die van de eindklant, de consument. Dat is niet veel kwekers gegeven.

Auteur: Santi Raats
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Met de paplepel ingegoten
Johan Jansen (33) is een jonge ondernemer, die in 
2008 zijn huidige kwekerij overnam en die Special 
Plant Zundert noemde. Inmiddels beslaat het 
bedrijf 2 hectare kas en 4 hectare buitenterrein. 
Zijn ouders hadden een tomatenkwekerij. Daar 
leerde hij in grote hoeveelheden te produceren en 
werknemers te leiden, al op zeer jonge leeftijd. ‘Dat 
ging vanzelfsprekend. Als er iets moest gebeuren, 
dan werd ik de kas in gestuurd en kreeg ik een 
groepje mensen mee. Samen met mijn vader en 
mijn oom zorgde ik dat de productie goed werd 
aangestuurd. Tot mijn eenentwintigste heb ik er 
gewerkt alsof het mijn eigen tuin betrof.’ De toma-
tenkwekerij van 8 hectare groot had vijfentwintig 
man in vaste dienst en zestig man personeel in 
totaal. Er werd zeven dagen per week, het hele jaar 
door gewerkt. Eén tot twee maanden per jaar werd 
er niet geoogst, maar wel gewerkt aan nieuwe 
teelten. 

Start-up
Jansen leerde veel van de tomatenteelt, vooral 
tegen kostprijs produceren en dus efficiënt wer-
ken. Maar al gauw miste hij iets. ‘In de tomatenteelt 
wordt de afzet geregeld door het collectief op de 
veiling. De kwekers produceren zo veel mogelijk 
kilo’s per vierkante meter. Ik zocht naar wegen om 
meer energie in de afzet te steken.’
Na vier jaar over de wereld te hebben gereisd om 
zijn blik op het kwekersvak te verbreden, begon 
Jansen zijn eigen bedrijf en sprak daarbij zijn cre-
ativiteit aan. Hij was toen nog maar vijfentwintig 
jaar. ‘Ik startte met een speciaal fruitje, Cloudberry. 
Helaas lukte het me niet om daarvan genoeg 
te produceren om succesvol te zijn. Bovendien 
bestaat de natuurlijke markt voor Cloudberry 
uit slechts dertigduizend stuks. Daarvan heb ik 
geleerd om een markt te zoeken die groter is.’
Dat werd Gaultheria. Jansen ging de bergthee 
veredelen en vroeg er met succes kwekersrecht op 
aan. Gaultheria vormt sindsdien de basis van het 
bedrijf.

Klaar was hij echter nog niet. Tijdens zijn ‘stages’ in 
Zweden, China en Engeland was Jansen aangesto-
ken door ideeën om het ondernemen heel anders 
aan te pakken.

Diversificatie
‘Mats Olafson is mijn voorbeeld. Dat is een 
Zweedse ondernemer. Zijn bedrijf heet Viking 
Tomaten. Olafson kweekt vijftig verschillende 
soorten tomaten, in plaats van zich te focussen op 
één soort. In het begin heeft hij persoonlijk veel 
tijd en aandacht gestoken in het opbouwen van 

contacten met retailers. Dat zijn groentezaken uit 
het hogere segment, die voor hem de tomaten 
verkopen. Met twee vrachtwagens brengt hij de 
tomaten zelf naar de groente- en fruithandelaren. 
De marges waren vanaf het begin hoog en zijn dat 
nog steeds. Wat Olafson bespaart door goedkoop 
in te kopen en zijn personeel aan te sturen, steekt 
hij in hogere marges op het product.’

Hij stuurt daarop aan door te investeren in jaar-
rondproductie, hoewel dat lastig is en kostprijsver-
hogend. Bij jaarrondproductie is namelijk aange-
paste belichting nodig voor de donkere maanden 
en moet er meer gestookt worden voor de juiste 
temperatuur. Maar er is ook een extra planting 
nodig, want met zijn cyclus van gemiddeld negen 
maanden haal je met één teelt geen jaarrondpro-
ductie. 
‘Die jaarrondproductie past hij toe op circa 5 
procent van zijn lijnen, waarvan hij weet dat hij 
daarmee op safe kan spelen. Ik doe dat op precies 
dezelfde manier’, aldus Jansen.
Jansen is inmiddels niet de enige kweker in 
Nederland die zijn kweekbeleid op de schop 
heeft genomen. ‘Ik kan er een aantal noemen die 
ook jaarrond zijn gaan produceren: Hulzebos, 
Planttrend, Van Vlerken, Yetl Groep.’

Weten wie je klant is
Het is dus einde oefening voor de traditionele kwe-
kersstrategie om – met het verstand op nul – maar 
zo veel mogelijk te produceren. Kwekers moeten 
meer dan ooit weten wie hun klanten zijn en naar 
hen luisteren, om het product te kunnen aanbie-
den waaraan ze behoefte hebben. Kwekers hebben 
de retail als klant, maar indirect telt de mening van 
de eindklant evenzeer mee.
Jansen heeft van zijn Zweedse collega geleerd om 
een gunfactor te creëren, zowel bij de handelaar 
als bij de eindklant, en dat dit vooral belangrijk is 
als je een onderscheidend product wilt aanbieden. 
Dat is tegenwoordig beter mogelijk dan vroeger, 
zo schat Jansen in. Van oudsher werd de tussen-
handel ook wel ‘dozenschuivers’ op het gebied van 
bulk genoemd, maar hij denkt dat de tussenhandel 
meer waarde begint te hechten aan unieke pro-
ductie. ‘Ik zie de trend dat ze zich steeds meer wil-
len onderscheiden. Ook zij zien dat de consument 
bereid is om meer geld uit te geven aan unieke 
producten die specifiek bij hem of haar passen.’

Marketing
Het product laten aansluiten bij de eindklant, 
dat doe je er niet zomaar even bij. ‘Wij werken 
met een marketingbureau’, verklaart Jansen. ‘Elk 
product is qua marketing een verhaal apart. De 

tussenhandel stelt bepaalde eisen aan het product 
om het goed te kunnen doorverkopen aan de 
eindklant. Deze eisen verschillen per retailer, per 
product en per land. Maar over het algemeen kun 
je stellen dat een nieuw product dat we leveren 
aan Scandinavische landen, redelijk eenvoudig 
blijft. Willen we datzelfde product afzetten in 
Zwitserland of Oostenrijk, dan wordt er vaak 
gevraagd om een speciaal kleurtje voor de pot. 
Voor de Duitse, Nederlandse, Engelse en Franse 
markt moet het product allerlei tierelantijnen 
bevatten, opvallende kleuren, een bepaald pot-
formaat, zodat het goed in het schap past, of men 
wil het in de vorm van composities, dus samenge-
stelde bakjes. Het product moet dan ook zijn voor-
zien van een bijbehorende verpakking, het moet 
te verzenden zijn per postorder, en zelfs geleverd 
kunnen worden met banners of complete achter-
wanden. Aan al deze eisen moet je als producent 
voldoen, wil je de massa bereiken. Bloemenzaken 
in het hogere segment willen vaak weer een ‘back 
to basics-uitstraling’ van het product.’

Samenwerken waar mogelijk
Special Plant Zundert zet niet met zijn hele sor-
timent in op dit soort aankleding; dat zou niet 
rendabel zijn. ‘Wij gaan mee in de trend van 
arrangementen en werken daarvoor samen met 
andere partijen, voor zover mogelijk. Vaak worden 
producten onderdeel van een arrangement. Dat 
gebeurt als we daarover in gesprek kunnen gaan 
met de eindklant, om alle risico’s voor ons bedrijf 
weg te nemen. Bij ons bedrijf lenen de producten 
binnen de Maori-lijn zich daar goed voor. Dat 
zijn bonsai-achtige producten met daarin onder 
andere Corokia- en Sophora-soorten. Voor andere 
producten zoeken we een tussenoplossing of leve-
ren we tegen kostprijs.’ 

Hip maken 
Een productlijn waarmee Special Plant Zundert ook 
all the way gaat qua aankleding, betreft de thee-
planten die het bedrijf kweekt. Ze worden geleverd 
onder de merknaam ‘Tea by me’. De uitstraling van 
het product is hip, precies zoals de eindklant het 
nu graag heeft. ‘In de keuken gaat de consument 
tegenwoordig voor vers: geen theezakjes van 
Pickwick meer; verse thee heeft de voorkeur.’ 
Jansen verkoopt sinds enkele jaren ook mossen en 
‘functioneel fruit’ in kleine, gezellig ogende potjes. 
‘Zo richt de moderne klant zijn huis in: met mini-
malistische, maar apart ogende plantjes, bijvoor-
beeld met grillige takjes.’

De theeën zijn sowieso een speciaal ‘kindje’ van 
Jansen. ‘Zeven jaar geleden was er nog geen 

INTERVIEW8 min. leestijd
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enkele theeplant voorhanden in Nederland. Dat 
bevreemdde mij nogal en ik dacht: laat ik daar 
eens verandering in brengen! Ik ben toen begon-
nen met het selecteren van de juiste theeplant-
genetica. Daarvoor heb ik theeplanten uit onder 
meer Nieuw-Zeeland, Canada, Azië en de rest 
van Europa naar Nederland gehaald, aangezien 
er destijds gewoonweg geen enkele theeplant 
voorhanden was in ons land. Daarna zijn we bij de 
vermeerdering gaan finetunen. Sinds ruim vier jaar 
draaien we volle productie op het gebied van thee 
en zijn de soorten beschermd op de markt.’

Woonwarenhuizen
Jansens theeën komen nu bij de klant terecht via 
de grote, bekende woonwarenhuizen. Ook zoekt 
hij een afzetmarkt bij hoveniers en tuincentra. ‘Je 
kunt met theeplanten prima decoratieve theetui-
nen aanleggen, of theeheggen planten om daar 
zelf van te oogsten. We zoeken producenten die 
bijvoorbeeld laurier produceren en tegelijkertijd 
schaduwteelt en meerjarige productie onder de 
knie hebben. Met dergelijke samenwerkingsver-
banden kunnen we de marketing voor dit segment 
beter oppakken dan alleen met theeplanten.’

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker
De jonge ondernemer Jansen zet zo veel mogelijk 
in op milieubewuste teelt door het mengen van 
goede bodemschimmels door de teeltaarde en zo 
min mogelijk toepassing van fungiciden. Hierdoor 

kunnen zijn afnemers in het hogere segment, zoals 
groothandelaars, en in de retail, zoals tuincentra, 
de consument laten weten dat zijn plantjes een 
duurzame achtergrond hebben. 
De theeteelt gebeurt met een substraat zonder 
meststoffen. ‘Voor de retail is het erg belangrijk om 
duurzaamheid uit te dragen. Ikea is een van onze 
afnemers die hun marketingbeleid actief op dit sel-
lingpoint inzetten.’ 

Regie over marges
Er zijn niet veel kwekers in Nederland die het 
Jansen nadoen om direct aan de grote woon-
warenhuizen te leveren met goed renderende 
producten. Wat is zijn geheim? ‘Mijn producten 
renderen omdat ik er genoeg regie over houd 
en omdat de aantallen goed zijn. De prijs moét 
gezond blijven, dus niet te laag. Producten waarop 
een marge zit van minder dan 20 procent, zijn niet 
boeiend. Met “regie houden” bedoel ik dat je als 
onderneming moet bouwen aan de marge door te 
investeren in de marketing rond het product, zodra 
je merkt dat er een markt is voor het product.’ 
Jansen investeert bovengemiddeld in verkoop. 
Vaak doen kwekers de verkoop zelf of hebben ze 
hoogstens één verkoper in dienst. ‘Ik heb twee 
verkopers binnendienst en twee verkopers die 
altijd onderweg zijn, ook naar het buitenland. Zij 
snappen net als ik wat de zowel de handelaren als 
de eindklant willen zien. Accountmanagers zijn 
key: de retailer moet zover gebracht worden dat hij 
tijdens demonstraties, op feesten, shows of open 
dagen jouw product bespreekt met zijn klanten. 
Als kweker heb je alle logistieke lijnen nodig die je 
maar kunt krijgen.’

Niet alles leidt tot succes
Jansen heeft ervaringen opgedaan op de circa 
veertig handels- en huizenbeurzen per jaar die 
voor retailers worden georganiseerd: ‘Zoals gezegd 
is het belangrijk om snel met de marketing te 
beginnen, zodra je merkt dat de handel interesse 
heeft in een specifiek product. Maar de realiteit laat 
zien dat van al deze investeringen maximaal 30 
procent leidt tot succes. De tussenhandel en eind-
klanten doen soms veel aanvragen op een beurs of 
willen alles over het product weten, maar de maan-
den erop verkoop je vaak feitelijk niks.’

Waar de meeste voetjes lopen
Worden de woonwarenhuizen de markt van de 
toekomst? ‘Ja, dat denk ik wel’, knikt Jansen. ‘Die 
zijn de afgelopen tien jaar duidelijk meer planten 
gaan verkopen. Maar de komende jaren zal er 
echt een gevecht gaan plaatsvinden op de plek-
ken “waar de meeste voetjes komen”, dus waar 

de meeste consumenten rondlopen. Dat is niet 
meer per definitie in de traditionele tuincentra, 
maar in de woonwarenhuizen of in de supermarkt. 
Cactussen, groene kamerplanten, minikerstboom-
pjes zijn allemaal producten die grote klappers 
kunnen worden. Vervolgens is het de kunst en de 
taak van de kweker om daar zijn bedrijfsmodellen 
en producten op af te stemmen. Onze cactussen 
voor de woonwarenhuizen zijn gemaakt in een 
specifieke hoogte, die zich leent voor het schap 
waarin ze komen te staan. Ze zijn verpakt in een 
biodome. Dat is een speciale verpakking, zodat de 
klant zich niet kan prikken aan de stekels van de 
cactussen, maar de plantjes wel in hun geheel kan 
zien. Door de speciale verpakking blijven de plan-
ten langer in leven en kan men er zo veel mogelijk 
informatie op kwijt. Over het algemeen moet de 
teelt van producten voor deze klanten jaarrond 
zijn, en moet je als kweker investeren in belichting, 
temperatuurregelaars, aparte kassen, apart snoei-
beleid en noem maar op.’

Online verkoop
Jansen gelooft ook in internetverkoop als het gaat 
om kwekersproducten. ‘Op voorwaarde dat de 
marketingtechnische koppeling met “versheid” 
goed wordt gemaakt. In mijn ogen slaagt de kwe-
kerswereld er nog onvoldoende in om die koppe-
ling te maken. De voedingswarenleveranciers is het 
wel gelukt.’

Blijven innoveren
Een goede ondernemer vindt zichzelf telkens 
opnieuw uit. Jansen houdt zichzelf regelmatig een 
spiegel voor. ‘We steken nu veel tijd in het bijstel-
len van onze doelen voor de toekomst. We willen 
meer soorten jaarrond gaan produceren, we heb-
ben het aantal productgroepen teruggeschaald 
en hebben de productgroepen waarop we ons 
focussen verbeterd, zodat we nog meer verschil 
kunnen maken. Zo brengen we de productie van 
Skimmia wat terug. De productgroepen waarmee 
we doorgaan, willen we verbeteren wat betreft 
houdbaarheid, beschikbaarheid en algehele kwa-
liteit. Voorbeelden daarvan zijn betere service van 
de binnendienst, altijd bereikbaar zijn en proble-
men direct oplossen. We vlakken de seizoenen af 
door ons niet meer te richten op bulk, maar op een 
constante jaarplanning, zodat we beter weten wat 
er op ons afkomt.’
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Haifa Group: 50 years of 
Growth!

Aan het begin van de jaren zestig ontstond de 
gedachte om een  productielocatie voor kalium-
nitraat in Israël te bouwen. De oprichters waren 
gemotiveerd om de beperkte minerale bronnen 
in de staat Israël – kaliumchloride uit de Dode Zee 
en fosfaaterts uit de Negev-woestijn, optimaal te 
benutten. Het was in het Israël van die tijd een 
enorme uitdaging om een grootschalige produc-
tievestiging met behulp van een innovatief patent 
op te richten.

Het unieke proces dat Haifa gebruikt om kalium-
nitraat, Multi-K® te produceren werd uitgevonden 
door Prof. Avraham Baniel. Zijn idee was om een 
chemische reactie tussen salpeterzuur en kalium-
chloride te ontketenen. Het zoutzuur (HCl), een 
bijproduct van het proces, zou worden gebruikt 
om fosforzuur te maken door het te laten reageren 
met het fosfaaterts uit de Negev.

Dit is het verhaal van een pioniersbedrijf met een innovatieve aanpak. Een verhaal dat begint bij het ontwerp van een productievestiging voor 

kaliumnitraat en dat eindigt bij een van de meest succesvolle merken ter wereld op het gebied van kunstmest. Meststoffenproducent Haifa  heeft 

iets te vieren!
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De eerste productievestiging was zo ontwikkeld 
dat ze 100.000 ton per jaar kon produceren. Hij was 
daarmee twee keer zo groot als de grootste vesti-
ging ter wereld op dat moment. Velen geloofden 
dan ook dat het plan niet haalbaar was. De onder-
zoekers waren echter allemaal optimistisch over de 
resultaten van de laboratoriumtests en dus werd 
besloten om de productie op volledige schaal te 
bouwen en de testfase over te slaan. 

Alles werd op alles gezet om te bewijzen dat 
kaliumnitraat als kunstmest superieure voordelen 
bood ten opzichte van andere bekende producten. 
De positieve resultaten van de onderzoekers en de 
komst van de eerste klanten voor Multi-K®, in 1968, 
brachten het jonge bedrijf zijn eerste commerciële 
succes.

In de jaren 80 was Haifa de grootste producent 
van kaliumnitraat ter wereld. Het bedrijf voorzag 
in 60% van de wereldwijde vraag. In deze zelfde 
periode ontstond bij het bedrijf het besef dat het 
moest doorontwikkelen om nog extra marktaan-
deel te winnen. Haifa was niet langer een produ-
cent van grondstoffen, maar had zich ontwikkeld 
tot een toonaangevende leverancier van hoog-
waardige en gespecialiseerde kunstmest en werd 
erkend als een vooraanstaande bron van kennis op 
het gebied van plantenvoeding. Er werden agrono-
mische onderzoeken en veldproeven uitgevoerd 
die de voordelen van kunstmest op basis van kali-
umnitraat aantoonden. 
Daarnaast werden speciale NPK-formules ontwik-
keld voor specifieke toepassingen. De eerste en 

beroemdste formule was de 20-20-20, de hoek-
steen van het wereldwijde bekende Poly-Feed™-
assortiment. 

Vanaf de jaren 90 en het eerste decennium van de 
21e eeuw werden nieuwe producten en technolo-
gieën ontwikkeld. Haifa's portfolio breidde zich uit 
met Multicote™, een nieuwe generatie meststof-
fen met gecontroleerde afgifte. Hieruit rolde het 
Greenpower concept met Multigreen® meststoffen 
voor sportvelden en golfbanen en Multigro® voor 
toepassing in de volle grond.
Haifa blijft nog steeds doorontwikkelen met nieu-
we innovaties zoals VitapHos-K® en Multi-K Reci®. 

Oplossingen op actuele problemen waar telers 
wereldwijd tegenaan lopen.

Het jaar 2010 vormde een keerpunt, de visie van 
Haifa ontwikkelde zich verder. Vanaf nu wordt 
er ingespeeld op de behoeften van wereldwijde 
telers en op het aanbieden van oplossingen op 
maat. Besloten werd om de uitgebreide agro-
nomische kennis die in de loop der jaren was 
opgebouwd online beschikbaar te stellen op de 
Haifa website www.haifa-group.com , zodat telers 
daarvan gebruik kunnen maken. Daarnaast werden 
revolutionaire softwareprogramma’s gebouwd om 
online meststoffen op maat te bestellen. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn MyMultifeed voor de 
glastuinbouw en MyCoteN® Mix voor vollegronds-
teelten.

Vandaag de dag schuilt achter elk product van 
Haifa dat een teler gebruikt, 50 jaar aan kennis en 
ervaring. Dankzij de pioniersgeest en constante 
groei is Haifa klaar voor de uitdagingen van de vol-
gende vijf decennia.  
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LTO-bestuurslid Veltmans: 
‘Er is maar één soort water bij 
overlast: nat water!’
Boomkwekers ‘in de val’ door opstelling waterschap, overheid en verzekeraar

Boomkwekers merken ieder jaar opnieuw dat ons klimaat tegelijk droger en natter wordt. In de praktijk kan dat leiden tot merkwaardige situaties. 

Kwekers kunnen geconfronteerd worden met een overvloed aan water dat niet of niet snel genoeg kan worden verwerkt door waterwegen. De vraag is 

dan: wie is verantwoordelijk en wie betaalt de schade? 

Auteur: Santi Raats
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Op bovenstaande vragen zijn meerdere antwoor-
den mogelijk: een brede weersverzekering, de 
overheid die de overvloedige regenval als ramp 
bestempelt, of… de kwekers zelf.

Geen dekking voor overlast van omgevingswater
Door overvloedige waterval is er dit jaar veel 
schade genoteerd bij kwekers in het oosten van 
Brabant, maar ook in Limburg. Er is niet alleen 
overlast door regenwater dat op het eigen perceel 
valt, maar ook door regenwater dat overstroomt 
vanaf een hoger gelegen perceel, grondwater dat 
omhoog komt of overstromende beken en sloten. 
Wateroverlast uit de omgeving wordt niet gedekt 
door de brede weersverzekering.

Waterdossier
Jan Veltmans, bestuurslid van de LTO-vakgroep 
Bomen en Vaste planten, heeft het afgelopen jaar 
een waterdossier aangelegd. Onlangs hield hij 

een presentatie over wateroverlast bij Provinciale 
Staten, om aan te kaarten dat er klimaatbestendig 
beleid moet komen. Ook heeft LTO dit onderwerp, 
samen met waterschap Limburg, op de Haagse 
politieke agenda gezet onder de naam ‘Deltaplan 
klimaatadaptatie’. ‘Er bestaan allerlei waterafvoersy-
stemen, maar die blijken niet meer te werken door 
de klimaatverandering, waarbij we steeds intensere 
droogte zien, maar ook hevigere natte periodes’, 
verklaart Veltmans bezorgd.

Hagelbui 2016 geen ‘ramp’
De landelijke overheid kijkt tot nu toe nog 
de andere kant op als het gaat om financiële 
compensatie. ‘Om de schade te dekken, zou de 
overheid wateroverlast – in de vorm van regen, 
hagel of sneeuw – als “ramp” moeten classifi-
ceren’, aldus Veltmans. Hij duidt hier op de Wet 
Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS). 

De Belgische overheid heeft dat wel gedaan en 
neemt de schade voor 50 procent voor haar reke-
ning. De andere helft wordt betaald uit een EU-pot. 
Maar de Nederlandse regering ziet de noodzaak 
tot die classificering niet in. ‘Ook al werden door 
de hagelbui in juni 2016 3.000 mensen uit de kwe-
kerijsector werkloos en ontstond er een miljoenen-
schade’, aldus Veltmans. Hij snapt er niets van. ‘De 
overheid toont onwil.’ 

Er is alleen een bescheiden doekje voor het bloe-
den. Veltmans vertelt dat de overheid zo ‘aardig’ 
is om vanuit Brussel een premiesubsidie van 65 
procent te geven op de brede weersverzekering. 
‘Maar daar wordt 21 procent assurantiebelasting 
van teruggepakt. Netto blijft er 52 procent subsidie 
over. Dat ervaar ik als een sigaar uit eigen doos. 
Het eigen risico bij de brede weersverzekering is 
sowieso al 30 procent.’ 

Lastig schade claimen
Verzekeraars werken ook al niet mee, zo blijkt. 
Veltmans: ‘Veel partijen met schade door de hagel- 
of regenwateroverlast kregen het afgelopen jaar 
nul op rekest na schadeclaims bij hun verzekeraar. 

Het argument dat buitenstaanders zo makkelijk 
naar voren schuiven: kwekers kunnen zich toch 
verzekeren?, is je reinste onzin, volgens Veltmans. 
‘Ik zie geregeld dat kwekers alle polissen van alle 
verzekeraars naast elkaar leggen en minutieus 
kijken welke polis voor hen het beste zou zijn. 
Daarnaast maken ze nauwkeurige risicoanaly-
ses voor hun bedrijf. Daar handelen ze naar: ze 
spreiden hun teelten per perceel, ze spreiden hun 
percelen, tunnels en kassen, spannen hagelnetten 

over verschillende locaties. Bedrijven denken wel 
degelijk zeer goed na over hoe ze zich verzekeren 
en wat ze kunnen doen om hun risico’s te mana-
gen. Maar de premies, zeker voor kapitaalinten-
sieve gewassen, zijn torenhoog. Dat zijn nettopre-
mies van tonnen. Er zijn weinig bedrijven die dit 
geld zomaar even apart kunnen leggen. Een brede 
weersverzekering ligt dan voor de hand.’

Flexibiliteit verzekeraar
Ook is er een verschil tussen de coulance van de 
verschillende verzekeraars. ‘Verzekeraars interpre-
teren de regels over het aantal gevallen millime-
ters per tijdseenheid verschillend. Ze beroepen 
zich na een schadeclaim op de metingen van het 
weerstation dat het dichtst in de buurt ligt van de 
schadelocatie. Sommige verzekeraars “schenken” 
de klant vervolgens een luttel aantal millimeters 
extra regenval en keren uit. Maar andere verze-
keraars houden zich strikt aan de afgesproken 
regels en wijzen claims snoeihard af op basis van 
5 millimeter verschil.’ Dit jaar is de premie van de 
meeste kwekers met een hagelverzekering bij 
Interpolis met 100 procent verhoogd. De verze-
keraar Vereinigte Hagel scoort beter op dat punt, 
volgens Veltmans. ‘Er zijn ook nog andere interes-
sante partijen, maar laat u goed informeren over 
de voorwaarden.’

Oplossing bij banken en verzekeraars
De brede weersverzekering laat dus een zeer 
magere dekking zien. Er moet toch een manier zijn 
waarop kwekers zich beter kunnen verzekeren? 
Volgens Veltmans zijn het de banken en verze-

ACHTERGROND6 min. leestijd

Jan Veltmans, bestuurslid LTO, vakgroep Bomen en Vaste 

planten (credit:  LLBT)

Schade bij een kweker in 2016.
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keraars die met een oplossing moeten komen. 
‘Banken zijn er voor hun risicoperceptie bij gebaat 
dat verzekeraars met goede polissen komen, lijkt 
mij.’

Goede voorlichting
Tot die tijd geeft Veltmans vooral het advies om te 
zorgen voor goede voorlichting – bijtijds, wel te 
verstaan. ‘Er zitten haken en ogen aan elke verze-
kering. De kleine lettertjes bepalen of je wat krijgt 
en wat je krijgt. Denk niet: ik ben vast wel goed 
verzekerd, want ik heb de polis doorgelezen. Nee, 
attendeer de verzekeraar op zijn zorgplicht en eis 
goede voorlichting door een van zijn specialisten. 
Dit kun je het beste doen door de voorlichter een 
fictieve schade voor te leggen. Wat gebeurt er als 
je die schade zou indienen? Pas dan krijg je een 
goed beeld van wat een verzekeraar echt gaat 
doen als jij een claim indient.’

Pas op voor de kleine lettertjes
Volgens Veltmans missen kwekers vaak de kleine 
lettertjes of zijn de voorwaarden zo cryptisch 
omschreven dat alleen een specialist ze begrijpe-
lijk kan maken. ‘Ik ken het geval van een kweker 

die alleen uitgekeerd krijgt in geval van sneeuw-
druk – dus bijvoorbeeld als zijn tunnels door veel 
sneeuw inzakken – als zijn kassen en tunnels op 
dat moment op minimaal 12 graden Celsius zijn 
verwarmd. Maar in de winter verwarmt een kweker 
niet tot zo’n hoge temperatuur; dan lopen zijn 
planten uit en valt de oogst op een totaal verkeerd 
moment!’

Afwateringbeheer waterschap
50 procent van de kwekers die in 2016 met 
wateroverlast kampten, had te maken met 
inundatie. Maar verzekeraars keren niet uit in geval 
van inundatie. 
Voor een groot deel van deze kwekers was de 
inundatie te wijten aan het beheer van de sloten 
door de waterschappen. De trend is om sloten 
breder en ondieper aan te leggen; dit met het doel 
om meer buffering in het gebied te krijgen en 
natuurdoelen te halen. Het probleem hierbij is dat 
sloten daardoor snel verzanden en sterk in capa-
citeit afnemen. Vooral met het oog op de klimaat-
verandering en de intensere natte periodes is dit 
afwateringsmodel achterhaald. ‘Op papier voldoen 
de waterschappen met hun sloten aan de zorg-

plicht in hun beleidsplannen. Maar feitelijk werken 
deze systemen niet meer’, zegt Veltmans. ‘Veel 
slachtoffers onder de kwekers hadden overlast van 
inundatie, dus het opkomen van het grondwater 
via de omliggende sloten. Het waterschap zegt: 
“Wij keren niet uit, want wij hebben aan onze zorg-
plicht voldaan.” De verzekeraar zegt: “Wij keren niet 
uit, want inundatie staat niet in de polis.” Kwekers 
worden hiermee dus van het kastje naar de muur 
gestuurd.’

Natuurterreinen als buffer
Veltmans zou graag zien dat natuurterreinen 
weer gaan dienen als extra buffer voor over-
vloedige regenval. Deze natuurterreinen zijn 
nu echter een no-go-area voor ‘gebiedsvreemd 
water’. Natuurbehoud is erop gericht om in het 
gebied veengroei of -vorming te bevorderen; dat 
zou worden verstoord door de toestroom van 
gebiedsvreemd water dat rijk is aan nutriënten. 
Veltmans is helemaal klaar met al dat onderscheid 
tussen water van boven, links, rechts of onder. ‘Al 
het water is één soort water: nát water! Laten we 
elkaar eens helpen. Het mag toch niet zo zijn dat 
een grote sector als de agrarische het afvalputje 
wordt?’ 

Klimaatadaptief deltaplan in Limburg
Waterschap Limburg is al bezig om zijn deltaplan 
klimaatadaptief te maken. Er liggen kansen: meer 
maaien rond sloten, slimme peilgestuurde stuwen 
aanbrengen, slimme meetsystemen installeren 
zodat zware regenval sneller en beter in kaart 
wordt gebracht, andere waterafvoer, bijvoorbeeld 
door middel van pompen, door de aanleg van 
bypasses bij beken of door het leggen van dikke 
buizen onder beken voor een snelle afvoer van 
overtollig regenwater. Binnenkort dient LTO de 
suggesties uit de boomkwekerijsector in.  
‘We hopen dat andere waterschappen geïnspi-
reerd worden door dit deltaplan van waterschap 
Limburg. En verder doe ik een oproep aan alle 
andere overheden: haal overal zo veel mogelijk de 
tegels eruit en leg er groen in. Dat zou al een boel 
schelen op het gebied van wateroverlast’, besluit 
Veltmans.

ACHTERGROND

WAtErGrAAF PEtEr GLAs, WAtErscHAP 
DE DOMMEL:  ‘OvErHEID KAN MEt PuBLIEKE 
MIDDELEN GEEN 100 PrOcENt GArANtIE 
GEvEN’

‘De regenval van mei en juni 2016 in Zuidoost-
Brabant was een stresstest voor ons regionaal 
watersysteem. Sinds mensenheugenis is er niet 
zo veel regen gevallen in de vroege zomer. 
Meteorologen hadden deze trend voorspeld voor 
2050, maar het lijkt erop dat we die omstandighe-
den nu al meemaken: met extreme zomerbuien, 
maar ook met perioden van extreme droogte. Bij 
waterschap De Dommel zijn we na de regen en de 
hagel meteen in gesprek gegaan met agrarische 
ondernemers, bewoners (jong en oud), bestuur-
ders en deskundigen, om op te halen wat er is 
gebeurd, wat de gevolgen waren en ook wat er 

volgens de betrokkenen moet gebeuren. Wat doet de overheid en wat doen ondernemers en burgers 
zelf? Dat zijn eenvoudige vragen, maar het antwoord is niet altijd zo eenvoudig. Het zou kunnen 
betekenen dat we onze watergangen, stuwen, pompen en gemalen anders moeten ontwerpen. Het 
zou kunnen zijn dat we anders moeten omgaan met beheer en onderhoud van de watergangen. 
Maar het zou ook kunnen betekenen dat we andere keuzes moeten maken in de ruimtelijke orde-
ning, de fysieke inrichting van het gebied en de infrastructuur, maar ook andere teeltkeuzes. De over-
heid kan met publieke middelen geen 100 procent garantie geven dat alle problemen met te veel, te 
weinig of te vies water worden weggenomen. Ondernemers en burgers moeten zich de vraag stellen: 
wat kan ik zelf doen? Daarover zijn wij momenteel intensief in gesprek in ons gebied en ik verwacht 
dat we voor de volgende zomer de conclusies hebben getrokken.’
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De leukste oneliner deze maand uit mijn gesprekken met boomkwekers: 
‘Over twintig jaar komen alle bomen uit Opheusden’, uitgesproken als  
grap door Harm Willemsen van boomkwekerij Volentis, tijdens het gemeen-
schappelijke diner dat we als vakblad altijd organiseren als afsluiting van 
een Regio in Beeld-interviewronde. Natuurlijk is dat voor een deel jeugdige 
onbezonnenheid van deze 23-jarige coming man bij Volentis. Tegelijk laat dit 
ook perfect zien hoe ambitieus de kwekers in dit gebied zijn en hoe ze vooral 
uitgaan van hun eigen kracht. Wij organiseren in deze uitgave van Boom In 
Business voor de derde keer de rubriek Regio in Beeld. Na Oost-Groningen en 
Oirschot is nu Opheusden/Kesteren aan de beurt. Behalve dat alle drie regio’s 
met een O beginnen, zijn er vooral grote verschillen. 

Uit Oost-Groningen kwam ik eerlijk gezegd een beetje depressief weer thuis. 
Dat lag niet aan de ondernemers of aan het prachtige landschap, maar wel een 
beetje aan het algemene gevoel dat vooral in het afsluitende groepsgesprek 
met de ondernemers naar voren kwam. Hoe anders was dat in Opheusden. 
De gemiddelde leeftijd van de geïnterviewden lag dik onder de dertig jaar; 

dan krijg je automatisch een ander beeld. Anderzijds kun je in Opheusden wel 
merken dat politiek correct gedrag snel op de loer ligt. Iedereen wil je graag 
uitgebreid vertellen over zijn visie op de markt en durft daarin ook stelling te 
nemen, maar wordt er gevraagd naar de organisatie van bijvoorbeeld TCO, dan 
gaan de kaken op elkaar. Iedereen heeft daar wel een mening over, maar  
niemand heeft zin om uit de school te klappen. Daarom moet je de stelling 
‘Over twintig jaar komen alle bomen uit Opheusden’ als het aan mij ligt niet al 
te letterlijk nemen, maar hij klopt wel in de zin dat de toekomst is aan onder-
nemers die soms met wat jeugdige overmoed de markt willen bestormen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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