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woord
Wilbert van Luenen

Beste afdekmateriaal
Onderzoek naar zes 
afdekmethodes

Broers van Eldik
In de pot gedrukt of 
van de pot gerukt

Ook voor de inkoop van uw stamhout kunt u bij ons terecht Wij versnipperen snoeihout wat waaruit groene stroom wordt gewonnen

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen graag uw stamhout en houtsnippers 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast



DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

Hoogdijk 27 

5091 CE Middelbeers

T: 0650671380

F: 0135143383

Hertenweg 25

8317 PN Kraggenburg

T: 0527-252586 / 06-22302857

www.boomkwekerij-versprille.

www.bomenverkoop.eu

info@boomkwekerij-versprille.nl

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555  

M: 06-50874190

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

Boomkwekerij 
W. van Hal 

David Bömer

Boomkwekerij Bömer v.o.f.

Vagevuurstraat 6a

4882 NK Zundert

T: 00-31-(0)76-5973534 

www.boomkwekerij-bomer.nl 

info@boomkwekerij-bomer.nl

Laan-, park- en sierbomen 

Bosschebaan 23, 

5384 VX Heesch

T: 0412 451948

E: rinus@meijsbomen.nl

Lindeweg 24

8315 RD LUTTELGEEST

T: +31(0)527 202 377

F: +31(0)527 202 604

E: info@fairplant.nl

www.fairplant.nl

Tongeren 62

5282 JH Boxtel

T: 0411 674327

F: 0411 67637

www.kwekerijvdlangenberg.nl

info@kwekerijvdlangenberg.nl

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Kwekerij van Laar 
van de Bijl

Voor coniferen,taxus en 
laurierstruiken

Fruithofstraat 22

6673 bl Andelst

F: 0488-421504

T: 0621982294

E: a.van.laar9@kpnplanet.nl

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Kwekerij 
't Plantloon

Groothandel in Coniferen, 
Buxus en Laurier

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

Kwekerij van visueel aantrekkelijke

sierheesters op stam 

Wencopperweg 64

3771 PP Barneveld

T: 0342 - 416 501

F: 0342 - 492 794

www.wencop.nl

kwekerij@wencop.nl

Gespecialiseerd in haag-
coniferen oa Taxus baccata 
2.5m-3m en diverse Thuja 
soorten vanaf 1.25m tot 3m

Specialiteiten: Azalea,
Rhododendrons, Skimmia,
Pieris

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Boomkwekerij 

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165-320922

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Voor al uw vollegronds plant-
goed van diverse sierheesters, 
o.a. Prunus laur. cult., Taxus, 
coniferen en Buxus.

T: 06 20 60 45 40

F: 03 17 68 10 99

E: kwekerij@permar.nl

Middelbuurtseweg 9

3911 TE ACHTERBERG

Jos Smits 
Boom- en rozenkwekerij                                       
Molenweg 1a

5871 CH Broekhuizenvorst

T : 077-463 1006

F: 077-463 4825

M: 06-20441112 

Boomkwekerij J. 
Rongen en Zonen                                                                              

Gespecialiseerd in 
fruit- en sierbomen

Oude Heerweg 57

Blitterswijck (Noord-Limburg)

T: 0478-531713/ 06-54986247

F: 0478-532146

kwekerij@boomkwekerijrongen.com

Boomkwekerij 
S. Weijmans

Loonseweg 31

5843AA Westerbeek

T: 06-23205101

F: 0485-380144

E: weijmans-buxus@live.nl 

De Hel 9a

6668 LG Randwijk

T: 0488-441181

F: 0488-441227

M: 06-13382255

E: boomkwekerij@lbruijgrok.nl

Boomkwekerij 
L.B. Ruijgrok

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Stekcultures De Zandhoek BV 
Zandhoek 11 a  

5427 PJ Boekel

T: 0492-324043  

F: 0492-322370

E: info@de-zandhoek.nl   

www.de-zandhoek.nl

Dijkweg 25

6905 BA Oud-Zevenaar

T: 0316 525424 

F: 0316 340205

www.hoofzevenaar.nl

Gespecialiseerd in: Plantgoed van 

Heesters en Coniferen p9 & 10,5 

Boomkwekerij Hoof Zevenaar
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'We ontwikkelen 
als sector een 
'Action-klantenkring'

Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waar-

in we een ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral 

ook zijn toekomstplannen. Deze week Wilbert Stek bv.

10
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‘Voor mij is dit een 
logische stap’

Opmerkelijke transfer afgelopen zomer: 

Martien Mantje (35) verruilt werkgever 

Ebben om directeur te worden bij boom-

kwekerij Udenhout. Zelf keek Mantje er min-

der van op: ‘Voor mij voelt dit als een heel 

logische stap,’ zegt hij. De nieuwe directeur 

van Udenhout over zijn carrière, handels-

bloed, LinkedIn, overproductie, turnkey-

projecten en het Xylella-gevaar. 

Folie blijft toch beste 
afdekmateriaal

Dit jaar is door HAS Kennistransfer en 

Bedrijfsopleidingen onderzoek gedaan naar zes 

afdekmethodes om onkruid te onderdrukken bij 

zowel zomer- als winterstek. Uit de voorlopige resul-

taten komen gangbaar zwart landbouwplastic van 20 

micron en biologisch afbreekbare zwarte folie van 12 

micron als beste uit de bus.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

Redactie & commercie

NWST NeWSTories bv

Fransestraat 41

6524 HT Nijmegen

T 024-3602454

F 024-3602464

I www.boom-in-business.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Abonnementen

68,- 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 abonne-

ment belt u met (024) 360 24 54.

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoorwaar-

den 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 voorbehou-

den. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betreffende 

auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 

openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotoko-

pie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 

wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 

Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 

of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 

worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 

in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 

inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 

op te vragen.

18 34 
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In de pot gedrukt of 
van de pot gerukt

Op zijn visitekaartje staat ‘laanbomen in potten’ en dat is precies wat Derk en zijn 

broer Herman van Eldik doen. Nu is dat op zich niet heel bijzonder. Bijzonder is 

dat beide broers op de vijf hectares die zij tot hun beschikking hebben alleen 

potten hebben en verder niets meer. Tenminste… voorlopig nog niet.

30

14

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘Annabelle, het wordt niets zonder jou, 
Annabelle’

Ongetwijfeld kent iedereen dit lied van Hans de Booy uit 

1982. Maar niets is minder waar: er is méér dan alleen 

Annabelle, de meest populaire  hortensia. En ze kunnen 

op meer plekken staan dan in de tuin  of als gedroogde 

versie in de vaas thuis. Voor de openbare ruimte zouden 

ze ongeschikt zijn en met name teveel water, voeding en 

onderhoud vragen. Maar dit berust op een misverstand 

volgens hortensia-experts. Zij zetten boeiend sortiment 

uiteen en geven een top tien voor toepassing in de 

openbare ruimte.
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Xylella fastidiosa- 
bacterie rukt op
De gevreesde Xylella fastidiosa-bacterie rukt steeds 

verder op in Europa. Nadat de bacterie al eerder 

was vastgesteld in olijfboomgaarden in Zuid-Italië, 

zijn nu ook meldingen gedaan vanuit Frankrijk. De 

Xylella fastidiosa-bacterie is gevreesd omdat deze 

zeer besmettelijk is voor olijf, koffie, sinaasappel, 

amandel en eik. Sinds 2013 waart de bacterie rond 

in Zuid-Italië, maar nu zijn er dus ook meldingen 

gedaan vanuit Frankrijk. De bacterie wordt ver-

spreid door insecten en verstoort de sapdoorstro-

ming in bomen. Daardoor drogen deze langzaam 

uit. Tot op heden is er nog geen remedie tegen 

de bacterie. Brancheorganisatie Anthos wijst in de 

laatste editie van Boom in Business op de eigen 

verantwoordelijkheid van kwekers om besmetting 

door de bacterie te voorkomen.

Flevoland ondertekent 
Samenwerkingscharter 
Floriade 2022
Op 28 oktober jl. heeft gedeputeerde Jan-Nico 

Appelman namens de provincie Flevoland het 

Samenwerkingscharter Floriade 2022 ondertekend. 

Hiermee ondersteunt de provincie de samen-

werking met het regionale bedrijfsleven voor de 

Floriade die in 2022 plaatsvindt in Almere. In het 

charter staat onder meer dat de aanloop naar de 

Floriade kansen biedt voor de regio en dat er geza-

menlijk gestreefd wordt naar een blijvende erfenis 

van de Floriade. Het ondertekenen van het Charter 

sluit volgens Jan-Nico Appelman goed aan bij 

het doel van het provinciale programma Floriade 

Werkt!. m‘In de aanloop naar de Floriade willen 

wij een impuls geven aan kennisontwikkeling 

en economie. Dit doen wij in samenwerking met 

bedrijven en kennisinstellingen.’ De provincie start 

in 2016 met de bouw van een innovatiewerkplaats 

op het Floriadeterrein. ‘Direct na de opening van 

het pand wordt dit de plek om samen te werken 

aan innovaties en deze ook vooral te laten zien. Wij 

leggen hiermee de kiem voor een groene campus,’ 

aldus de gedeputeerde. Met het charter spreken 

overheden en bedrijfsleven in Flevoland hun steun 

uit aan de ontwikkeling van de Floriade in 2022. 

Naast de provincie Flevoland hebben eerder de 

gemeente Almere, Vrienden van de Floriade, VNO 

NCW, Platform est. 036, Stichting Leisure Belang 

Amsterdam, ondernemersvereniging Gooisekant, 

de bedrijfskringen van Almere (VBA), Lelystad 

(BKL), Dronten (De Driehoek), Zeewolde (BKZ), 

Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN), Urk 

en Ondernemers Vereniging Groendorpen uit 

Noordoostpolder het charter ondertekend.

Keuring agrarische 
producten terug bij 
de overheid
De keuring van en toezicht op agrarische produc-

ten zal weer helemaal het domein van de overheid 

worden. De Tweede Kamer heeft besloten dat de 

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de enige 

instantie moet zijn die de kwaliteit en toezicht 

mag monitoren. De overheid is van mening dat 

de keuring en toezicht iets is waar ondernemers 

zelf niet bij betrokken mogen zijn. De eerste sector 

waar de keuring wordt gereguleerd, zal de vlees-

sector zijn. De andere sectoren zullen vervolgens 

stuk voor stuk terug worden ondergebracht bij 

de NVWA. Het is de verwachting dat de plantaar-

dige sector de laatste zal zijn. In een brief aan de 

Tweede Kamer laat staatssecretaris Dijksma weten 

dat er meer tijd nodig is om voor de plantaar-

dige sectoren een goede oplossing te vinden. Zij 

beschouwt de situatie in deze sector als ‘complex’.  

De Tweede Kamer heeft namelijk ook gevraagd 

om in de plantaardige sector samen te werken met 

bestaande keuringsdiensten zoals Naktuinbouw. 

De staatssecretaris verwacht in de eerste helft van 

2016 met een plan te kunnen komen. Dijksma 

wil streven naar een oplossing die goed werkt en 

waarmee alle betrokkenen kunnen leven.

LTO wil afspraken 
over seizoenswerk 
afronden
LTO Nederland wil samen met Plantum en Anthos 

met de werknemersorganisaties tot definitieve 

afspraken komen over een regeling voor seizoens-

werk voor de land- en tuinbouw in het kader 

van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Met deze 

afspraken wordt de tussenpoos in de zogenoemde 

ketenbepaling in de WWZ ingekort van zes naar 

drie maanden. De ketenbepaling regelt de onder-

breking van periodes waarin seizoenswerk kan 

worden verricht, zonder dat een vast arbeidscon-

tract ontstaat. Na intensief overleg in de afgelopen 

maanden zijn de betrokken partijen een heel eind 

gevorderd en is het wat LTO betreft nu tijd om de 

laatste knopen door te hakken en een gezamenlijk 

akkoord te sluiten. 

Over het verloop van de onderhandelingen met 

CNV Vakmensen en FNV is LTO Nederland positief. 

Alle partijen hebben in de loop van het overleg 

stappen gezet om elkaar tegemoet te komen. Het 

is in het belang van zowel de werkgever als de 

werknemer om de arbeidsrelatie voor seizoens-

werk telkens opnieuw aan te gaan. In het kader 

van de WWZ wordt wat LTO betreft onder seizoens-

werk verstaan: maximaal drie dienstverbanden 

in een periode van ten hoogste negen maanden 

met daarna een onderbreking van ten minste drie 

maanden. Die laatste termijn wordt nu al veel 

gebruikt en sluit aan bij de verschillende piekperi-

odes en werkzaamheden in de diverse agrarische 

sectoren. Ook werknemers zijn gebaat bij die 

periode van drie maanden. Zo kunnen zij immers 

zo lang mogelijk aan het werk blijven. Werknemers 

met seizoenscontracten van negen maanden of 

langer kunnen bij ongewijzigde bedrijfsvoering en 

goed functioneren na drie contracten aanspraak 

maken op een arbeidscontract voor onbepaalde 

tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over 

een periode van twaalf maanden. De werknemer 
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NIEUWS

dient zelf het initiatief te nemen voor zo’n verzoek. 

Voor werkgevers is er dan wel de voorwaarde 

dat met de Belastingdienst een afspraak wordt 

gemaakt om deze contracten onder de lage 

wachtgeldpremie te laten vallen. De afspraken zul-

len eerst groen licht moeten krijgen van minister 

Asscher (SZW). Aansluitend dienen deze vastge-

legd te worden in een collectieve arbeidsover-

eenkomst (cao). Voor LTO is dat de lopende cao 

Colland. Deze cao heeft een langjarig karakter en 

regelt afspraken van sociale partners voor de gehe-

le land- en tuinbouw. Belangrijk voor LTO is dat 

werkgevers daardoor snel weer afspraken kunnen 

maken met hun vertrouwde seizoenwerkers voor 

het volgend seizoen of jaar. Ook voor de betrokken 

medewerkers biedt dit dan snel duidelijkheid.

Nieuwe generatie 
LvS-Lansen van 
Agricult
Tijdens de 25e editie van vakbeurs 

GrootGroenPlus presenteerde Agricult twee 

noviteiten. Beide noviteiten zijn gebaseerd op 

de laagvolumestrooitechniek. Hierbij worden 

driftarme druppels drukloos verstrooid, ter 

bestrijding van het onkruid. De LvS Lans Pro is 

de nieuwe generatie LvS Lansen. Agricult heeft 

zijn vertrouwde LvS Lans een upgrade gegeven 

naar de LvS Lans Pro. Hiermee is de capaciteit 

van de lans drie keer hoger. Daarnaast biedt de 

nieuwe lans, onder andere door driftarme wer-

king, mogelijkheden die men met de rupspuit 

niet heeft. En door een strooivolume van slechts 

10 en 25 liter per hectare volveld kan men kan 

alle gangbare middelen en mengsels verwerken. 

Ook zijn de lansen licht in gewicht en werken ze 

geheel elektrisch op accu en zijn ze ongevoelig 

voor verstoppingen. 

Er zijn diverse werkbreedtes beschikbaar tus-

sen de 15 en 120 cm. P. de Labie & Zonen in 

Zundert is de eerste bos- en haagkwekerij die 

zijn hoogvolumebeddenspuit met spuitdoppen 

omgebouwd heeft naar een laagvolumestrooier, 

met een LvS-opbouwset. Charly en Peter de Labie 

wilden, net als veel collega’s, het gebruik van 

middelen verder terugdringen. Maar omdat men 

in deze sector vaak kleine en gevoelige planten 

teelt, op kleine rijstanden, is men wat terughou-

dender uit angst voor schade. Na de overstap op 

de LvS-techniek is hun dat enorm meegevallen. 

Charly: ‘We hebben nog geen enkele schade kun-

nen constateren. En dat terwijl we ook wel eens 

onder meer kritische omstandigheden gewerkt 

hebben.’

Opening Proeftuin 
Radboud Universiteit
Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, heeft vrijdag 30 okto-

ber jl. twee nieuwe faciliteiten op de Radboud 

Universiteit geopend. Een van deze noviteiten 

betreft de vernieuwde Proeftuin, een faciliteit voor 

modern en plantkundig ecologisch onderzoek. 

De vernieuwde Proeftuin bestaat uit een in 2014 

voltooid kassencomplex, uitgestrekte proefvelden 

met bijvoorbeeld een collectie wilde nachtschades 

(Solanaceae) en het unieke Phytotron, waar wor-

telontwikkeling onder de grond is te bestuderen 

zonder deze te verstoren. De Proeftuin is daarmee 

een faciliteit voor modern plantkundig en ecolo-

gisch onderzoek, waarbij veel wordt samengewerkt 

met het bedrijfsleven en de overheid. Zo zijn er 

onder meer onderzoeksprojecten rondom de zelf-

verdedigings- en stressmechanismen van planten 

en het beheer en herstel van natte ecosystemen als 

rivieren, veen en moeras.

Glyfosaat vormt 
klein gevaar voor 
honingbijen
De giftigheid van glyfosaat is relatief klein. Die con-

clusie trekken wetenschappers van de Agricultural 

Research Service en Mississippi State University na 

het onderzoeken van 42 veelgebruikte middelen. 

De resultaten werden onlangs gepubliceerd in 

Journal of Economic Entomology. Wetenschappers 

testten 42 veelgebruikte pesticiden op hun giftig-

heid. 26 van deze middelen bleken noodlottig te 

zijn voor vrijwel alle bijen die ermee in contact 

kwamen. Evenals zes andere pesticiden zorgde 

glyfosaat amper voor bijensterfte. Het onderzoek 

onderscheidde zich van andere onderzoeken door 

zijn opzet. De onderzoekers simuleerden een realis-

tische situatie door de pesticiden via een sproeito-

ren op het oppervlak te laten vallen. Hierbij werden 

de bijen, net als in een echte situatie, ‘per ongeluk’ 

geraakt door de middelen. Volgens de onder-

zoekers laten de resultaten zien dat bijensterfte 

beperkt kan worden door voor de juiste, minder 

schadelijke, pesticide te kiezen.

Nieuwe directeur bij 
HAS Hogeschool
Vanaf 1 november jl. is Jeroen Bos de 

nieuwe directeur HAS Kennistransfer en 

Bedrijfsopleidingen aan de HAS Hogeschool. 

Bos volgt daarmee Godfried Hijl op, die sinds 

1 september jl. directeur Ontwikkeling is. Bos 

is momenteel nog directeur Dienstverlening 

bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor was 

hij elf jaar werkzaam als adjunct-directeur en 

senior adviseur bij Bureau Blaauwberg waar 

hij advies gaf op het gebied van regionale 

economie en de onderwijsarbeidsmarkt.

Toename waarne- 
mingen buxusmotten

Deze zomer zijn er meer dan zeshonderd mel-

dingen gedaan van de buxusmot in ons land. De 

afgelopen jaren werd de mot alleen gesignaleerd 

in het westelijk rivierengebied. Inmiddels wordt de 

mot op veel meer andere plekken waargenomen. 

De buxusmot is oorspronkelijk afkomstig uit Azië, 
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maar wordt sinds 2007 ook in Nederland waar-

genomen. In 2009 kwamen de eerste schademel-

dingen binnen die in de Bommelerwaard en het 

Land van Heusden en Altena werden veroorzaakt 

door deze mot. Dit jaar zijn er ook meldingen uit 

Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Limburg, 

Overijssel, Zeeland, Groningen en Noord-Holland.  

De rups van de mot beschadigt met name de 

Buxus microphylla, Buxus sempervirens en Buxus 

sinica. In ons landen hebben ze twee generaties 

per jaar. De eerste vlinders zijn er al in april en mei. 

Het popstadium duurt zo’n twee weken en de vlin-

ders leven ongeveer acht dagen.

Kenteken voor snelle 
tractoren vanaf 2018 
verplicht
Snelle tractoren zijn vanaf 2018 verplicht een ken-

teken te hebben wanneer ze zich op de openbare 

weg begeven. De Tweede Kamer heeft een voorstel 

daarvoor aangenomen. De verplichting zal gel-

den voor snelle tractoren en zelfstandig rijdende 

machines die de maximale snelheid van 40 km 

per uur kunnen halen. Bezitters van tractoren uit 

de periode 2007 en mei 2018 zullen het kenteken 

zelf moeten aanvragen. Tractoren die vanaf januari 

2017 op de markt komen, worden automatisch van 

een kenteken voorzien. Ondanks het feit dat LTO 

Nederland tegen het besluit is, hebben zij zich er 

toch bij neergelegd. In plaats van langer te strijden 

tegen de onnodige extra lasten waarmee bedrijven 

in de land- en tuinbouw nu worden opgezadeld, 

richt LTO Nederland zich nu tot de Rijksdienst voor 

Wegverkeer. Inzet is ditmaal om de invoering zo 

vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Van Vliet New Plants 
verzilvert medailles
Drie gouden en twee bronzen medailles waren de 

oogst die Van Vliet New Plants binnenhaalde met 

de inzending van haar nieuwigheden tijdens de 

vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. De gouden 

medailles gingen naar Chamaecyparis pisifera 

‘Blue Moon’, Skimmia japonica ‘White Dwarf’ en 

Skimmia japonica ‘Red Dwarf’. Uit deze drie gou-

den medailles werd uiteindelijk de Chamaecyparis 

pisifera ‘Blue Moon’ als de Beste Nieuwigheid 

2015 bekroond. De bronzen medailles waren voor 

Skimmia japonica ‘Pink Dwarf’ en Skimmia japonica 

‘Rubesta Jos’. Winnaar van de Chamaecyparis is 

sierteeltkwekrij Kools. De Skimmia’s komen van de 

kwekerij van André Moerings. Van Vliet New Plants 

staat garant voor het vermarkten van deze drie 

goudenmedaillewinnaars en gaat ook deze prijs-

winnaars onder licentie verder in de markt zetten. 

‘Alle inzendingen ontvingen een prachtige score 

met jurybeoordeling waar we heel trots op zijn en 

waarmee we de toekomst in kunnen,’ aldus Sander 

van Vliet, directeur van Van Vliet New Plants. ‘Het 

is nu zaak om deze nieuwigheden in de markt 

te zetten en daarvoor zijn we altijd op zoek naar 

boomkwekers die de producten voor ons gaan 

telen. Tijdens de komende vakbeurzen zullen wij 

onze aandacht hier zeker op richten. Maar we 

promoten deze mooie producten natuurlijk door 

de hele keten heen. Dat is juist ons aandeel in het 

vermarkten van licentieplanten.’ Naast de beste 

nieuwigheid was er de toekenning van de KVBC 

Awards. Hierin scoorde van Vliet New Plants goed. 

Hydrangea paniculata ‘Candlelight’, Lonicera nitida 

‘Golden Glow’ en Prunus laurocerasus ‘Gajo’ werden 

alle drie beloond met de bronzen KVBC Award. Ook 

deze producten zullen bij voldoende aantallen hun 

weg gaan vinden naar de consument. 

Den Ouden 
introduceert 
kalkcompost
Den Ouden Groenrecycling, onderdeel van Den 

Ouden Groep uit Schijndel, heeft een nieuw pro-

duct aan haar assortiment toegevoegd: kalkcom-

post. Kalkcompost is een groencompost waaraan 

kalk is toegevoegd. 

Deze productcombinatie bespaart een werkgang 

en maakt bekalken en werken aan bodemvrucht-

baarheid heel eenvoudig. In de praktijk ziet Den 

Ouden dat veel zandgronden te zuur zijn (een te 

lage pH) en regelmatig een onderhoudsbekalking 

nodig hebben. Vaak wordt deze bekalking ver-

geten of niet gedaan vanwege de kosten. Op de 

kosten van het uitrijden van kalk wordt bespaard, 

aangezien compost en kalk in één werkgang aan-

gebracht worden. Na de maïsoogst komen veel 

percelen leeg te staan. Dit is het ideale moment 

om kalkcompost uit te rijden. Aan de hand van 

een grondmonster kan de agrariër exact bepalen 

hoeveel neutraliserende eenheden op het perceel 

gegeven dienen te worden. Van kalkcompost 

wordt bij iedere batch de neutraliserende werking, 

oftewel de kalkwerking, bepaald. Op die manier 

is duidelijk hoeveel kalkcompost per ha nodig is. 

Gemiddeld heeft toepassing van 20 ton kalkcom-

post een vergelijkbare kalkwerking als 1 ton kalk. 

Oftewel: 20 ton kalkcompost geeft 55 eenheden 

neutraliserende werking, voorheen ook wel zuur-

bindende waarde genoemd. Naast de kalkwerking 

levert deze compost natuurlijk ook hoofd- en spo-

renelementen, stabiele organische stof en voedsel 

voor het bodemleven. Door de 50% vrijstelling op 

fosfaat en 90% vrijstelling op stikstof past kalkcom-

post ideaal in het bemestingsplan van de boer.

Ctgb: ‘Bijenveror-
dening kent geen 
vervaldatum’
In tegenstelling tot wat velen denken, kent de 

Bijenverordening geen vervaldatum, waarschuwt 

het Ctgb. De maatregelen die de honingbijen 

moeten beschermen, blijven daarom van kracht. 

Een van die maatregelen is het besluit van de 

Europese Commissie in mei 2013 om de Europese 

goedkeuringen van de werkzame stoffen imi-

dacloprid, clothianidin en thiamethoxam aan te 

passen. Dit behelsde onder andere een verbod 

op het gebruik en het in de handel brengen van 

zaden van bij-aantrekkelijke gewassen, behandeld 

met op deze werkzame stoffen gebaseerde gewas-

beschermingsmiddelen. Dit was de zogenaamde 

Bijenverordening. De Uitvoeringsverordening ver-

meldde tevens dat de Europese Commissie binnen 

twee jaar een beoordeling zou instellen van deze 

nieuwe wetenschappelijke informatie. Omdat deze 

beoordeling nog niet is afgerond, blijft de huidige 

situatie van kracht.
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NIEUWS

Kamps de Wild stopt 
met Weed-IT MKII
Kamps de Wild bv en Rometron bv stoppen met 

ingang van volgend jaar met het bouwen en distri-

bueren van onkruidbestrijdingsmethode Weed-IT 

MKII. Dat hebben de organisaties laten weten. 

Kamps de Wild en Rometron hebben onlangs hun 

strategie voor de komende jaren opnieuw bepaald. 

Hierbij is uitvoerig gekeken naar de huidige 

marktomstandigheden en de kansen en bedreigin-

gen binnen de hedendaagse Europese markt voor 

onkruidbestrijding. Rometron, producent van de 

Weed-It-apparatuur, zal zich in de toekomst rich-

ten op sensortechnieken in de agrarische sector. 

Exclusief distributeur Kamps de Wild focust zich 

op zijn beurt op Amazone, Claas en Kaweco, de 

andere merken die het bedrijf distribueert. Naar 

eigen zeggen resulteert deze ingeslagen weg tot 

meer efficiëntie en versteviging van de marktposi-

ties. Kamps de Wild blijft tot 1 januari 2017 verant-

woordelijk en bereikbaar voor service en garantie. 

Rometron blijft op zijn beurt bereikbaar en verant-

woordelijk voor een goede onderdelenvoorziening. 

Meer informatie hierover is te vinden op de site van 

Kamps de Wild.

Dijksma reageert 
op Kamervragen na 
blunder
Staatssecretaris Dijksma van Economische 

Zaken wil niet reageren op de blunder van 

Natuurmonumenten om de directeur van 

Natuurmonumenten een gratificatie van 5.000 euro 

te geven boven op zijn jaarsalaris. Dijksma schrijft 

dit in haar antwoord op vragen die werden gesteld 

door kamerlid Van Gerwen (SP). Van Gerwen wilde 

weten waarvoor de bonus was betaald en of de 

staatssecretaris stappen zou gaan ondernemen. 

Volgens Dijksma zijn de arbeidsvoorwaarden bij 

Natuurmonumenten echter een aangelegenheid 

van de vereniging zelf. De staatssecretaris is van 

mening dat het niet aan haar is om daar een oor-

deel over te hebben.

Melspring 
verandert naam 
Biopass in Melgreen
Melspring International heeft een nieuwe naam 

voor haar Liquid Range: Melgreen. Voorheen 

werden 'Biopass', 'Biopass + Skeleton', 'Biopass 

+ See You' en 'BiopassMn' gebruikt. Om voor 

meer helderheid te zorgen, heeft Melspring drie 

afzonderlijke producten ontwikkeld: MelgreenMn, 

MelgreenSi en MelgreenCu. De kostenbesparende 

Melgreen-range is een complete serie producten 

met synergetische werking die in verschillende 

periodes in het jaar ingezet kunnen worden. 

MelgreenMn heeft een biostimulerende werking 

door betere nutriëntenopname als gevolg van 

extra wortel(haar)groei. Het mangaan versterkt de 

opwaartse sapstroom die het gras vitaliseert en 

een hogere kieming van graszaad stimuleert. Bij 

MelgreenSi zorgt het extract van zeewier ervoor 

dat de plant sneller reageert op stress. Silicium 

zorgt bij regelmatig gebruik voor een ondoor-

dringbaar beschermend laagje rond de buitenste 

celwanden van het grasblad. MelgreenCu verhoogt 

de weerbaarheid van de plant en zorgt voor een 

betere bladstructuur en lager vers gewicht bij 

gelijkblijvende lengtegroei. Dat betekent een 

hoger droogstofgehalte van het gras en resulteert 

in weefselverharding en groeiremming. Deze effec-

ten worden bereikt met de laagste hoeveelheid 

koper per hectare.

Vandaele introduceert 
trommelzeef
Vandaele, leverancier van berm- en groenonder-

houd, heeft een nieuwe compacte grootrende-

ment-trommelzeef geïntroduceerd. Trommelzeef 

TZ165-75 is geschikt voor het zeven van grond 

en stenen, steenpuin, compost, (sier)schors en 

houtsnippers. Daarbij zijn verschillende zeeffracties 

mogelijk, waarbij de trommel (Ø 750 mm - L: 1650 

mm) in de machine blijft en alleen het zeefrooster 

gewisseld wordt. De TZ165-75 is eenvoudig te 

bedienen, heeft een traploos regelbare snelheid 

van de aanvoerband en een zeeftrommel volgens 

het af te zeven materiaal en de omstandigheden. 

De machine is daardoor ook te bedienen door één 

persoon. De trommelzeef is verkrijgbaar in drie uit-

voeringen: standalone op vorkliftframe, getrokken 

op tandemonderstel traagvervoer en getrokken op 

tandemonderstel snelvervoer. De machine wordt 

geleverd met één zeefrooster naar keuze: 15, 20, 

25, 30, 40 of 50 millimeter.

Bekijk onze

actuele voorraad op

www.rotjes.com

Horsterdijk 116, 5973 PR  Lottum, T 077 366 4080, F 077 366 4081, E info@rotjes.com

Gewortelde stek van Hebe - Rosa - Vinca
sier-, en bodembedekkende heesters
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'We ontwikkelen als sector 
een 'Action-klantenkring'
Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin we een ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn 

toekomstplannen. Deze keer  Wilbert Stek bv.

Auteur: Dick van Doorn
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ACHTERGROND

Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 

is het nu?

'Voordat ik vijftien jaar geleden voor mezelf begon, 

heb ik bij een rozenkweker gewerkt als voorman 

en daarvoor als bloemeninkoper bij de bloemen-

veiling in Naaldwijk. Ik kom dus van oorsprong 

uit de snijbloemenbranche; mijn vader was var-

kenshouder. In eerste instantie begon ik in 2000 

met een huurkas van 5.000 vierkante meter, hier 

vlakbij in Huissen. Mijn assortiment bestond in het 

begin uit amaryllisbollen, buxusstek en perkgoed. 

In 2005 besloot ik echter om het over een andere 

boeg te gooien. Ik dacht: ik moet één ding goed 

doen, niet drie totaal verschillende doelgroepen 

voor 90 procent bedienen. Vandaar dat ik me vanaf 

dat moment helemaal ben gaan specialiseren in 

buxus. Tegelijk met deze keuze besloot ik in eigen 

beheer in Gendt een kas van 7.000 vierkante meter 

te bouwen. In 2009 huurde ik er in Gendt nog een 

kas bij van eveneens 5.000 vierkante meter. In 2010 

bouwde ik in eigendom nog eens 4.300 vierkante 

meter aan de kas in Gendt. Twee jaar geleden ten 

slotte besloot ik hier om de hoek in Gendt aan de 

Langstraat een kwekerij van één hectare over te 

nemen. Het is trouwens niet zo dat ik dit alleen 

door hard werken heb kunnen bereiken. Een aantal 

klanten van mij is gegroeid, waardoor ik ook snel 

kon groeien. En ik heb er veel nieuwe klanten bij-

gekregen.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?

'Een van de punten van mijn bedrijfsfilosofie is een 

zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarmee 

kun je simpelweg de markt veroveren. Een van de 

nieuwe speerpunten van mijn bedrijf wordt een 

breder assortiment. In 2005 heb ik me meer gespe-

cialiseerd, maar nu trek ik het weer iets breder, 

omdat ik toch niet helemaal wil leunen op alleen 

buxus. Dat vind ik gezien de marktontwikkelingen 

toch een iets te groot risico. Met een bredere klan-

tenkring loop je minder risico. Een ander punt van 

onze bedrijfsfilosofie is het op maat produceren 

voor onze klanten. Bijvoorbeeld qua snoeiopbouw 

en het aantal stekken per cup. Bij buxus moet je 

soms meerdere stekken per cup hebben of de cup 

aanpassen, zodat er meer in passen. Verder kan de 

klant kiezen uit variaties in trays c.q. aantal gaats 

per tray. Nog een onderdeel van mijn bedrijfsfi-

losofie is mensen met een arbeidshandicap een 

kans bieden. We hebben een aantal medewerkers 

van de sociale werkplaats Presikhaaf. Zowel op de 

locatie van Presikhaaf als hier in Gendt hebben we 

een productiegroep zitten. Verder zijn hier nog vijf 

medewerkers in loondienst met een Wajong-status. 

Het is leuk om mensen met een arbeidshandicap 

die wel willen, maar moeilijk kunnen, een kans te 

geven, vind ik.'

Wat is het belangrijkste assortiment?

'Ons assortiment bestaat voor het overgrote deel, 

zo'n 70 procent, uit buxus, en daarnaast nog zo'n 

15 procent Thuja. De resterende 15 procent bestaat 

uit Prunus, taxus en Juniperus. We hebben er echter 

al zo'n vijf soorten bij waarmee we ons assor-

timent hebben verbreed. De reden daarvoor is 

meer diversiteit voor mijn klantenkring, en ik weet 

niet zeker of buxus altijd op dit niveau zal blijven. 

Tijdens de IPM in Essen in januari 2016 gaan we 

deze vijf soorten tonen aan onze klanten. En we 

gaan twee nieuwe soorten buxus tonen die veel 

minder gevoelig zijn voor Cylindrocladium buxicola. 

Dus stel dat het hoofd groenvoorziening van Paleis 

Het Loo in Apeldoorn toch weer buxus wil, dan kan 

hij altijd bij mij terecht. Wij vinden dat buxus toch 

eigenlijk een soort cultuurhistorisch erfgoed is, dat 

bij dit paleis hoort.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?

'In Gendt en Angeren hebben we vijf hectare 

moervelden, waar we van stekken. Hierdoor kun-

nen we voor 90 procent in onze eigen behoefte 

voorzien. De resterende 10 procent kopen we 

onbeworteld aan, vaak via eigen klanten of via 

specialistische bedrijven. De belangrijkste reden 

om veel eigen materiaal aan te maken is, behalve 

dat het goedkoper is, dat we de kwaliteit kunnen 

garanderen. Zo kweken wij de stekjes rustiger op 

dan veel collega-bedrijven.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?

'Ik reis heel Europa door. Ik ben pas nog in Italië 

geweest, maar dan voor de zoektocht naar nieuwe 

soorten. En verder ben ik in Polen geweest voor 

gesprekken over de afzet. Mijn basisafzetmarkt is 

toch wel Nederland, België en Duitsland. Maar daar 

blijft het niet bij; ik zoek nog in het oosten naar 

andere afzetgebieden.'

'Ik wil toch niet helemaal 

alleen op buxus leunen'

5 min. leestijd

Naam: Wilbert van Luenen

Bedrijf: Wilbert Stek bv uit Gendt

Leeftijd en opleiding: 40 jaar, eerst de havo, 

daarna middelbare tuinbouwschool (MTuS) in 

Nijmegen
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ACHTERGROND

Wie zijn je klanten?

'Mijn klantenkring bestaat vooral uit boom-

kwekers. Zowel kwekers in de volle grond, met 

containerteelt, als natuurlijk kwekers onder glas 

en in foliekassen. Eén soort buxus verkoop ik het 

meest, namelijk Buxus sempervirens. Vooral Buxus 

sempervirens 'Select', maar ook wel de microphylla-

soorten 'Faulkner' en 'Herrenhausen'. Naar sem-

pervirens is nog steeds heel veel vraag. Ik denk 

echter dat dat uit een soort traditie is, terwijl er 

nieuwe microphylla-soorten zijn die heel erg op de 

sempervirens-varianten lijken.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?

'Ik heb dus twee jaar geleden nog één hectare aan 

productiekassen erbij gekocht, hier in Gendt, dus 

qua productiecapaciteit heb ik voorlopig genoeg 

vierkante meters. Ik wil me de komende tijd vooral 

richten op nieuwe soorten, dus uitbreiding van 

het assortiment. Verder wil ik meer automatiseren, 

vooral het plaatsen van de trays op de teeltvloeren 

en het snoeien van de stek. Ook wil ik óf mijn per-

soneel hoger opleiden, óf hoger opgeleid perso-

neel aantrekken. Ik wil mijn bedrijf naar een hoger 

plan tillen. Ik wil meer “meedenkers” in dienst heb-

ben in plaats van mensen die vooral “uitvoerders” 

zijn.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije 

toekomst?

'Pff, uitdagingen zat en als de ene uitdaging afge-

handeld is, staat de volgende meestal al te wach-

ten. De belangrijkste uitdaging blijft om in een snel 

veranderende markt de juiste keuzes te maken. 

Daarbij blijft een slechte beslissing mijns inziens 

altijd beter dan geen beslissing.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze sec-

tor de komende jaren?

'We moeten milieuvriendelijker gaan produceren. 

En als we het als sector niet zelf doen, dan zal de 

markt ons op den duur gaan dwingen. Verder zie ik 

dat we als sector een “Action-maatschappij” aan het 

creëren zijn, zoals ik het zelf noem. Het probleem 

is dat we met zijn allen aan de eisen voldoen, maar 

dat onze afnemers en de consument dit nog wel 

financieel moeten gaan waarderen. Ik vind dat we 

er als sector veel meer aan moeten doen om de 

retail en de consument op dit vlak te bereiken.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?

'Nou, tijdens de Vierdaagse van Nijmegen ga ik 

altijd naar de Vierdaagse-feesten. Dat vind ik fan-

tastisch; het is dan zo gezellig in Nijmegen! De hele 

feestweek ben ik dan ook in Nijmegen te vinden. 

Ik sport best veel, vooral hardlopen en fitness. 

Sporten is een heerlijke manier om je hoofd even 

helemaal leeg te maken. Verder kijk ik ook veel 

sport, voornamelijk voetbal, maar ook de Tour de 

France volg ik op de voet. Wielrennen is dus ook 

een van mijn favoriete sporten.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 

dat je soms lastig vindt?

'Wat ik minder leuk vind om te doen – en dat 

besteed ik dan ook volledig uit – is de (loon)admi-

nistratie en alles wat je moet bijhouden voor MPS 

en dergelijke. Wat ik verder moeilijk vind, is de 

juiste mensen bij mijn bedrijf zoeken die het bedrijf 

naar een hoger plan kunnen tillen. Daar loop ik 

nu echt tegenaan. Ik heb voor mezelf wel een dui-

delijke bedrijfsvisie, maar hoe ik die concreet kan 

uitvoeren, dat vind ik nog een hele uitdaging.'

http://www.boom-in-business.nl/

artikel.asp?id=23-5486

Be social

Scan of ga naar:
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Als superspecialist mag je een uitgesproken 

mening hebben, en dat heeft Derk van Eldik ook. 

Broer Herman blijft liever wat meer op de ach-

tergrond, maar naar Derks mening wordt er in 

Nederland – hoewel hij dit soort stevige woorden 

niet snel zal gebruiken – nogal waf afgerotzooid 

met laanbomen in potten. Er worden te vaak 

bomen opgerooid uit de volle grond, in de pot 

gedrukt en vervolgens bijna linea recta naar de 

klant getransporteerd. Voor Van Eldik is dat niet 

de manier. Een laanboom moet de tijd krijgen om 

een goed wortelstelsel te maken in de pot voordat 

hij doorgaat naar de klant. Van Eldik zegt daarom 

geregeld nee tegen klanten als ze interesse tonen 

voor een product dat in zijn visie nog niet ‘klaar’ is: 

‘Voordat je het weet krijgt mijn product daardoor 

een slechte naam en daar is niemand mee gehol-

pen.’

Derk van Eldik: ‘Soms heeft het gewoon wat tijd 

nodig. Ik kan een boom wel meteen verkopen als 

hij net volop in het blad zit, maar dan is het blad 

nog veel te gelp en daarmee kwetsbaar. Het is veel 

beter een paar weken te wachten, totdat het blad 

wat is afgehard en de boom zonder schade kan 

doorgroeien.’ 

In de pot gedrukt of 
van de pot gerukt 

Op zijn visitekaartje staat ‘laanbomen in potten’ en dat is precies wat Derk en zijn broer Herman van Eldik doen. Nu is dat op zich niet heel bijzonder. 

Bijzonder is dat beide broers op de vijf hectares die zij tot hun beschikking hebben alleen potten hebben en verder niets meer. Tenminste… voorlopig 

nog niet. 

Auteur: Hein van Iersel 
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Opheusdense klei

De beide broers kweken nu op een oppervlakte 

van vijf hectares. Tot voor kort was een klein 

gedeelte van de kwekerij vollegronds, maar daar 

zijn de broers mee gestopt. Als je de uitleg van 

Derk van Eldik daarover aanhoort, lijkt het wel 

of hij dat gedaan heeft uit zelfbescherming. De 

beide broers willen alleen met de hoogste kwaliteit 

werken en dat is lastiger als je zelf een deel van 

de spillen uit eigen teelt produceert. Van Eldik: 

‘Ik kan nu de hoogste kwaliteit inkopen en hoef 

geen compromis te sluiten.’ Verder is de zware 

Opheusdense klei voor een groot aantal soorten 

natuurlijk niet geschikt. Voorbeelden daarvan zijn 

Sorbus en Liquidambar.

 

Intensief

De belangrijkste reden voor het relatief kleine 

oppervlak is waarschijnlijk het intensieve karakter 

van de teelt. Vijf hectare is voor een laanboomkwe-

ker niet veel, maar op de manier waarop de broers 

dat doen wel. Met andere woorden: het kweken 

van laanbomen in potten is veel intensiever dan 

in de volle grond. Het gaat bijna 24 uur per dag, 

zeven dagen per week door. In principe kunnen 

zaken als water geven helemaal geautomatiseerd 

worden en bij grotere collega-kwekers gebeurt dat 

ook. Maar de broers hechten eraan om op kritische 

dagen – dus met veel zon of wind – een paar keer 

per dag over het bedrijf te lopen en her en der een 

ACHTERGROND

Engeland gaat op dit 

moment goed, maar dat 

kun je niet zeggen van 

Rusland

5 min. leestijd
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extra plas water toe te dienen. Soorten als plataan 

zijn heel gevoelig en kunnen bijna ongemerkt 

droog komen te staan. Als ik later met Derk van 

Eldik over de kwekerij loop, laat hij me bijna onbe-

wust zien hoe dat in zijn werk gaat. Met zijn rech-

terhand tilt hij een pot een paar centimeter van 

de grond, op die manier wegend of er voldoende 

water in de pot en de plant aanwezig is. 

Dat Van Eldik zo’n pot überhaupt kan tillen, heeft 

alles te maken met de teeltmethode. Een kluit 

van hetzelfde formaat zou misschien wel 80 tot 

90 kilogram wegen. Door het gebruik van het 

veel lichtere substraat weegt een pot ongeveer 35 

kilogram. Dat grote gewichtverschil is ook cruciaal 

bij het transport. De markten van Van Eldik zijn 

allemaal ver weg: Scandinavië, Engeland en, heel 

belangrijk, Rusland. Door het gebruik van substraat 

kunnen er veel meer bomen in een transport. Met 

het oog op datzelfde transport gebruikt Van Eldik 

ook geen pot, maar zakken. Een pot heeft het voor-

deel dat hij bijvoorbeeld op een tuincentrum goed 

rechtop blijft staan. Tijdens het transport zorgt de 

keiharde flensrand van de pot er echter wel voor 

dat de stammen makkelijk beschadigd raken. Bij de 

veel zachtere boomzakken bestaat dat gevaar niet. 

Van Eldik heeft verder ook het idee dat de zakken 

bijna hetzelfde werken als sleufpotten of airpots. 

VOORGROND

Het is een goede gewoonte dat de redactie 

van dit blad geïnterviewden het artikel laat 

lezen. Dit met het doel feitelijke onjuistheden 

te vermijden. Zo ook dus bij Derk van Eldik. 

Hieronder zijn reactie:

‘Duidelijk stuk. Mijn broer treedt weliswaar 

niet op de voorgrond, maar is voor ons 

bedrijf een onmisbare schakel in het geheel. 

Hij verdiept zich met name in bemesting 

en gewasbescherming. Met zijn kennis is hij 

geweldig belangrijk; dat zou ik wel iets meer 

naar voren willen laten komen. Daarnaast’, zo 

vervolgt Van Eldik, ‘proberen wij christen te 

zijn met al onze gebreken. En wij leven in het 

besef dat wij 100 procent afhankelijk zijn van 

de zegen des Heren. Niet onszelf, maar de 

naam des Allerhoogsten moeten wij eren.’

Ieder voordeel heeft meestal 

ook een nadeel. En dat geldt 

natuurlijk ook voor de teelt 

in potten
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Als het heel heet wordt, zouden de wortels die 

tegen de wand van de pot aan groeien, afsterven, 

waardoor een soort wortelsnoei plaatsvindt. Ook 

qua prijs zijn zakken interessant: ongeveer € 1,50 

per stuk voor een 80 literzak. Dat is veel goedkoper 

dan een harde pot. 

Gevoelig

Ieder voordeel heeft meestal ook een nadeel, en 

dat geldt natuurlijk ook voor de teelt in potten. 

Een belangrijk nadeel is de hogere vorstgevoelig-

heid in het vroege voorjaar. In de winter van 2012 

heeft Van Eldik op die manier behoorlijk leergeld 

betaald. Door de aanvankelijk hoge temperatuur 

waren veel wortels al uit hun winterrust. Toen daar 

vervolgens zware vorst overheen kwam, gingen 

veel planten het hoekje om. Inmiddels weet Van 

Eldik hoe hij zich daarop moet voorbereiden. De 

extra gevoelige soorten worden dicht op elkaar 

gezet, de wortels afgedekt met een zeil. Ook 

voor de andere planten is het zaak dat een harde 

noordoostenwind niet direct langs de potten heen 

blaast.

Rusland

Het is al gezegd: Van Eldik richt zich met name 

op landen als Engeland, Scandinavië en Rusland. 

Landen dus die het meeste voordeel hebben van 

de werkmethode van het bedrijf, waarbij het gaat 

om het verlengen van het teeltseizoen. Engeland 

gaat op dit moment goed, maar dat kun je niet 

zeggen van Rusland. Natuurlijk vallen de produc-

ten van de kwekerij onder de boycot, maar het 

werkelijke probleem van de tegenvallende omzet 

is niet de boycot, maar de lagere roebelkoers. 

Bomen uit Opheusden zijn zo duur geworden voor 

consumenten uit Rusland dat de afzet stokt. 

Volgende generatie 

Derk en Herman zijn nog geen vijftig, maar toch 

staat de volgende generatie al te trappelen. De 

zonen van Derk en de dochter van Herman wer-

ken al behoorlijk mee. De oudste zonen van Derk 

werken al bij collega-kwekers en Derk hoopt zelf 

dat hij een van zijn zonen naar het buitenland 

kan krijgen voor een leerstage. En hoewel deze 

zonen nog maar net zestien zijn, weten ze al pre-

cies waarmee zij het bedrijf willen uitbreiden. Van 

Eldik neemt me mee naar het bedrijf van buurman 

Roelofsen, die zijn eigen variant van de gotenteelt 

heeft ontwikkeld. De jonge spillen of, in dit geval, 

handveredelingen, staan niet met zijn allen in 

dezelfde goot, maar gewoon in sleufpotten op een 

goot met uitsparingen. Deze uitsparingen zorgen 

ervoor dat de planten niet kunnen omwaaien. Van 

Eldik lijkt ervan overtuigd: dit wordt de toekomst; 

veel flexibeler en goedkoper dan de gotenteelt. 

De enige opmerking die Van Eldik maakt, is dat er 

geen handveredelingen op horen te staan, maar 

bomen op eigen wortel. Dat wordt volgens de 

kweker de toekomst. 

‘Mijn broer treedt niet op 

de voorgrond, maar is voor 

ons bedrijf een onmisbare 

schakel in het geheel’

http://www.boom-in-business.nl/

artikel.asp?id=23-5487
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Folie blijft toch beste 
afdekmateriaal
'Benieuwd hoe diverse afdekmaterialen zich houden bij het rooien'

Dit jaar is door HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen onderzoek gedaan naar zes afdekmethodes om onkruid te onderdrukken bij zowel zomer- 

als winterstek. Uit de voorlopige resultaten komen gangbaar zwart landbouwplastic van 20 micron en biologisch afbreekbare zwarte folie van 12 

micron als beste uit de bus.

Auteur: Dick van Doorn



19www.boom-in-business.nl

Samen met junior adviseur Wouter Staats van HAS 

Kennistransfer zit ik aan tafel bij boomkweker Jos 

Willemsen in Zundert, waar de proef vanaf half 

april is uitgevoerd. ‘Als junior adviseur volg ik een 

traineeship van twee jaar bij HAS Kennistransfer’, 

legt Staats uit. ‘Ik ben afgestudeerd in de toege-

paste biologie en werd gevraagd om dit onderzoek 

uit te voeren na een aanvraag hiervoor vanuit 

de boomteeltsector.’ Volgens Willemsen was er 

namelijk behoefte aan dit onderzoek bij de teelt-

studiegroep Bos- en Haagplantsoen van ZLTO, 

om een alternatief te zoeken voor herbiciden in 

verband met het steeds beperktere gebruik van 

deze middelen. Daarom is de opzet van deze proef 

deels opgesteld door Henk Raaijmakers van ZLTO 

Deurne/Vakgroep Bomen en Vaste Planten en gefi-

nancierd door het Centre of Expertise Greenports.

Half april 2015 werd op de kwekerij van Willemsen 

begonnen met een proefvlak met zes teeltbed-

den van 80 meter lang. Staats: ‘Het doel was om te 

bekijken welke afdekmethodes het meest geschikt 

waren om onkruid te onderdrukken in zomer- en 

winterstek.’ Er werden vier soorten zomerstek 

gebruikt, namelijk Potentilla frut. Katherine Dykes, 

Spiraea cin. Grefsheim, Stephanandra inc. Crispa en 

Prunus laurocerasus. Daarnaast waren er twee soor-

ten winterstek: Spiraea billiardii en Symphoricarpos 

d. White Hedge. Bij de zomerstek werden zes ver-

schillende afdekmaterialen uitgetest, bij de winter-

stek vijf. Bij de zomerstek ging het om biologisch 

afbreekbare folie (biodegraderende tuinbouwfolie) 

van 12 micron, bladmulch (100 procent bladcom-

post) van 5 cm dikte, cellulose (Stesam biologisch 

afbreekbaar antistuifmiddel) van 5 mm, groencom-

post van 5 cm dikte, plastic landbouwfolie van 12 

micron en gehakseld stro van 5 cm dikte.

Beide folies het beste

Tijdens het onderzoek werd door Staats en 

één andere projectmedewerker de mate van 

onkruidonderdrukking onderzocht en het effect 

van de afzonderlijke soorten afdekmateriaal op de 

groeisnelheid van de stekjes. ‘Tussen half april en 

half augustus voerden we om de drie weken vijf 

metingen uit, met als uitgangspunt een controle-

groep bij zomerstek op basis van een teeltbed met 

alleen kale grond. Bij winterstek hanteerden we 

een controlegroep op basis van plastic landbouw-

folie. We bepaalden de onkruidbedekking en het 

drogestofgehalte van het onkruid.’ De onkruidbe-

dekking werd beoordeeld op basis van de EWRC-

schaal (European Weed Research Council). Per teelt-

bed werden tijdens de proef drie à vier herhalingen 

uitgevoerd. ‘Ook hebben we de houdbaarheid van 

de zes afdekmaterialen visueel beoordeeld aan de 

hand van expert opinion.’ Sommige afdekmaterialen 

hebben zichtbaar een negatief effect op de groei-

snelheid van de stekjes, volgens Staats. ‘Sommige 

afdekmaterialen, zoals bladmulch, groencompost 

en stro, hebben stikstof nodig om te kunnen ver-

teren. Daarnaast zorgt stro voor een temperatuurs-

verandering in de bodem. Bij het gebruik van stro 

in zomerstek bijvoorbeeld is duidelijk uitval van 

planten te constateren.’ Volgens Willemsen heeft 

dit te maken met de warmte-uitstraling van de 

bodem. Dit voorjaar vroor het 's nachts soms nog.

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat 

de beide folies, de biodegraderende tuinbouwfolie 

en het plastic landbouwfolie met een dikte van 

respectievelijk 12 micron en 20 micron, als beste 

afdekmateriaal uit de bus komen, zowel bij de 

zomer- als de winterstek. Staats: ‘Volgens de fabri-

kant zou de houdbaarheid van het afbreekbare 

folie drie maanden zijn, maar het houdt na vijf 

maanden nog keurig stand.’ Voor de controlegroep 

bij de winterstek werd landbouwfolie gebruikt. 

Bij de winterstek ging het om twee teeltbedden 

met vijf soorten afdekmaterialen. Staats: ‘Geen 

bladmulch, omdat we dat oorspronkelijk niet in dit 

onderzoek zouden meenemen als afdekmateriaal.’ 

Zowel bij de zomer- als de winterstek was er bij de 

beide foliesoorten geen verschil in ontwikkeling 

bij alle zes soorten gebruikte stekken. Staats: ‘Bij de 

winterstek werd de cellulose overigens van tevoren 

en achteraf opgebracht; bij de zomerstek alleen 

achteraf. De uithardingstijd van cellulose is variabel 

per applicatiemethode. Bij een dunnere laag duurt 

het zo'n 24 uur, maar bij een dikkere laag, zoals 

in deze proef toegepast werd, duurt het langer, 

afhankelijk van meerdere factoren. Bij de overige 

mulchen, groencompost, bladmulch, stro en cel-

lulose zagen we dat de onkruidonderdrukking 

langzaam achteruitging door vertering van het 

materiaal.’ Het biologisch afbreekbare tuinbouw-

folie hield zich volgens Staats beter dan de beide 

onderzoekers in eerste instantie verwacht hadden. 

‘Zowel bij de zomer- als de winterstek hadden we 

verwacht dat het eerder zou scheuren.’ Het enige 

waar Willemsen wel huiverig voor is, is dat dit 

afdekmateriaal bij het rooien kan gaan schilferen, 

zodat het product niet schoon gerooid kan wor-

den. Afnemers zullen schilfers in de grond van de 

stekken niet accepteren. 

Landbouwfolie bij zomerstek

In de praktijk wordt landbouwfolie door som-

mige stekkwekers al gebruikt bij winterstek. Bij 

zomerstek echter niet, vanwege het probleem 

dat er gaten in het folie en in de grond moeten 

worden gemaakt. Staats: ‘Eigenlijk kun je land-

bouwfolie bij zomerstek alleen toepassen als je de 

stekken mechanisch kunt planten. Anders wordt 

het te duur voor de kweker, vrezen wij.’ Verder is 

landbouwfolie bij zomerstek ook lastig omdat het 

moeilijker is op te ruimen; tijdens het rooien is er 

vaak sprake van natte en drassige omstandighe-

den. ‘En met gewoon landbouwplastic houd je 

natuurlijk altijd kosten voor het afvoeren van het 

materiaal.’

Als we naar de vier overige soorten afdekmateria-

len kijken, dan is het voordeel van groencompost 

volgens Staats dat het makkelijk is aan te brengen. 

Nadeel is dat er stikstofonttrekking plaatsvindt 

en dat het zijn functie als onkruidonderdrukker 

op den duur verliest. Bladmulch heeft dezelfde 

voor- en nadelen als groencompost, maar is nog 

makkelijker aan te brengen vanwege zijn fijnere 

structuur. Het voordeel van stro is dat het makkelijk 

aan te brengen is; nadeel is de warmteonttrekking 

aan de bodem, het verwaaien door de wind en het 

feit dat onkruid moeilijk te traceren is tussen het 

stro. Staats: ‘En stro zorgt ook nog voor stikstofont-

trekking, weten we uit literatuuronderzoek.’ Een 

voordeel van cellulose was dat het homogeen kon 

worden aangebracht over het teeltbed, maar had 

als nadeel dat het na vijf weken relatief droog weer 

begon te scheuren en te verwaaien.

Metingen oktober/november

Staats: ‘De huidige resultaten zijn overigens nog 

maar voorlopig; er moeten nog metingen verricht 

worden. Dat gaan we in oktober en november 

2015 doen.’ De reden hiervoor is dat de onderzoe-

kers willen zien hoe de diverse afdekmaterialen 

zich houden bij het rooien van de zomer- en win-

terstek. En, misschien nog wel belangrijker, hoeveel 

tijd het rooien kost bij de afzonderlijke soorten 

afdekmateriaal. ‘Verder hebben we nog voldoende 

ideeën voor vervolgonderzoek in dit kader’, aldus 

ACHTERGROND

‘Plantmachine zomerstek 

wellicht mooie oplossing’

8 min. leestijd
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Staats. Zo wil hij bekijken of er een methode 

kan worden ontwikkeld waarbij de zomerstek 

machinaal aangebracht kan worden in het land-

bouwfolie. Volgens boomkweker Willemsen, bij 

wie deze proef is uitgevoerd, zouden producenten 

van biologisch afbreekbaar folie op zoek kunnen 

gaan naar een variant die bij het rooien volledig is 

opgelost, zodat er geen schilfers meer in de grond 

zitten. ‘Of, en dat is realistischer, verwacht ik, dat zij 

of andere producenten een spray ontwikkelen die 

je twee dagen voor het rooien over het folie spuit, 

waardoor het tijdens het rooien volledig opgelost 

is.’ Staats heeft ook nog ideeën voor onderzoek 

naar papier(pulp)versies als afdekmateriaal voor 

winter- en zomerstek. ‘In de aardbeienteelt wordt 

dit sinds kort al volop gebruikt. Helaas kwam deze 

innovatie net na het begin van ons onderzoek op 

de markt, zo rond mei, juni.’ Volgens Staats zouden 

al deze ideeën meegenomen kunnen worden in 

een afstudeerproject in 2016. ‘We zoeken in dit 

kader nog bedrijven die “coöperatief” willen mee-

werken aan dit vervolgonderzoek.’

Willemsen ziet zeker mogelijkheden voor dit soort 

afdekmaterialen voor winter- en zomerstek, maar 

hij vindt dat er een vergelijkbaar onderzoek moet 

komen naar de diverse toegelaten chemische 

onkruidbestrijdingsmiddelen. ‘Eventueel kun je in 

zo'n proef meteen nieuwe middelen meenemen 

waarvoor de toelating eraan zit te komen.’ Volgens 

Willemsen blijven chemische onkruidbestrijdings-

middelen interessant, omdat ze minder werk 

opleveren voor de kweker dan de afdekmaterialen 

waarnaar nu onderzoek is gedaan.

‘Onderzoek zeer nuttig’

Volgens Jeroen van der Meij, projectleider onder-

zoek bij DLV Plant, is het belang van het onderzoek 

van Staats klip en klaar. Van der Meij is projectlei-

der op de proeflocatie van DLV Plant in Boskoop 

en houdt zich voornamelijk bezig met de boom-

kwekerij. Volgens hem zijn de mogelijkheden voor 

ontsmetting van percelen en het aantal toelatin-

gen van herbiciden de laatste jaren drastisch afge-

nomen. ‘Van 2007 tot 2012 hebben PPO en DLV 

Plant veel bodem- en contactherbiciden getest 

(zie www.dlvplant.nl, zoeken op “herbicidenonder-

zoek”). Slechts enkele daarvan zijn het traject van 

toelating voor boomkwekerij en vaste planten in 

gegaan (o.a. Basta, Wing P), of de aanvraag is nog 

in behandeling.’ Willemsen vindt niet alleen dat er 

naast onderzoek naar chemievrije methodes ook 

onderzoek naar chemische onkruidbestrijdings-

middelen moet komen, maar vergelijkend onder-

zoek naar diverse herbiciden is volgens hem zeker 

ook een optie. ‘Voor de kweker blijft het belangrijk 

dat een middel of methode niet te veel, en het 

liefst minder werk oplevert. En ook niet geheel 

onbelangrijk: ook de kosten moeten bij voorkeur 

omlaag.’

In 2012 en 2014 heeft Van der Meij zich met het-

zelfde vraagstuk beziggehouden als Staats. ‘Het 

‘We zullen als sector toch 

alternatieven moeten 

ontwikkelen’

De houdbaarheid van het afbreekbare folie zou drie maanden zijn, maar het houdt na vijf maanden nog keurig stand.
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verschil is dat ik afdekmaterialen voor toepassing 

in pot- en containerteelt heb onderzocht (zie www.

dlvplant.nl, zoeken op “verslag afdekmaterialen”). 

De toepassing van herbiciden en mechanische 

onkruidbestrijding in de pot- en containerteelt is 

nog beperkter dan de mogelijkheden in de volle-

grondsteelt, overigens zonder dat ik het probleem 

voor vollegrondstelers wil bagatelliseren.’

Kostenbesparing materiaal

Afdekmateriaal in de pot- en containerteelt moet 

volgens de projectleider onderzoek meer voordeel 

opleveren dan de 15.000 euro per hectare aan 

arbeidskosten zonder afdekmateriaal. ‘Elke twee 

jaar test ik op onze proeflocatie diverse nieuwe 

en bestaande afdekmaterialen. Er wordt dan een 

overzicht gemaakt van de gebruikswaarde, c.q. de 

voor- en nadelen van de verschillende afdekmate-

rialen.’ Het belangrijkste doel van de proeven is om 

voor elk afdekmateriaal inzichtelijk te maken welke 

kostenbesparing ermee te behalen valt. Van der 

Meij: ‘De beste afdekmaterialen zijn niet altijd het 

goedkoopst voor de kweker. Afdekmaterialen met 

hoge aanschafkosten waarvan het aanbrengen 

zeer arbeidsintensief is, zijn niet rendabel. Denk 

bijvoorbeeld aan Jaritop.’ Anderzijds kan een zeer 

voordelig product dat eenvoudig is aan te brengen 

veel meer kostenbesparing opleveren, ook al laat 

het hier en daar wat onkruid door, aldus de pro-

jectleider onderzoek bij DLV Plant. 

Van der Meij vindt het onderzoek van Staats 

gedegen en vakkundig. ‘Wellicht is het bij een 

afstudeerproject in 2016 interessant om eens te 

kijken naar de toepassing van eendenkroos. Wij 

hebben daar op onze proeflocatie ervaring mee 

opgedaan bij het project ‘Kennis- & innovatie-

impuls’ (zie http://kennisinnovatieimpuls.nl, zoeken 

op “Eendenkroos”). DLV Plant gaat in 2016 weer 

onderzoek doen naar diverse afdekmaterialen. De 

voorlopige planning is om in november 2015 een 

nieuwe proef op te zetten en deze tot eind 2016 te 

volgen. Eind 2016 zullen de resultaten bekend zijn.

Vervolgonderzoek belangrijk

Een ander bedrijf dat, naast Jos Willemsen, betrok-

ken was bij het onderzoek naar de verschillende 

afdekmaterialen, was Boomkwekerij Huijbregts 

uit Zundert. ‘Wij waren in de proef van Staats 

leverancier van een deel van de zomerstek’, aldus 

directeur-eigenaar Hans Huijbregts. Een deel van 

de uitkomsten van het onderzoek had Huijbregts 

met zijn kennis en ervaring van tevoren wel zien 

aankomen. ‘En ik heb ook wel mitsen en maren 

bij de soorten afdekmaterialen die onderzocht 

zijn. Zo zit je met 5 cm compost natuurlijk met je 

mestboekhouding en met een veel te hoog kalige-

halte van de grond. Ook bij de stikstofonttrekking 

waar Staats en Willemsen het over hebben, heb ik 

bedenkingen, inderdaad.’ 

Hij is evenals Willemsen erg benieuwd hoe het bio-

logisch afbreekbare folie zich houdt bij het rooien. 

Verder hoopt hij dat Staats vervolgonderzoek gaat 

doen naar de mogelijkheden om een machine 

te ontwikkelen waarmee automatisch zomerstek 

geplant kan worden in gangbaar landbouwfolie. 

‘Dat is wellicht een mooie oplossingsrichting’, aldus 

Huijbregts. ‘Evenals het idee van een spray waar-

mee je biologisch afbreekbaar folie op basis van 

zetmeel in korte tijd kunt afbreken.’

Zelf is Huijbregts dit jaar voor het eerst aan het 

experimenteren met een schoffelmachine voor de 

tractor. ‘Er komen steeds meer restricties op herbi-

cides in zomerstek; we zullen als sector toch een 

alternatief moeten ontwikkelen.’ Huijbregts heeft 

overigens het idee dat bodemherbiciden ook een 

nadelige invloed op de plantontwikkeling hebben. 

‘Ik denk dat deze middelen schadelijker zijn voor 

onze stekjes dan we tot nu toe hebben aangeno-

men. Willemsen heeft wel gelijk als hij zegt dat de 

onderzoekers ook onderzoek moeten doen naar 

toegelaten (toekomstige) chemische middelen. We 

moeten als sector zorgen dat we altijd een aantal 

“correctiemiddelen” achter dat hand hebben, maar 

we zullen eraan moeten wennen dat we ze niet 

meer standaard gebruiken. De hoofdmoot zal in 

de toekomst bestaan uit mechanische of fysieke 

maatregelen, zoals afdekmaterialen. Het zal een 

samenspel moeten worden.’   

Wouter Staats wil bekijken of er een methode kan worden ontwikkeld waarbij de zomerstek machinaal aangebracht kan wor-

den in de beide foliesoorten.

http://www.boom-in-business.nl/

artikel.asp?id=23-5488
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Bij kwekerij De Buurte in het Gelderse Oene worden maandag de eerste kerstbomen van het seizoen gerooid. Dat gebeurt machinaal met een rooima-

chine. De kerstbomen, die al in een pot in de grond zitten, kunnen zo direct uitgeleverd worden aan de Nederlandse tuincentra. Nu al zijn er consu-

menten die een kerstboom komen, eerder dan andere jaren. Een nieuwe trend is ook een tweede -kleiner- boompje voor in de slaapkamer of op het 

toilet. De Buurte is met 60 ha. kerstbomen (400.000 stuks), de grootste kweker van Nederland. Daarvan worden er jaarlijks zo’n 80.000 verkocht in 

binnen- en buitenland. Opmerkelijk is dat Nederland ook levert aan Scandinavische landen waar de kerstboom oorspronkelijk vandaan komt. Reden 

is dat daar slechts één soort wordt gekweekt, de Nordman, en Nederlandse kwekerijen een veel ruimere keuze hebben. De traditie van het kopen van 

een ‘levende’ kerstboom en het versieren er van, is volgens een woordvoerder van De Buurte, helemaal terug van weggeweest. De kunstkerstboom is 

vrijwel verdwenen.

Levende’ kerstboom terug 
van weggeweest!
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Levende’ kerstboom terug 
van weggeweest!
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Hij zit inmiddels alweer bijna drie maanden op zijn 

stek. ‘Ja, het bevalt prima tot nu toe, dank u.’ Zijn 

bureau verraadt dat de fase van inwerken al voorbij 

is. Keurig gerangschikt liggen dikke stapels papier 

te wachten op zijn aandacht. 

Vervolgstap

‘O ja, dat interview.’ Mantje - deze vrijdag casual 

gekleed in spijkerbroek en kraakhelder wit over-

hemd - laat de papieren op zijn bureau even voor 

wat ze zijn en schuift aan. Hij kiest zijn woorden 

zorgvuldig. ‘Kees van Iersel wilde het iets rustiger 

aan gaan doen, heeft jonge kinderen waaraan hij 

tijd wil besteden. Hij blijft op strategisch niveau 

meedenken en doet het financiële gedeelte. Ik heb 

de dagelijkse leiding en mag nieuwe lijnen uitzet-

ten,’ legt hij uit. 

Even later: ‘Voor mij is dit een heel logische ver-

volgstap. In onze sector zit nu eenmaal heel weinig 

tussen de laag van vertegenwoordiger en manage-

mentfuncties. Ik had altijd al de ambitie om op 

managementniveau dingen te gaan doen.’ 

In de eerste twee maanden herkende hij veel 

dingen uit zijn vorige banen. Verder merkte hij dat 

de cultuur op het bedrijf goed is, met veel eigen 

verantwoordelijkheid en initiatief in plaats van 

dat alles van bovenaf gestuurd wordt. Mantje: ‘Dat 

is goed, want het is belangrijk dat mensen zelf 

nadenken over hun werk.’

Roots

Mantje liep in een ver verleden al eens stage bij 

Udenhout. Daar kende hij het 125-jaar oude bedrijf 

van de familie Van Iersel al van. Hij vond het altijd 

al een mooi bedrijf. ‘Als je hier alleen al aankomt, 

heeft het al een bijzondere sfeer. Het ademt iets 

van het platteland uit, haast iets romantisch bijna. 

Maar vergis je niet: dit is een heel gedegen en 

gezond bedrijf, met goede roots. Zestig werkne-

‘Voor mij is 
dit een 
logische stap’

Martien Mantje nieuwe directeur 

boomkwekerij Udenhout 

Opmerkelijke transfer afgelopen zomer: Martien Mantje (35) verruilt werkgever Ebben om directeur te worden bij boomkwekerij Udenhout. Zelf keek 

Mantje er minder van op: ‘Voor mij voelt dit als een heel logische stap,’ zegt hij. De nieuwe directeur van Udenhout over zijn carrière, handelsbloed, 

LinkedIn, overproductie, turnkey-projecten en het Xylella-gevaar.   

 

Auteur: Peter Voskuil



mers, een heel goede naam, een brede afzetmarkt, 

zowel nationaal als internationaal.’

Het familiebedrijf begon ooit in populieren en ver-

breedde na de begintijd al snel haar sortiment tot 

wat het nu is. Waar het gros van de collega-boom-

kwekers vooral tuincentra belevert, is kwekerij 

Udenhout voornamelijk op de institutionele markt 

actief. Aannemers, gemeenten, architecten en 

hoveniers in het hogere segment zijn er klant. Het 

is een specialistisch vakgebied. Mantje: ‘Het gaat 

erom hoe je levert, wat je levert, prijs/kwaliteit, 

uitstraling, je voortraject, je nazorgtraject. En in de 

ene nichemarkt is het ene weer belangrijker dan 

het andere. Iedere klant vereist eigenlijk zijn eigen 

specifiek pakket aan kunde.’

Op de 160 hectare die kwekerij Udenhout beslaat, 

worden voornamelijk laanbomen gekweekt in de 

maten 14 tot 30. ‘Daarboven hebben we ook wel 

wat staan, maar is het wat beperkter.’ Juist in dat 

zwaardere segment liggen voor Boomkwekerij 

Udenhout kansen, is de eerste analyse van Mantje. 

Hij werkt aan plannen om het sortiment op dat 

gebied strategisch te verruimen. 

Kunst is volgens hem voor iedere kwekerij om de 

optimale aansluiting te vinden op de markt. ‘Daar 

zit de uitdaging. Ik verwacht aandeel te kunnen 

winnen komende jaren door betere penetratie op 

bepaalde markten.’ 

Welke markten dat zijn en hoe hij dat precies wil 

doen, houdt hij met het oog op de concurrentie 

voor zichzelf. ‘Maar ik heb wel ideeën,’ kondigt hij 

aan. 

Dat spelen met hoeveelheden heeft hij altijd fasci-

nerend gevonden. ‘Dat is het moeilijke van het vak. 

Hier krijg ik de mogelijkheden en de vrijheid om 

dat te doen,’ zegt hij. ‘Ik kan meestal wel goed zien 

wat er in de markt te verkopen valt en wat niet. 

Soms moet je ook een beetje geluk hebben. En 

mislukkingen horen er ook bij; dat is een onderdeel 

van ondernemen.’

Frederiksoord

Martien Mantje kreeg zijn passie voor de boom-

kwekerij met de paplepel ingegoten. Zijn vader 

werkte jarenlang als praktijkleraar op Frederiksoord 

en daarvoor als loodsbaas bij het bedrijf waar zijn 

zoon nu directeur van is geworden. ‘Maar dat was 

voor ik geboren werd,’ zegt Mantje. 

Naast zijn lerarenbestaan bestierde pa Mantje thuis 

ook een kleine kwekerij. ‘Gewoon een leuk sorti-

ment als hobby erbij,’ legt Mantje uit. Hij speelde 

op zijn elfde al boomkwekerijtje in de tuin van zijn 

vader. Via de kanalen van zijn vader verkocht hij 

dan bepaalde materialen mee, waarmee hij dan 

een zakcentje verdiende. ‘Ik heb altijd zeker gewe-

ten dat ik de boomkwekerij in wilde. Het is een 

heel breed en interessant vak, vind ik. De natuur, 

werken met grond, milieu, en de echte handelskant 

die eraan zit , die combinatie maakt het voor mij 

aantrekkelijk.’ 

Mantje koos zonder aarzelen voor Frederiksoord, 

waar hij de opleiding Kaderfunctionaris Boomteelt 

volgde. Daarna deed hij de agrarische hogeschool 

in Den Bosch. Na die studie keerde hij niet meer 

terug naar het noorden, maar bleef hij in Brabant 

hangen. 

Van den Oever

In 2004 ging hij aan de slag bij M. van den Oever & 

Zonen. ‘Prachtig bedrijf, leuke mensen,’ vat hij zijn 

tijd daar samen. Hij werkte er in het begin buiten. 

Promoveerde tot loodsbaas en hielp in de winter 

vanuit kantoor mee om de export op te zetten. Op 

Ik had altijd al de ambitie 

om op managementniveau 

dingen te gaan doen

Een open blikveld is heel 

belangrijk in deze sector. 

Er zijn te veel bedrijven die 

nog altijd traditioneel naar 

de sector kijken
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eigen initiatief benaderde hij de Engelse markt. Na 

verloop van tijd werd dat een dagtaak. 

In zijn streven naar verbeteringen werd hij in die 

tijd door collega’s wel eens als betweter ervaren, 

bekent hij. ‘Maar dat is niet erg. Je mag best wel 

eens vervelend gevonden worden ook. Als bijvoor-

beeld een proces niet optimaal verloopt, dan wordt 

het al snel als vervelend ervaren als je dat wilt 

veranderen,’ vertelt hij. ‘Mensen hebben over het 

algemeen moeite met veranderingen.’ 

Na zijn jaren bij Mart van den Oever stapte hij 

over naar kwekerij Ebben. Daar werkte hij ook zo’n 

jaar of vijf, veelal in de verkoop. Tot boomkwekerij 

Udenhout bij hem aanklopte. Directeur Kees van 

Iersel zocht al een tijdje naar iemand voor de dage-

lijkse leiding van het bedrijf.  

LinkedIn

Mantje werd in eerste instantie gescout door een 

bureau dat hem via LinkedIn op het spoor was 

gekomen. Hij kwam met glans door de gesprekken 

en testen heen. Toen hij voor het eerst met Kees 

van Iersel in gesprek kwam, bleken de twee hele-

maal op een lijn te zitten: ‘Het klikte meteen.’

Op zijn werk is Mantje fanatiek. Hij vindt het 

heerlijk om werkweken van zestig uur te maken, 

en doet daarnaast ook nog een pittige studie 

bedrijfskunde aan Nijenrode. De vrije tijd die hij 

nog overhoudt, besteedt hij aan zijn vriendin, aan 

hardlopen en (let op!) kickboksen.

De afwijkende achtergrond van niet zelf uit de 

familie afkomstig te zijn, kan ook een voordeel zijn 

voor een directeur, denkt Mantje: ‘Een open blik-

veld is heel belangrijk in deze sector. Er zijn te veel 

bedrijven die nog altijd traditioneel naar de sector 

kijken, en dat zijn niet alleen de kleine Boskoopse 

kwekers.’ 

Er is overproductie in Europa. De stagnerende hui-

zenbouw draagt daartoe bij. Veel gemeenten heb-

ben problemen met hun grondbedrijf. Budgetten 

nemen af. Lichtpunt is dat de vergunningverlening 

inmiddels weer toeneemt. ‘Nog drie jaar geduld 

en dan zal de markt weer aantrekken,’ verwacht 

Mantje. ‘We zijn er nog niet, maar de voortekenen 

zijn gunstig.’

Leveranciers worden tegenwoordig in een steeds 

vroeger stadium bij projecten betrokken, vaak al in 

de ontwerpfase. Mantje: ‘Vroeger had je gemeen-

tekwekerijen; daar zaten ambtenaren met eigen 

ervaringen. Die schakel is weg.’ 

Het is een trend die rond de eeuwwisseling is inge-

zet met de aanbestedingsregels. Dat heeft ook zo 

zijn nadelen, constateert Mantje. Er worden door 

norminstituten eisen gesteld die steeds verder van 

de praktijk af staan. ‘Sommige van die eisen zijn 

onbegrijpelijk. Alleen eisen dat er een rechte stam 

is en een aantal takken in de kroon zonder reke-

ning te houden met de habitus, geeft een verte-

kend beeld van de werkelijkheid. Als een Fraxinus 

ornus ‘Obelisk’ geen plakoksels mag hebben, dan 

Martien Mantje op de kwekerij

INTERVIEW5 min. leestijd
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serveer je dus een hele soort af. Dan houd je geen 

enkele rekening met de groeiwijze van een boom. 

Dan creëer je beperkingen in plaats van duidelijk-

heid.’ 

Turnkey

Gemeenten leggen tegelijk steeds meer verant-

woordelijkheid bij de markt zelf. Nazorgtrajecten 

van tien jaar zijn voor aannemers inmiddels aan 

de orde. Turnkey is de nieuwe trend. Van ontwerp 

via uitvoering tot nazorg. Planten, water geven, 

verankering, snoeien naar een bepaald eindbeeld: 

het wordt bij de aannemer neergelegd tot het 

helemaal klaar is voor een derde partij om over te 

nemen. 

De markt vraagt daarvoor steeds meer vakkennis. 

‘Ziekten, herkomsten, ent-onderstamcombinaties 

en ga zo maar door. Dat is allemaal kennis die hier 

op deze kwekerij door de jaren heen is opgebouwd 

en soms ongeëvenaard,’ aldus Mantje. 

Met die kennis moet je volgens hem dag en nacht 

bezig zijn: lezen (vakliteratuur), luisteren (mensen 

spreken), informeren (bij leveranciers). ‘Voeling met 

de markt is alles. Kennis van de problematiek van 

je klant wordt belangrijker om je te onderscheiden. 

Er zijn zat dingen die mooi bloeien, maar wat is nu 

wel en niet goed op een bepaalde plek?’ 

Alles draait om levensduur. Essentaksterfte in bui-

tengebieden kan zomaar een reden zijn om weer 

terug te keren naar linden en vertrouwde iepen-

soorten. Mantje: ‘Dit is echt een relatiemarkt. Het 

duurt meerdere jaren om die band op te bouwen 

die je wilt hebben met je klanten. Vertrouwen is 

alles. Dat krijg je pas als je jaren achter elkaar een 

topproduct levert.’

Nog zo’n hot item: milieu en duurzaamheid. Er 

worden nog te veel keuzes gemaakt voor inferi-

eur materiaal, vindt Mantje. ‘Duurzaamheid moet 

je breder zien dan alleen het productieproces op 

de eigen kwekerij. Dat is van het moment dat het 

zaadje gaat kiemen tot het vellen van de boom 

aan het einde van zijn levensduur. Herkomst en 

teeltwijze maken dat er later minder werkzaamhe-

den aan de boom uitgevoerd hoeven te worden. 

Wij zijn dan ook enorm bezig met herkomst en 

selectie.’

Xylella

70% van alle gekweekte bomen in Nederland is 

bestemd voor de export. De basis van dat succes-

verhaal is natuurlijk de kwaliteit. En die moeten we 

met zijn allen hooghouden, vindt Mantje. 

Hij maakt zich daarom zorgen over Xylella. Om te 

voorkomen dat de bacterieziekte uit Italië, Frankrijk 

en Zuid-Amerika op korte termijn in Nederland 

opduikt, doet boomkwekerij Udenhout even geen 

zaken in die gebieden. Voorkomen dat de ziekte 

Er worden nog te veel 

keuzes voor inferieur 

materiaal gemaakt

zich verder verspreidt, is misschien een illusie, maar 

de sector kan er volgens hem wél voor zorgen 

de ziekte zo lang mogelijk uit Nederland weg te 

houden. ‘Dat is in ieders belang. Ik hoop dat bij 

alle collega’s en andere betrokkenen de moraal om 

dat te bereiken hoog blijft. Daar moeten we echt 

heel attent op zijn met z’n allen.’ Mantje hoopt dat 

er snel waterdichte afspraken komen met contro-

lerende autoriteiten over een systeem van steek-

proeven in de strijd tegen Xylella.  

INTERVIEW

http://www.boom-in-business.nl/
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‘Annabelle, het wordt niets 
zonder jou, Annabelle’

Hydrangea ofwel hortensia, prima toepasbaar in de openbare ruimte

Ongetwijfeld kent iedereen dit lied van Hans de Booy uit 1982. Maar niets is minder waar: er is méér dan alleen Annabelle, de meest populaire  horten-

sia. En ze kunnen op meer plekken staan dan in de tuin  of als gedroogde versie in de vaas thuis. Voor de openbare ruimte zouden ze ongeschikt zijn 

en met name teveel water, voeding en onderhoud vragen. Maar dit berust op een misverstand volgens hortensia-experts. Zij zetten boeiend sortiment 

uiteen en geven een top tien voor toepassing in de openbare ruimte.

Auteurs: Santi Raats en Jan van Noordenburg

Foto’s: Jan van Noordenburg 
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Pluimhortensia’s, bolhortensia’s, schermhortensia’s. 

Bloemen die van wit naar roze of groen verkleuren, 

blauwbloemige en dubbelbloemige variëteiten, 

klein blijvende soorten en struiken die meters 

de hoogte en de breedte in gaan. Bertha’s Hof 

in Valburg verzamelt hortensia’s en betrekt ze 

van kwekers als Plantentuin Esveld, Hovaria,  Van 

Klaveren Plant, Gebr. Jonkers en Van Son & Koot, 

enz. 

Jan van Noordenburg, eigenaar van Bertha’s Hof: 

‘Er is voor iedereen een perfecte hortensia.’

Naar de populaire Nederlandse herkenning kun-

nen hortensia’s worden ingedeeld in de groepen 

boerenhortensia’s, schermbloemige hortensia’s, 

‘Annabelle’, pluimvormige hortensia’s, eiken-

blad hortensia’s, grote struiken  en klimhortensia’s. 

Daarnaast is er de wetenschappelijke indeling. 

Het geslacht Hydrangea bestaat uit bijna dertig 

verschillende soorten. Onder die soorten horen 

dan weer vele variëteiten, cultivars en rassen. De 

schrijfwijzen  zijn altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld: 

Hydrangea macrophylla  ‘Rosita’. 

Hierbij is Hydrangea de naam van het geslacht, 

macrophylla de naam van de soort en ‘Rosita’ de 

naam van het ras of de cultivar.  

Boerenhortensia’s

Kleur

We kennen ze allemaal: de roze en de blauwe 

hortensia’s. Het aannemen van het vermogen om 

een andere kleur aan te nemen, is een van de ken-

merkende aspecten aan de Hydrangea macrophylla 

en een aantal variëteiten van Hydrangea serrata. 

Lichtroze en crèmekleurige Hydrangea kunnen 

verkleuren naar lichtblauw of zilverig blauw. 

Donkerroze of rode Hydrangea zullen een don-

kerblauwe of zelfs dieppaarse kleur kunnen aan-

nemen. Voorwaarde voor het blauw worden van 

de bloem is, dat de plant in zure grond staat en dat 

aluminiumsulfaat of kali-aluin is toegevoegd. Staan 

de planten in grond met een neutrale pH-waarde 

(niet zuur, niet kalkrijk) of in kalkrijke grond, dan 

zullen de bloemkleuren in het algemeen rood, roze 

of wit zijn. Staan de planten in zure grond (grond 

met een lage pH-waarde) en wordt kali-aluin of alu-

miniumsulfaat toegevoegd, dan zullen de bloem-

kleuren blauw of paars worden. Met andere woor-

den, zand: blauw, en klei: roze. Van Noordenburg: 

‘Op klei hebben hortensia’s doorgaans meer 

moeite om aan te slaan dan op zand, maar als ze 

aanslaan, dan gaan ze er ook voor. Bij zand slaan 

ACHTERGROND9 min. leestijd
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ze wel direct goed aan, maar daarna doen ze het 

wat minder dan op klei omdat zandgrond minder 

voedzaam is.’

Bloeiwijze

Hydrangea of hortensia’s zijn overweldigend als ze 

bloeien. In de meeste gevallen zijn er twee soor-

ten bloemen in een bloeiwijze verenigd: kleine, 

vruchtbare bloempjes in het centrum en grotere, 

vaak anders gekleurde steriele bloemen langs de 

rand. De opvallende bloemen hebben de functie 

van insecten lokken naar de vruchtbare bloempjes 

in het midden. De bloeiwijzen kunnen bestaan uit 

platte of bolle schermen.

Water en ideale standplaats

Een hortensia heeft veel water nodig. In de zomer-

maanden van half mei tot en met augustus wordt 

De Fiat Panda onder de hortensia’s: 
‘Annabelle’
Hydrangea arborescens. De soort waartoe de bekende ‘Annabelle’ behoort, heeft zeer grote bolvor-

mige bloemen. De Nederlandse naam voor de arborescens is boomhortensia. De soort kent ook 

schermbloemige cultivars. Doordat de grote bollen veel water opnemen en de stengels lang en niet 

al te stevig zijn, zal de ‘gewone’ arborescens veelal worden opgebonden, of rondom beschermd wor-

den tegen ombuigen of zelfs knakken. 

Echter, nog niet zo lang is er een sterkere variëteit (‘Incrediball’) op de markt, die door de bloem-

bouw in de bloem wat minder water opneemt en bovendien wat kortere stengels heeft, waardoor 

omvallen, behoudens extreme omstandigheden, niet meer voorkomt. 

De struiken worden ongeveer een  meter hoog, de eerste jaren wat minder,  en ze kunnen elk 

jaar worden gesnoeid. Van Noordenburg voegt een saillant detail toe: ‘Door de introductie van 

‘Incrediball’ wordt de gewone ‘Annabelle’ inmiddels bijna niet meer verkocht.

In tegenstelling tot de meeste  macrophylla-hortensia’s bloeit de a ‘Annabelle’ zelfs na sterke snoei of 

een intens koude winter, omdat de bloemknoppen pas vanaf het voorjaar worden gevormd.

De hortensia ‘Annabelle’ bloeit op eenjarige scheuten van juli tot en met augustus. Elk voorjaar dient 

deze struik diep terug gesnoeid te worden op twee tot drie ogen en dunne twijgen moeten worden 

verwijderd. Hierdoor ontstaat op den duur een goed gevormd takkenskelet.      

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’

door de plant meer verdampt, dan door regenval 

aan water kan worden aangevoerd. Het is daarom 

in die maanden van belang dat regelmatig water 

wordt gegeven. Een van de ideale standplaat-

sen voor een hortensia is onder een boom of 

grote struik, zodat ze tegen de felle zon worden 

beschermd.  Maar let op, want bomen en struiken 

hebben ook veel behoefte aan water. Ze zullen 

vocht en voeding uit de grond halen, waardoor de 

hortensia, die over het algemeen veel water nodig 

heeft, tekort kan komen (zie verderop de uitzon-

deringen voor goede toepassing in de openbare 

ruimte). Zorg er daarom voor dat hortensia’s regel-

matig water krijgen. Vooral aan het begin of einde 

van een warme dag. Voorkom daarbij dat blad en 

bloem telkens nat worden bij een beregening. Voor 

mooie extra grote bloemschermen kan zuinige 

bemesting uitkomst bieden.

Ziekten en plagen

Hortensia is over het algemeen niet erg gevoelig 

voor ziekten en plagen als de plant gezond wordt 

gehouden. Ze kunnen hoogstens een beetje 

‘geplaagd’ worden door bladluizen, spintmijten, 

slakken, dopluis en de taxuskever.

Historie van de hortensia

Over de herkomst van hortensia heeft Jan van 

Noordenburg in de afgelopen tien jaar behoorlijk 

wat kennis verzameld, uit literatuur van over de 

hele wereld. Samengevat: Hydrangea is een plant 

die van oorsprong vooral uit China en Japan komt, 

maar ook komt ook voor in grote delen van Noord- 

en Zuid Amerika en andere streken van Oost 

Azië. Sommige soorten hebben zich ontwikkeld 

tot grote bomen, andere blijven kleine compacte 

struiken.

‘In 1753 publiceerde de Zweedse botanicus Carl 

Linnaeus de naam van het geslacht Hydrangea in 

Hydrangea is waarschijnlijk 

zo genoemd omdat het een 

plant is die veel water nodig 

heeft ‘Hydra’ , afgeleid van 

hydôr, betekent water
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zijn Species Plantarum, waarmee de wetenschap-

pelijke naam voor deze plant werd vastgelegd,’ ver-

telt Van Noordenburg. ‘Al eerder waren de planten 

vanuit Azië en Amerika in Europa geïntroduceerd. 

De wetenschappelijke naam is waarschijnlijk afge-

leid uit het Latijn en kan de betekenis ‘waterkruik’ 

hebben, een naam die een verbinding legt naar 

een plant, die veel water nodig heeft. ‘Hydra’ , afge-

leid van hydôr en betekent water. ‘Angea’ afgeleid 

van ‘angeion’, dat kan worden vertaald als kruik, 

houder van vloeistoffen.’

In de volksmond heeft de Hydrangea de naam hor-

tensia gekregen. 

Van Noordenburg: ‘De oorsprong van de niet-

wetenschappelijke naam hortensia is onduidelijk 

en er zijn veel verklaringen voor gegeven, die 

niet allemaal op waarheid kunnen berusten. De 

Fransman Philibert Commerson introduceerde 

rond 1770 vele soorten van deze plant in Europa. 

Men neemt algemeen aan dat hij de naam ‘horten-

sia’ als eerste heeft gebruikt. Een van de verklarin-

gen voor de naamgeving is, dat hij een plant, die 

hij ontdekte in het huidige Indonesië, vernoemde 

naar Hortense, de dochter van de prins van Nassau, 

met wie hij eerder was teruggekeerd van een bota-

nische expeditie.

 

Anderen beweren dat de naam ‘hortensia’ voort-

komt uit een vrije vertaling uit het Latijn van 

‘uit de tuin’. Het Latijnse hortus betekent ‘tuin’. 

Commerson vond planten in de tuin van de koning 

van Mauritius, een eiland ten oosten van Afrika, 

en zond deze naar Parijs. Een van die planten ‘uit 

de tuin’ van de koning zou hij hortensia genoemd 

hebben.

Een andere veel gehoorde verklaring voor de 

naam hortensia  is, dat Commerson de plant ver-

noemde naar Hortense, de dochter van Joséphine 

de Beauharnais, eerste vrouw van Napoleon 

Bonaparte. Hortense trouwde later met Lodewijk 

Napoleon en werd daardoor in 1806 de eerste 

koningin van Holland.  Dit verhaal kan eigenlijk 

niet kloppen, want toen Commerson de hortensia 

in Europa introduceerde, was Hortense nog niet 

eens geboren.

De geschiedenis van de introductie in Europa 

van Japanse soorten is vooral een Nederlands 

verhaal. De VOC, de Verenigde Oost-Indische 

Compagnie, stuurde in de zestiende en zeventien-

de eeuw reeds vertegenwoordigers naar Japan, die 

daar de Japanse flora bestudeerden. Ze brachten 

vele soorten Hydrangea naar het westen.

Omstreeks 1775 verbleef de Zweedse arts Carl 

Peter Thunberg op het eiland Deshima gelegen in 

de baai van Nagasaki, op een handelspost van de 

VOC. Naast arts was hij een verwoed botanicus, die, 

ondanks de tegenwerking van de Japanners kans 

zag vele planten te verzamelen en naar Nederland 

te zenden. Ook de Duitse arts, Philipp Franz 

Balthasar von Siebold, in dienst van het Nederlands 

Oost-Indische leger, introduceerde in de negen-

tiende eeuw in ons land vele hortensiasoorten 

vanuit Japan. In Leiden is nu het Sieboldhuis 

gevestigd, waar zijn Japanse verzamelingen zijn 

tentoongesteld.

Sortiment

Van Noordenburg: ‘Hieronder volgen 

de Hydrangea-soorten, waarvan Bertha’s Hof meer-

dere cultivars in het assortiment heeft. De achter-

wege gelaten soorten zijn erg moeilijk of geheel 

niet verkrijgbaar.’

Hydrangea macrophylla

De meest voorkomende soort bestaat uit twee 

groepen: de hortensiagroep en de lacecap-groep. 

Tot de hortensiagroep behoren de bolvormige hor-

tensia’s. Ze hebben overwegend steriele bloemen 

met drie tot vijf kelkblaadjes. Het aantal fertiele 

bloempjes is gering. Bij deze planten is blauwkleu-

ring mogelijk. 

De lacecap -groep, de schermbloemen, zijn bloe-

men met een plat of koepelvormig scherm van 

kleine fertiele bloempjes met daaromheen een 

aantal randbloemen. Ook hier is blauwkleuring 

mogelijk. De Hydrangea macrophylla-struiken zul-

len bijna altijd tussen de een en twee meter hoog 

worden. Er zijn  een enkele uitzonderingen, waar 

de hoogte onder de 100 cm zal blijven. De macrop-

hylla’s met witte en heel licht gekleurde bloemen, 

kunnen beter niet in de volle middagzon worden 

geplaatst.

 

Uiterst rechts, in tegenstelling tot de bolvormige 

hortensia links: de schermhortensia Hydrangea 

macrophylla ‘Blaumeise’(ofwel ‘pimpelmees’). Als 

in de zomer tussen 12 en 5 uur ’s middags de zon 

schijnt, zouden de planten met de lichtgekleurde 

bloemen eigenlijk in de schaduw moeten staan. 

Als de ‘Blaumeise’ veel aluminiumsulfaat krijgt toe-

gediend en in zure grond staat, is het een van de 

beste blauwe schermbloemigen. In kalkrijke grond 

en zonder of met weinig aluminiumsulfaat wor-

den de steriele bloemen roze. Het is een krachtig 

groeiende struik. De bloeiwijzen zijn samengesteld 

uit een kring van steriele bloemen met enigszins 

getande rand. De bloemen beginnen vaak al  einde 

juni te bloeien en tot eind september zie je nieuwe 

bloemen. De plant is goed winterhard. Normaliter 

wordt de plant na ongeveer tien jaar zo’n 1,5 meter 

hoog. Zet deze Hortensia niet in de felle zon, maar 

in halfschaduw.

Links pluimhortensia’s, rechts bolhortensia’s. Uiterst rechts 

‘Annabelle’.

Schermbloemige ‘Kardinal’

Hydrangea macrophylla ‘Blaumeise’

Hydrangea serrata ‘Blue bird’

ACHTERGROND
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De Hydrangea involucrata  is een kleine scherm-

bloemige struik die meestal niet hoger wordt dan 

80 cm. De Japanners noemen deze hortensia ook 

wel ‘kogelhortensia’, omdat zijn bloemknoppen 

kogelrond zijn voordat ze zich openen. De bloe-

men worden namelijk voor het ontluiken omsloten 

door rondachtige schutbladen, waardoor de indruk 

ontstaat van een stevige, gesloten ronde knop. 

Als ze open gaan, laten de schermtrossen bijna 

witte bloemen zien, met vier of vijf kelkbladen. 

Het bloemscherm van fertiele bloempjes is blauw-

achtig. De kleine struik verlangt een erg beschutte 

plaats. Van Noordenburg: ‘De bloem is erg klein en 

er is bijna geen vraag naar, want hij is eigenlijk niet 

zo heel mooi.’

Hydrangea quercifolia. Van Noordenburg: ‘Deze foto 

van de eikenbladhortensia werd ons toegezonden 

door een familie, die deze ‘Hovaria’ op stam’ een 

paar jaar eerder bij ons had aangekocht. Op deze 

foto kun je mooi zien dat deze hortensia zowel 

eikenblad heeft als een mooie pluim.’ De eikenblad-

Hydrangea serrata. Deze  soort lijkt op de scherm-

bloemige macrophylla, maar de kleuren zijn wat 

rustiger. Het blad is rond tot licht lancetvormig en 

aan de randen soms roodachtig. 

Het bloemscherm is kleiner en het aantal randbloe-

men over het algemeen beperkt.  De struik blijft 

doorgaans lager dan de macrophylla’s. 

Na een jaar of tien zijn de meeste niet hoger 

dan een meter.

Hydrangea involucrata

Hydrangea quercifolia ‘Hovaria’

De hortensiatuin van Bertha’s Hof

Hortensia heeft een, ten opzichte van andere soor-

ten, erg afwijkend eikenbladachtig blad. De plant 

komt van oorsprong uit Noord Amerika. Het blad 

is circa 25 cm groot, fraai gevormd en krijgt een 

prachtige roodbruine herfstkleur. De bloei is van 

eind juli tot in september. De bloemen zijn pluim-

vormig, crème wit.  De struiken worden op den 

duur zo’n 1,5 m hoog en breed.
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Hydrangea arborescens ‘Incrediball’

Hydrangea arborescens ‘Incrediball’. De ‘Incrediball’ 

wordt ook wel de Strong Annabelle genoemd. 

Deze arborescens heeft donkergroen blad en grote 

bolvormige bloemen. Het verschil met de van oor-

sprong populaire ‘Annabelle’ is dat deze ‘Incrediball’ 

mooie stevige takken heeft, waardoor het gaan 

hangen of zelfs knakken van de bloemstelen niet 

voorkomt. De zware bloemen behoeven niet 

ondersteund te worden. Het is een niet erg grote 

struik, die  ongeveer 100 cm hoog zal worden. 

In het voorjaar kan hij worden gesnoeid. Omdat 

de bloemen verschijnen aan de takken van het 

nieuwe jaar, heeft snoei geen gevolgen voor de 

bloei. Ze zullen rijk bloeien. De bloeitijd is juni-sep-

tember. De plant is zeer winterhard en men hoeft 

niet bevreesd te zijn dat bloemknoppen door late 

nachtvorst zullen sterven.

Hydrangea anomala. Dit is een klimhortensia, ook 

wel kortweg ‘petiolaris’ genoemd naar Hydrangea 

anomala ‘petiolaris’. Hij heeft hechtwortels om 

tegen schuttingen en langs muren te klimmen. De 

klimmer kan na enige jaren flinke oppervlakten 

bedekken en zal ongeveer 4 m hoog worden. Hij 

verdraagt veel schaduw, maar voor een weelde-

rige bloei is direct zonlicht nodig. De bloeiwijze is 

nogal onregelmatig. Rond het bloemscherm staan 

circa tien witte randbloemen met vier kelkblaad-

jes. De randbloemen zitten aan lange stelen. Van 

Noordenburg: ‘Hij is een beetje saai als hele struik, 

alhoewel het blad wel heel mooi is. Hij is snel, 

namelijk na een maand, uitgebloeid. Hij is veel 

gekozen door particulieren omdat men simpelweg 

een andere klimmer wil dan de doorsnee Hedera. 

Hij is ook goedkoop en wordt veel gekweekt.’

Hydrangea anomala ‘petiolaris’

Corné Leenders

Forever & Ever tafel

Corné Leenders van Boomkwekerij 

Udenhout: 

‘Op de Dag van de Openbare Ruimte heeft 

Boomkwekerij Udenhout bekend gemaakt 

dat we zijn gaan samenwerken met hor-

tensiamerk Forever & Ever bv in Udenhout. 

Forever & Ever kweekt de hortensia’s en wij 

vermarkten die voor ze. Hortensia’s hebben 

hun eigen ambassadeurs in de particuliere 

markt, zoals Bert Huls, Rob Verlinde en Lodewijk  

Hoekstra. Maar voor landscaping zijn wij de aan-

gewezen ambassadeurs. We hebben op dit gebied 

natuurlijk al een groot netwerk onder gemeenten 

en de aannemerij. Hortensia is een prachtig pro-

duct voor landscaping: hij hoort bij Nederland! Als 

je Hydrangea macrophylla ‘Forever & Ever’ hem 

voor 1 maart afknipt, heb je in hetzelfde jaar weer 

bloei.  Andere hortensia’s bloeien op tweejarig 

hout. ‘Annabelle’ bloeit  ook op eenjarig hout, 

maar maar de knop is groot en de stengel kan 

snel ombuigen en omknappen. Forever & Ever is 

winterhard en kan tegen temperaturen van min 

25 graden. Hij is 100 procent duurzaam gekweekt, 

zelfs in de potten zit geen olie. Die zijn helemaal 

afbreekbaar.’

‘Het is niet verwonderlijk dat ik een top vier heb 

in plaats van een top drie: de ‘Forever & Ever Blue’, 

‘Red’, ‘White’ en ‘Pink’. Ze zijn allemaal goed toepas-

baar in landscaping, gemakkelijk af te knippen 

en geven datzelfde jaar weer bloem, ook heel 

goed te combineren met heesters. Op klei doen 

zij het sowieso beter, maar op zand ook, omdat 

ze niet extreem groot worden. Daardoor gaan 

ze in de zomermaanden niet slap hangen. Ook 

op opgespoten zand kun je ze gerust toepassen, 

maar houd dan alleen het zoutgehalte goed in 

de gaten en voeg wat klei toe. We zijn een extra 

service aan het ontwikkelen: we gaan bij de hor-

tensia de juiste grond leveren. Want met name 

bij ‘Blue’ bestaat soms het risico dat hij terug kan 

vallen naar roze.’

ACHTERGROND
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Top tien hortensia-toepassingen in de openbare 

ruimte

Nummer 1

Hydrangea villosa. De villosa wordt een grote struik, 

tot 2 m hoog. De bloeiwijze is zeer groot en de 

bloemen zijn schermvormig, waarbij de kleine 

fertiele bloempjes die het scherm vormen, lila of 

paars zijn. De steriele randbloemen zijn wit of roze. 

Het blad is smal en toegespitst, aan de onder-

kant enigszins viltig, de bovenkant wat borstelig 

behaard. Vroeger behoorde de villosa tot de aspe-

ra-soort. Er zijn dan ook verwante eigenschappen. 

Hij is geschikt voor parken omdat hij een wat ver-

fijndere bloem heeft en redelijk terughoudend is in 

kleur. Een wat schaduwrijke plek is aan te bevelen.

Nummer 2

Hydrangea heteromalla. De heteromalla,  van oor-

sprong stammend uit de Himalaya, wordt ook zeer 

groot. Het is een enorme struik ofwel een meer-

stammig boompje, dat wel tot 6 meter hoogte 

kan uitgroeien. De plant heeft groot blad, 20 cm 

lang en ovaal tot lancetvormig. Ook de bloeiwijze 

is groot, over het algemeen witte bloemschermen 

van 15 cm doorsnee met witte of roze randbloe-

men. Deze soort kan op het zuiden in de zon 

worden geplant en kan dus goed in een park staan. 

In het voorjaar toont de struik prachtig blad, met 

rode steel en soms rode rand, ovaal- lancetvormig, 

20 cm groot.

Hij bloeit tamelijk vroeg, half juni. De meeste ande-

re hortensia’s bloeien pas in juli.

Nummer 3

Hydrangea paniculata. Foto van een pluimhor-

tensiahaag, die al een aantal jaren niet meer is 

gesnoeid. De pluimhortensia, ook wel ‘schapenk-

ophortensia’ genoemd. De bloemen zijn groot en 

pluimvormig, crèmewit. De kegelvormige bloei-

wijze is afwijkend van alle andere soorten; slechts 

de quercifolia vertoont enige gelijkenis. Deze soort 

kan gesnoeid worden, maar het is niet absoluut 

noodzakelijk. Als ze niet gesnoeid worden, kunnen 

struiken van deze soort zeer hoog worden, tot wel 

4 m. De nieuwe bloemen gaan simpelweg voorbij 

de oude bloemen. De oude bloemen en het blad 

vallen af, actieve  bemesting is niet nodig. Als je 

niet snoeit, worden de bloemen kleiner, maar dan 

komen er wel veel meer. Er zullen dan jaarlijks hon-

derden bloemen aan de boomachtige grote strui-

ken verschijnen. Dat is juist mooi in een park. De 

bloemen blijven heel lang goed, tot eind oktober. 

De kleur gaat van wit naar een beetje roze.  Onder 

de struiken zal geen onkruid groeien, want het is 

er  te donker. 

 

Deze soort kan echter ook heel goed gesnoeid 

worden.  Bij jaarlijkse snoei krijgt men elk jaar een 

struik van ongeveer een meter hoogte, die in de 

loop der tijd steeds meer pluimen zal geven. Met 

deze jaarlijkse snoei is de struik juist weer zeer 

geschikt voor laag blijvende perken. De soort staat 

ook bekend om de bestendigheid tegen uitlaat-

gassen en andere rookverontreiniging, wat hem 

geschikt maakt voor aanplanting in industrieter-

reinen, langs wegen en eventueel tussen parkeer-

plaatsen in woonwijken. De eerste drie jaar moet 

hij bewaterd worden, maar daarna kan hij zelf zijn 

water in de grond zoeken met beworteling tot  een 

halve meter.  

Nummer 4

Hydrangea aspera. Een struik met paarsachtige 

grote schotelvormige schermen, waaromheen 

ongeveer tien witte randbloemen met vier kelk-

blaadjes. Het is een grote struik, 3 m hoog, 3 m 

breed of soms  nog groter. De bloemen reageren 

niet op de zuurgraad van de grond. De violet-

te  bloemschermen blijven hun kleur behouden, 

Hydrangea villosa ‘Anthony Bullivant’

Hydrangea heteromalla ‘Gidie’

Hydrangea paniculata  ‘PinkyWinky’ net in bloei

Hydrangea paniculata  ‘PinkyWinky’ in de nabloeifase

Hydrangea aspera ‘Macrophylla’

De naam hortensia kan 

afgeleid zijn van Hortense, 

de dochter van de prins van 

Nassau die mee was op een 

botanische expeditie  in 

het huidige Indonesië, 

waar de plant werd 

ontdekt 
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Door de introductie van 

‘Incrediball’ wordt de 

‘Annabelle’ inmiddels bijna 

niet meer verkocht

zowel in zure grond als in kalkrijke grond. Het 

blad is breed, ovaal, tot 12 cm lang met een korte 

toegespitste top. De takken zijn enigszins behaard. 

Het is een sterke plant, die het best op een scha-

duwrijke plaats kan worden geplant. Ideaal voor in 

gemeenteparken, want hij wordt ontzettend groot, 

waardoor hij minder geschikt is voor particuliere 

tuinen. Hij heeft niet veel onderhoud nodig. Je 

hoeft hem niet te snoeien; de bloemen vallen er 

vanzelf af. De bloemen zijn prachtig groot. 

Nummer 5

Hydrangea seemannii.  Deze plant wordt ongeveer 

3 m hoog, en is vooral geschikt voor een lage muur. 

De Hydrangea seemannii  is een klimplant of struik. 

Het opvallende aan deze plant is dat het blad ook 

in de winter groenblijvend is. Deze zeldzame soort 

komt uit de bergen van Mexico. De takjes zijn fijn 

behaard met bruine haren, die hechten aan de 

muur. 

Het blad is kaal van boven en enigszins behaard 

aan de onderkant. Het blad zit aan lange bladste-

len. De bloeiwijze bestaat uit schermtrossen met 

witte fertiele bloempjes. 

Bijzonder is dat de bladeren van de plant in 

de winter groen blijven. Maar hij heeft nogal 

moeite met ons koude klimaat. Als hij in de winter 

onbeschermd op de  noorden- of oostenwind 

staat  kan het blad toch bevriezen en af vallen. 

Daarom:  tegen een beschermende muur op het 

zuiden is de beste plaats, want de seemannii  bloeit 

vooral op een zonnige standplaats.

Hieronder volgen enige boerenhortensia’s. Zij zijn 

geschikt in perken en in parken. Vooral voor perken 

die niet te hoog mogen worden, bijvoorbeeld niet 

hoger dan een meter. De boerenhortensia’s dienen 

niet gesnoeid te worden.  Snoeien  heeft geen zin:  

binnen de kortste keren is de hortensia weer net 

zo hoog,  heeft dan bovendien minder bloemen en 

lange piekstengels. Het wordt dan een lelijke struik. 

Hydrangea seemannii

Op droge en warme zomerse dagen zullen deze 

hortensia’s, net zoals het eenjarig plantgoed in de 

gemeentelijke bakken, moeten worden voorzien 

van water. 

Nummer 6

Hydrangea macrophylla ‘Alpenglühen’. In 1950 werd 

deze gezonde en bossige struikachtige plant in 

Duitsland geïntroduceerd. ‘Alpenglühen’ betekent 

‘alpengloed’. 

Bij deze prachtige bolvormige Hydrangea macrop-

hylla  hebben de steriele bloemen een licht 

gezaagde rand en de heldere kleur is donkerroze 

of rood.  

Het bijzondere van deze hortensia is dat de bloem 

ook in zure grond niet van kleur zal verande-

ren.  De kleur blijft donkerroze tot rood. Het is een 

kleine compacte struik die na geruime tijd iets 

meer dan een meter haalt. Hij bloeit laat in het sei-

zoen, van juli tot en met september en hij is goed 

winterhard.

Nummer 7 

Hydrangea macrophylla ‘Mathilde Gütges’. Bij 

de prachtige bolvormige Hydrangea macrop-

hylla ‘Mathilde Gütges’ hebben de steriele bloemen 

een licht gezaagde rand en de kleur is roze of 

blauw. Hij behoort tot de bolbloemige horten-

Hydrangea macrophylla ‘Alpenglühen’

Hydrangea macrophylla ‘Mathilde Gütges’

sia’s , die worden gekenmerkt door grote, ronde 

bloeiwijzen van overwegend steriele bloemen. Hij 

verandert gemakkelijk van kleur. Geplaatst in zure 

grond (lage pH-waarde) en volgens handleiding 

voorzien van aluminiumsulfaat zullen de bloemen 

blauw kleuren. 

Als de plant in kalkrijke grond staat, zal ze roze 

worden.  De bloeitijd is  juli – september. Hij is 

goed winterhard. De ‘Mathilde Gütges’ is een cul-

tivar die in 1946 door August Steiniger, Duitsland, 

werd geïntroduceerd. Het is een kleine compacte 

struik die nauwelijks een meter haalt en is daar-

door bij uitstek geschikt voor de lager blijvende 

gemeenteperken.  

Nummer 8 

Hydrangea macrophylla ‘Together’. Kwekerij van 

Klaveren Plant heeft dit bijzondere exemplaar in 

Nederland op de markt gebracht. Een dubbelbloe-

mige hortensia.  In het land van de rijzende zon 

is deze unieke soort in 2000 aan de voet van de 

hoogste berg op het kleine schiereiland Kyushu 

gevonden.  

De verzameling van dubbelbloemige horten-

sia’s heeft de naam ‘You and Me’ meegekregen. 

Geplaatst in zure grond worden de bloemen blauw, 

vervolgens in de nabloeifase eerst groen, daarna 

Hydrangea macrophylla ‘Together’
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Marko Mouwen van Boomkwekerij Ebben: 

‘Wij kweken hortensia door als solitairen. We leveren daarnaast hortensia als 

vakbeplanting en heesters, waarvan we met name toename zien in privétui-

nen en in combinatieborders. Vakbeplanting met één soort hortensia zien 

we langzaam uit het beeld in de openbare ruimte verdwijnen.’

‘Mijn favorieten hortensia’s zijn: Hydrangea serrata ‘Bluebird’, Hydrangea 

macrophylla ‘Schneeball’ en Hydrangea macrophylla ‘Ayesha’. Ook al zie ik 

steeds minder vakbeplanting met hortensia’s in de openbare ruimte, toch 

vind ik van deze drie genoemde soorten met name de Hydrangea serrata 

‘Bluebird’ het meest geschikt als vakbeplanting. In het kader van de biodi-

versiteit en het meer en meer toepassen van vaste planten in de openbare 

ruimte zou hortensia een prima plaats kunnen krijgen in combinatie met 

vaste planten, dus in een combinatieborder. In privétuinen en in parken is 

de hortensia een onmisbare plant. Hydrangea arborescens ‘Annabelle’ is 

door het omvallen niet geschikt voor de openbare ruimte. Er zijn op dit 

moment prima – met name compactere - vervangers beschikbaar. Een 

voorbeeld is de Hydrangea macrophyllan ‘Schneeball’. 

Hydrangea aspera ‘Macrophylla’ is een voorbeeld van een soort die wij  kwe-

ken als solitair. Een prachtig voorbeeld voor in combinatie met siergrassen. 

donkerrood en blijven tot diep in de herfst  het 

aanzien waard. Vooral in kalkrijke grond zullen de 

bloemen roze worden. De plant zal op den duur 

niet hoger dan 1,25 m worden. Hij is goed winter-

hard.

Nummer 9 

Hydrangea macrophylla ‘Otaksa’. Is geschikt voor 

achtergronden van perken. Wordt circa 2 m hoog. 

In vergelijking tot andere macrophylla-soorten is 

de ‘Otaksa’ een nogal grote struik. De gaafrandige 

steriele bloemen van deze rijkbloeiende bolhor-

tensia zijn lichtroze of lichtblauw. De herfstkleur 

van de kelkbladen is wit met rode stipjes. De plant 

is vooral ook interessant vanwege zijn geschiede-

Hydrangea macrophylla ‘Otaksa’

nis. Philipp Franz von Siebold introduceerde de 

plant in 1862. Van oorsprong komt de plant uit 

Japan. Volgens de New Plantsman werd de cultivar 

genoemd naar een mooi, jong Japans meisje: Taki 

Kusomoto, met wie Von Siebold een relatie had. 

Men sprak haar aan met ‘hooggeboren mejuffrouw 

Taki’, in het Japans ‘O taki san’. Von Siebold verstond 

dit als Otaksa en introduceerde aldus deze plant 

wereldwijd als de ‘Otaksa’. Geplaatst in zure grond 

(lage pH-waarde) en volgens handleiding voorzien 

van aluminiumsulfaat zullen de bloemen licht-

blauw kleuren. In kalkrijke grond zullen ze lichtroze 

worden. De bloeitijd is  juli – september. Hij is zeer 

winterhard.

Nummer 10

Hydrangea macrophylla ‘Sir Joseph Banks’. Is ook 

geschikt voor achtergronden van perken. Wordt na 

zo’n tien jaar maximaal 2 m hoog. Deze van oor-

sprong uit China afkomstige bolbloemige horten-

sia werd al in 1789 door Joseph Banks in Engeland 

geïntroduceerd. Hij wordt ook wel de ‘Chinese 

Otaksa’ genoemd. 

De bloeiwijze is erg groot en bolvormig. Hij bloeit 

uitsluitend uit eindknoppen. De steriele bloemen 

hebben een wat gezaagde rand. De ‘Sir Joseph 

Banks’ wordt een hoge struik en heeft sterke stevi-

ge takken. Hij kan goed kalk verdragen. In kalkrijke 

grond zijn de grote bloemen heel lichtroze. Wordt 

de plant geplaatst in een grond met een lage pH-

waarde, dus zure grond, dan zullen de bloemen 

een lichtblauwe verkleuring krijgen. Het is daarbij 

van belang dat de plant volgens handleiding wordt 

voorzien van aluminiumsulfaat. De bloeitijd is van 

juli tot met september en de winterhardheid is 

goed.

Hydrangea macrophylla ‘Sir Joseph Banks’

Marko Mouwen

Hydrangea aspera ‘Macrophylla’
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Snoeitips

De meeste hortensia’s houden van een zure, humus-

rijke grond die veel voedingsstoffen bevat en die 

steeds aan de vochtige kant is. De meeste hortensia-

soorten hoeven weinig gesnoeid te worden. De 

wijze waarop verschillende hortensia´s worden 

gesnoeid is verschillend. Van Noordenburg: ‘Meestal 

moet je ze gewoon hun gang laten gaan, dan zijn 

ze op hun mooist.’ Wie toch de snoeischaar wil han-

teren, geeft hij de volgende tips: ‘De Annabelle en 

haar soortgenoten  zijn  met hun grote bloemen en 

slappe stengels de enige hortensia’s die wel echt 

een snoeibeurt kunnen gebruiken. In het voorjaar 

moet de hele struik worden terug geknipt, tot op 

twintig tot dertig centimeter boven de grond. Maar 

de Hydrangea macrophylla of boerenhortensia bloeit 

op oud hout. Snoeien in het voorjaar betekent dus 

geen bloei. Bij deze soort moeten alleen de oude 

bloemen worden weggeknipt. Doe dit bij voorkeur 

in het voorjaar, omdat de nieuwe bloemknoppen 

dan al zichtbaar zijn. Net iets erboven knippen is 

al goed. Als de plant te groot wordt, moet de plant 

vóór 21 juni flink terug gesnoeid worden. Dit jaar 

is er dan geen bloei, het jaar erop wel weer. In dat 

geval is het zeer aan te bevelen ook wortelsnoei 

toe te passen.  Als het formaat van de plant prima 

is, maar de plant verouderd, moeten na de bloei de 

oudste en zwakste takken terug gesnoeid worden 

tot vijf centimeter boven de grond.’

Met pluimhortensia’s (Hydrangea paniculata) zijn 

eigenlijk geen fouten te maken. Niet snoeien is geen 

probleem, dan wordt de struik alleen maar hoog. 

Maar bij snoei kan het ook bijna niet misgaan. De 

struik bloeit op nieuw hout. Snoei zorgt voor min-

der, maar grotere bloemen en de struik wordt elk 

jaar niet hoger dan ongeveer een meter. 

Voor echte beperking van de groei van hortensia’s, 

pas je wortelsnoei toe. Met een scherpe schop 

moeten de wortels rondom de plant door gestoken 

worden. Hoe dichter bij de plant wordt gestoken, 

hoe meer de groei beperkt wordt. Maart en april zijn 

de beste maanden voor wortelsnoei.’

De schermbloemigen bloeien net als de boeren-

hortensia op oud hout. Dus alleen de uitgebloeide 

bloemen wegknippen.

Schermbloemige hortensia ‘Kardinal’

‘Gewone’ boerenhortensia, Hydrangea macrophylla.

Jan van Noordenburg is de eigenaar van hortensiaverzamel-

firma Bertha’s Hof in Valburg.

ACHTERGROND

De ‘gewone’ boerenhortensia . Bij deze soort knipt u 

alleen de oude bloemen weg.

De pluimhortensia. Hierbij kan snoeien eigenlijk 

niet fout gaan. Snoeien zorgt voor minder maar 

grotere bloemen. Aan het begin van het seizoen zijn 

de bloemen wit en langzamerhand kleuren ze naar 

roze. Van Noordenburg: ‘Deze foto is genomen in de 

nabloeifase. De bloei van de pluim vangt aan begin 

juli en eindigt  eind oktober, dus men heeft lang ple-

zier van deze hortensia.’

Pluimhortensia, Hydrangea paniculata
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Ik mis wel eens de wil om 
te winnen

Forum: Geen nieuwe toekomst zonder nieuwe verdienmodellen

Gemiddeld gesproken gaat het slecht in de boomkwekerij. Rotslecht zelfs voor veel bedrijven. Gelukkig zijn er nog steeds bedrijven die goed draaien 

of in ieder geval met vertrouwen de toekomst in kijken. Deze kwekers draaien als nooit tevoren en zien de crisis ook als een kans. Het buzzwoord van 

2015 is dan ‘nieuwe verdienmodellen’. Hoofdredacteur Hein van Iersel bespreekt met vijf kwekers uit het Boskoopse of dat eigenlijk geen ander woord 

voor ‘slim ondernemen’ is.

Auteur Hein van Iersel
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Specialisatie en openheid in communicatie
Marcel van der Werf, Van der Werf Waterplanten

‘We hebben in onze afzetmarkt een duidelijke keuze gemaakt om ons bestaan goed voort te kunnen 

zetten. We hebben de retail, dus de tuincentrummarkt, vaarwel gezegd. De markt verandert zo snel 

in een bepaalde vorm: in de retail moet je een complete beleving kopen, vollopen van ideeën; de 

klant moet een product snel mee kunnen pakken van informatietafels en de producten moeten kant-

en-klaar zijn. Dat is niet ons sterke punt. Je moet weten waar je wel en niet goed in bent. Bovendien 

willen we deze snelle markt ook niet bedienen. We kwamen hier tien jaar geleden achter en toen 

hebben we een adviseur in de arm genomen. Hij hield ons een spiegel voor en hielp ons daarna met 

ons nieuwe bedrijfsplan: waar liggen de kansen en gevaren? Zelfreflectie is van groot belang in deze 

sector. Waarom mag je geen fouten maken? Je moet jezelf opnieuw uitvinden. 

Veel bedrijven zijn ook te gesloten, denken dat ze alles alleen moeten doen en dat overal kapers op 

de kust liggen. Er is onderling bij waterplantenkwekers veel haat en nijd; orders worden gepikt, enzo-

voort. Ik ben van een nieuwe generatie. In principe wil ik contact onderhouden met iedereen, omdat 

ik ervoor wil zorgen dat ik niet afhankelijk ben van dezelfde partijen. In de Nederlandse Bond voor 

Boomkwekers nam ik het voortouw in brede communicatie en nu zit ik ook in de waterplantencom-

missie bij ZLTO. Ik ben geïnteresseerd in het algemene verhaal, want we moeten met zijn allen zorgen 

dat de markt geïnteresseerd is in onze producten. 

Naast het leveren van specialisme tijdens de verkoop, leveren wij ook advies. Want soms roepen klan-

ten ons er eerder bij en mag je al aan de ontwerptafel aanschuiven.’

Het forum Geen nieuwe toekomst zonder nieuwe verdienmodellen werd gehouden op 30 oktober 2015 bij Boot & Co in Boskoop en werd bijgewoond 

door: Arno Vuyk, A.P. Vuyk Boomkwekerij, Cor de Fijter, Rabobank Nederland, Helma van der Louw, VanderLouw communicatie & organisatie, Jan de 

Vries, Boot & Co, Marcel van der Werf, Waterplantenspecialist van der Werf, Wouter den Hollander, Kolster bv 

FORUM6 min. leestijd

De teneur in de markt is dat het wat minder gaat in 

de boomkwekerij. De marges zijn krap, de markt is 

slecht en de stemming matig. Wat maakt dan dat 

je in deze markt nog steeds goed kunt presteren?   

Het verschil of een deel van het verschil zit hem 

waarschijnlijk in operational excellence, een goed 

managementinformatiesysteem en een intensief 

contact met de markt en collega-kwekers. 

Jan de Vries, gastheer van het forum, dat mede 

mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank, maakt 

dat meteen wat concreter: ‘Als ondernemer moet je 

in de hele keten van je bedrijfsvoering uitblinken. 

Wij hebben inkopers in huis die de beste in hun 

vak zijn. Dat is belangrijk, maar dat geldt ook voor 

de loodsbaas, de mensen in de kwekerij en de ver-

kopers. Met elkaar maak je het succes. En de ene 

schakel van de keten kan niet zonder de andere.’ 

Een mooi woord daarvoor is operational excel-

lence. Klinkt mooi, maar het is vooral een mooie 

term voor iets wat al duizenden jaren bestaat. Cor 

de Fijter, die namens de Rabobank met name actief 

is in het boomkwekerijsegment, vertelt mij later op 

de parkeerplaats van Boot dat zo’n houding bijna 

symptomatisch is voor de sector. In deze sector 

gaat het nog echt over ondernemen. En het ver-

schil wordt dan vaak door kleine zaken gemaakt. 

Voor een klein bedrijf ligt dat natuurlijk anders en 

eigenlijk ook weer niet. Ook daar wordt deel van 

het succes bepaald door te kiezen waar je wel of 

niet goed in wil zijn. Arno Vuyk: ‘Ik ben helemaal 

niet geschikt om een groot bedrijf te runnen. Daar 

heb ik mijn keuzes op afgestemd.’ 

Ook voor de waterplantenkwekerij van Marcel 

Als ik nu op dezelfde manier 

zou werken als tien jaar 

geleden, zou ik geen droog 

brood verdienen 
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van der Werf lijkt iets vergelijkbaars te gelden. ‘Ik 

had de keuze om door te groeien of mezelf toe te 

leggen op de volledige breedte van aanleg, onder-

houd, kweek en advies van waterplanten. We heb-

ben dat laatste gekozen en daar willen we goed 

in zijn.’ Helma van der Louw, die als eigenaar van 

een communicatiebureau veel mensen in Boskoop 

kent: ‘Het is niet iedereen gegeven om alles te kun-

nen.’

Verkopen is niet de kunst

Alle aanwezige kwekers hebben een duidelijk spe-

cialisme en lijken dat specialisme ook te koesteren. 

Tegelijk bestaat dat specialisme ook bij de gratie 

van de markt. De markt bepaalt of er ruimte is voor 

dat specialisme. Want er moet uiteindelijk wel geld 

verdiend worden. Dat specialisme kan een specifie-

ke teeltgroep zijn, maar in sommige gevallen maak 

je als kweker misschien wel het verschil met je 

inkoop of door je logistiek. Wouter den Hollander: 

‘Als iedereen in zes uur een kar kan vullen en jij 

kunt dat in twee uur, dan ligt daar misschien wel 

jouw meerwaarde. 

Arno Vuyk van A.P. Vuyk Boomkwekerij is specialist 

op de ouderwetsche  Boskoopse manier, maar 

klaarblijkelijk is ook daarin nog steeds een goede 

boterham te verdienen: ‘Wij zijn specialist in het 

veredelen van rode berken en kweken er daar zo’n 

duizend stuks per jaar van. Daar heb ik markt voor. 

Het zou niet moeilijk zijn om dat op te schalen naar 

vijfduizend stuks, maar dan kom ik niet weg met 

mijn huidige klanten.’

Jan de Vries is het daar hartgrondig mee eens: 

‘Produceren is niet de kunst. Ik wil andere mensen 

in het bedrijf niet voor de kop stoten, maar het 

belangrijkste blijft dat we iets produceren waar de 

markt om vraagt.’

‘En kwaliteit natuurlijk,’ voegt Arno Vuyk daar bijna 

als een voetnoot aan toe. De Vries nuanceert dat en 

legt uit dat zijn bedrijf in een aanbestedingsmarkt 

opereert waarbij de aanbestedingsregels er wel 

eens voor zorgen dat een product wordt geleverd 

waar niet iedereen op het eerste gezicht blij mee 

zal zijn. ‘Als in het bestek alleen staat dat een plant 

20 tot 25 centimeter hoog moet zijn, dan wordt dat 

een eentakker van 20 centimeter in een P9. Doe ik 

dat niet, dan ben ik te duur en gaat mijn concur-

rent er met de order vandoor.’ Overigens bestrijdt 

De Vries dat dit een plant is van mindere kwaliteit. 

‘Je moet misschien wel wat langer wachten voor je 

het gewenste beeld in het plantsoen krijgt.’ 

De Vries ligt meteen een tip van de sluier op hoe 

dat in de praktijk gaat. ‘Als wij zo’n aanbesteding 

hebben gewonnen, stoppen we wat planten in de 

kofferbak van de auto en gaan aan de klant vragen 

of dat nu echt de plant is die hij wil. En dan kost 

die eentakker in een P9 van 20 centimeter hoog 

misschien maar een halve euro, maar de mooie 

bossige vijftakker die we uiteindelijk verkopen, het 

dubbele of driedubbele.’ 

Wouter den Hollander is weliswaar de benjamin 

van het gezelschap, maar ziet toch een duidelijk 

verschil met de markt van pakweg tien jaar gele-

den. ‘Je moet nu eerst nadenken over de afzet en 

de klant en daarna pas over de productie. Armoe 

Dicht bij jezelf blijven
Arno Vuyk, A.P. Vuyk Boomkwekerij

‘Wij zijn een klein bedrijf dat produceert voor het traditionele segment. We richten ons vooral op 

liefhebbers en we zijn vakidioten. Als een van de weinige bedrijven stekken wij bijvoorbeeld rode 

berken. We willen ons onderscheiden met ons product, omdat ik denk dat een mooi product het-

zelfde is als een goede wijn. En goede wijn behoeft geen krans. We hebben veel kleine producten 

bij elkaar en die allemaal samen in één mand vormt wat wij doen. Rein en Mark Bulk zitten in de bij-

zondere planten voor de liefhebbers pur sang. Wij zitten daar net onder. We moeten het hebben van 

onze vlotte uitstraling en van het feit dat we leuke dingen hebben, maar nooit massaal worden. We 

hebben vorig jaar slecht gedraaid door de crisis. Maar we zijn dicht bij onszelf gebleven en daardoor 

kwamen de orders weer onze kant op. Een bedrijf moet als een goed passende jas zitten. In Boskoop 

hebben te veel bedrijven de fout gemaakt om groter te worden, omdat ze dachten dat dat moest. 

Dicht bij jezelf blijven is het geheim van de smid.’

Hebben wij ook 

meegemaakt. Soms moet 

je ergens de fik in 

durven te steken 
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maakt wat dat betreft creatief.’ 

Vuyk: ‘De markt verandert steeds sneller. Als ik nu 

op dezelfde manier zou werken als tien jaar gele-

den, zou ik geen droog brood verdienen.’

Ook De Fijter wijst nog eens even op het bijhou-

den van trends. ‘Blijven inspelen op de trends en 

ontwikkelingen in de markt. Het is van belang om 

het creëren van waarde een voortdurend proces te 

laten zijn.

Varkens

Ik vraag aan de groep waar het grote verschil zit 

tussen boomkwekers en andere agrarische produ-

centen, zoals bijvoorbeeld varkensboeren. Nog niet 

zo lang geleden was het motto van de boomkwe-

kerij toch ook schaalvergroting en meer en groot-

schaliger produceren om daarmee de kostprijs naar 

beneden te drukken. Volgens De Vries is het onzin 

om beide sectoren met elkaar te vergelijken. De 

afzet van de boomkwekerij is nu compleet anders 

georganiseerd dan die van een varkensbedrijf. 

Wouter den Hollander wijst op een ander aspect. 

Schaalvergroting an sich is niet verkeerd. Het is wel 

Het papier van de fax is 

op, de telefoon ligt binnen 

of de accu is leeg en 

als ik ze dan op zaterdag bij 

de Jumbo tegenkom, is het 

klagen geblazen

zaak dat je qua afzet niet alle eieren in één mandje 

legt. Je maakt jezelf daarmee wel erg kwetsbaar. 

Cor de Fijter van de Rabobank nuanceert dat: ‘Je 

kunt dat niet altijd voorkomen, want soms gebeurt 

dat gewoon. Wanneer een klant groeit, zul je niet 

snel nee zeggen.’

Den Hollander wijst er wel op dat je altijd de optie 

moeten kunnen openhouden om nee te kunnen 

zeggen. Zijn bedrijf kweekt jaarlijks een grote partij 

niet-woekerende bamboe: Fargesia. De markt was 

daarvoor vorig jaar heel slecht door overproductie. 

Den Hollander: ‘Onze afnemers stonden al aan 

de poort om voor weinig een grote partij over te 

nemen, maar wij hebben gewoon voor veertigdui-

zend euro planten vernietigd en dit jaar is de prijs 

weer gezond. Je kunt natuurlijk alleen nee zeggen 

als je bedrijf gezond is.’

Arno Vuyk zit naast hem driftig te knikken: ‘Hebben 

wij ook meegemaakt. Soms moet je ergens de fik in 

durven te steken.’
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Hebben wij ook 

meegemaakt. Soms moet 

je ergens de fik in 

durven te steken 

Winnen

Heel vaak lijken die nieuwe verdienmodellen op 

heel oude waarden. Den Hollander: ‘Wat ik wel 

eens mis, is de wil om te winnen. Een recent voor-

beeld: ik had een klus van meer dan zeshonderd 

kluiten die ik afriep. De leverancier meldde toen 

doodleuk dat hij eerst een lang weekend gepland 

had en dat ik volgende week de eerste zou zijn. 

Ik laat dat dan maar zo, maar bij ons zou dat niet 

gebeuren. Die planten gaan de grond uit. Koste 

wat kost. En als dat niet lukt met tien man, dan 

maar met twaalf.’

Ook op andere momenten ziet Den Hollander 

steeds meer gemakzucht optreden. ‘We zijn door 

de moderne communicatiemiddelen steeds beter 

bereikbaar, maar kunnen elkaar toch niet bereiken. 

Het papier van de fax is op, de telefoon ligt binnen 

of de accu is leeg en als ik ze dan op zaterdag bij 

de Jumbo tegenkom, is het klagen geblazen. Ik 

denk niet dat dit soort bedrijven over tien jaar nog 

bestaat.’ Den Hollander sluit af met een lekkere 

oneliner: ‘Wie ver gaat, kan ver komen.’

Ook de Vries bevestigt hoe belangrijk een goede 

band met de plaatselijke toeleveranciers is. ‘Wij 

zitten in Boskoop en in Zundert omdat we daar in 

een kleine cirkel achthonderd boomkwekers om 

de hoek hebben zitten. Die bedrijven zijn voor ons 

ontzettend belangrijk omdat ze vaak iets kunnen, 

wat wij niet kunnen.’

Ook den Hollander herkent dit, omdat ook zijn 

bedrijf veel werkt met toeleveranciers. ‘Soms kom 

je prijzen tegen waarvan je denkt: hoe kan dat nu? 

Zo laag. Dat is dan prima. Dat moet je dan ook niet 

zelf willen doen. Deze kwekers kunnen dat beter 

en goedkoper dan dat wij het zelf kunnen doen.’

Techniek

Veel van die zogenaamde nieuwe verdienmodellen 

lijken bij nader inzicht toch wel heel veel op slim 

ondernemen. Dat houdt niet in dat er geen techno-

logische ontwikkelingen zijn waar je als kweker op 

in kunt zetten. De Vries laat er in een toptempo een 

aantal de revue passeren, bijvoorbeeld een optie in 

zijn TGS-automatisering, waardoor Excel-bestanden 

van leveranciers volautomatisch worden ingela-

den in de virtuele voorraad van Boot, zonder dat 

er faxen of e-mails worden getypt. Iets verder 

van huis – maar de eerste pilots lopen al – is een 

robot die bij Boot proefdraait en die onkruid kan 

bestrijden en zelfs onkruid kan afrapen. Nu nog 

wordt die minirobot ontwikkeld voor sierheesters, 

maar de volgende stap is er een voor laanbomen. 

Andere vormen van technologische innovaties zijn 

nieuwe manieren om diktes te meten. Volgens de 

Vries is de dag niet ver weg dat iedere boom zijn 

eigen sensor of chip meekrijgt die volautomatisch 

de dikte doorgeeft. Dat lijkt duur, maar in de prak-

tijk zijn dat soort ontwikkelingen al snel rendabel. 

Diktemetingen kosten Boot ieder jaar vele duizen-

den euro’s aan loonkosten. 

Maar ook met bestaande technieken en data kun 

Ieder jaar een nieuwe plant op de markt 
Jan de Vries, Boot & Co

Boot is een van de grotere bedrijven in Nederland die zich richt op openbaar groen en daarvoor een 

breed pakket planten wil leveren, van laanboom tot vaste plant. 

Sinds Jan de Vries het meer dan zestig jaar oude bedrijf heeft overgenomen van de familie Boot, ligt 

de focus weer meer op de eigen verdeling. De Vries heeft zelfs een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten met Kolster bv. Boot produceert zowel in Boskoop als in Zundert en daarnaast ook nog via 

een samenwerking met een kwekerij die onderdeel is van SW bedrijf de Diamant Groep. Er werken 

ongeveer 65 mensen bij Boot. 

je grote stappen maken om je bedrijf te optimali-

seren. Pluis bijvoorbeeld ieder jaar door je top 100 

van bestellingen. Wat is de trend? Leveren we meer 

of minder bomen met kluit? Gaat de markt naar 

Helma van der Louw
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Creativiteit en verder kijken dan je neus lang is 
Wouter den Hollander, Kolster bv

In de vroege jaren ’90 begon Peter Kolster, die in die jaren geleidelijk het bedrijf van zijn vader en 

ooms overnam, met het veredelen van snijproducten van heesters. In 2000 begon hij met het ver-

edelen voor potplanten. Hij begon zelf te veredelen, maar nu heeft het bedrijf een voltijdsveredelaar 

in dienst en werkt samen met verschillende grotere en kleinere veredelingsbedrijven. De planten 

worden verkocht in tachtig landen over de hele wereld, waaronder in Amerika en Canada. Wouter den 

Hollander: ‘Kolster is succesvol omdat we verder kijken dan onze neus lang is. Wij veredelen met name 

voor buiten Nederland. Je moet je niet te veel richten op wat je al kent, maar jezelf telkens nieuwe 

doelen blijven stellen. Natuurlijk kost dat een gedegen voorbereiding. Maar daar zijn veredelaars altijd 

goed in. Langetermijnplanning is de basis van ons vak. Wij moeten eerst jarenlang testen uitvoeren 

voordat we weten of het resultaat er mag zijn. Innovatief zijn en creatief blijven zit ook in ons DNA. Wij 

zijn 24/7 op zoek naar nieuwe soorten om de concurrentie voor te blijven.’ 

groenblijvende planten? Of wat zijn de bijvoor-

beeld de kleuren die gevraagd worden? De Vries is 

ervan overtuigd dat de boomkwekerij uiteindelijk 

ook beïnvloed wordt door ontwikkelingen in de 

mode. Als dit jaar een bepaalde kleur erg in is, dan 

zal over een paar jaar die kleur ook meer gevraagd 

worden in de boomkwekerij. 

Een andere trend die onafwendbaar lijkt, is het uit-

breiden van het areaal onder glas om daarmee de 

afhankelijkheid van het klimaat voor te blijven. Het 

idee is vaak niet dat je onder folie gaat telen, maar 

wel de mogelijkheid hebt om bij extreem weer en 

misschien in de winter de kap dicht te maken. Dat 

kan veel groei schelen in een seizoen. Boskoop 

heeft hiervoor overigens niet de juiste ondergrond. 

Als je investeert in kassen, dan wil je daar ook 

optimaal kunnen werken en op de veengrond van 

Boskoop is dat niet mogelijk. Als je daar een contai-

nerveld aanlegt, is het al gauw een golvend geheel 

waar je niet snel met een heftruck op durft.

De Vries rekent in dit verband ook nog de oplos-

sing voor om vooral niet te bezuinigen op pacht-

grond. Het is vaak slimmer om al vroeg in het sei-

zoen nieuw aan te planten dan te wachten totdat 

de oude opstand opgerooid is. Dat scheelt al gauw 

centimeters in diktegroei en dus opbrengst. 

Transparantie 

Helma van der Louw gooit een vraag in de groep. 

De trend gaat meer naar transparantie. Door inter-

net weet iedereen precies wat er overal te halen is. 

In de praktijk lijkt dit dan toch weer tegen te vallen. 

Een foto op internet is ook maar een momentop-

name en is altijd genomen van de mooiste plant 

of mooiste rij. In de praktijk blijkt dat je wel de 

ervaring van een goede inkoper nodig hebt om die 

gegevens goed te interpreteren. Maar in het alge-

meen klopt het natuurlijk: de moderne bomenzoe-

ker is voortaan uitgerust met een smartphone. 
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Buzzy

Vorige week een forum gedaan met een aantal Boskoopse boomkwekers. Het 

onderwerp was ‘nieuwe verdienmodellen’. Echte zo’n modern hip woord uit 

de categorie: transparantie, maatschappelijke relevantie en andere moderne 

blabla. Het aardige van boomkwekers is dan wel weer dat niemand onder de 

indruk raakt van de stortvloed aan onzinwoorden die meestal loskomt als dit 

soort moderne vaagpraat over de tafel gaat. Maar dat iedere ondernemer, 

maar dan ook echt zonder uitzondering, meteen naar de kern van de zaak 

gaat. De samenvatting van nieuwe verdienmodellen is natuurlijk heel simpel: 

‘de vent maakt de tent’ en misschien ook wel ‘de kweker krijgt de boomkweke-

rij die hij verdient of die bij hem past’. 

Het feit dat de Nederlandse boomkwekerij zich toch eigenlijk in een soort van 

crisis bevindt, lijkt daarbij alleen maar te helpen. Op momenten dat we het 

zwaar te halen hebben, gaan we misschien toch wat eerder naar de kern en 

hebben we wat minder geduld voor de blabla-verhalen. Terug naar die Nieuwe 

Verdienmodellen. Al gauw bleek dat helemaal geen onzinbegrip, maat hoog-

stens een modieus woord voor iets wat iedere boomkweker en ondernemer 

al jaren weet: zorg dat je je constant aanpast aan de markt en zorg dat de 

producten en dienstverlening die jij op de markt brengt een echte oplossing 

zijn voor de vraag, of zo je wilt, het probleem van jouw klanten. Ook weer 

een voorbeeld van de crisis: ‘gewoon maar bomen omdat je dat altijd al doet’, 

werkt niet meer. Je moet echt even naar de problemen van jouw klanten kij-

ken. Lijkt een open deur en is het misschien ook wel, maar wel een open deur 

die zicht biedt op meer en beter rendement. 

Pasgeleden een gesprek met een ondernemer in een totaal andere sector. 

Zijn kantoor was werkelijk behangen met diploma’s, certificaten, awards en 

prijzen van allerlei duurzaamheidsclubs. Ik moet u toegeven: om jaloers van 

te worden. Minder jaloers was ik op zijn business. Ondanks de goed gevulde 

prijzenkast was die eigenlijk bedroevend.  Vervelend natuurlijk, maar ook hier 

gelden de twee belangrijkste marketingregels. Regel één: de klant heeft altijd 

gelijk. Regel twee: als de klant een keer geen gelijk heeft, gaan we terug naar 

regel één. Onze duurzaamheidsgoeroe kreeg een hele bos veren in zijn ach-

terste geschoven door allerlei overheden, maar als het om bestellen gaat, was 

niemand thuis. Duurzaamheid is leuk en vast ook belangrijk, maar als uw klant 

daar niet op beslist, heb je er weinig aan. De curator kun je in ieder geval niet 

betalen met zo’n certificaat. 

Ik heb het idee dat boomkwekers dat over het algemeen beter doen dan deze 

ondernemer. Misschien is het verhaal niet zo flitsend of glossy, maar de koppe-

ling naar de markt is er meestal wel. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 

Hoofdredacteur

http://www.boom-in-business.nl/

artikel.asp?id=23-5493
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DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

Hoogdijk 27 

5091 CE Middelbeers

T: 0650671380

F: 0135143383

Hertenweg 25

8317 PN Kraggenburg

T: 0527-252586 / 06-22302857

www.boomkwekerij-versprille.

www.bomenverkoop.eu

info@boomkwekerij-versprille.nl

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555  

M: 06-50874190

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

Boomkwekerij 
W. van Hal 

David Bömer

Boomkwekerij Bömer v.o.f.

Vagevuurstraat 6a

4882 NK Zundert

T: 00-31-(0)76-5973534 

www.boomkwekerij-bomer.nl 

info@boomkwekerij-bomer.nl

Laan-, park- en sierbomen 

Bosschebaan 23, 

5384 VX Heesch

T: 0412 451948

E: rinus@meijsbomen.nl

Lindeweg 24

8315 RD LUTTELGEEST

T: +31(0)527 202 377

F: +31(0)527 202 604

E: info@fairplant.nl

www.fairplant.nl

Tongeren 62

5282 JH Boxtel

T: 0411 674327

F: 0411 67637

www.kwekerijvdlangenberg.nl

info@kwekerijvdlangenberg.nl

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Kwekerij van Laar 
van de Bijl

Voor coniferen,taxus en 
laurierstruiken

Fruithofstraat 22

6673 bl Andelst

F: 0488-421504

T: 0621982294

E: a.van.laar9@kpnplanet.nl

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Kwekerij 
't Plantloon

Groothandel in Coniferen, 
Buxus en Laurier

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

Kwekerij van visueel aantrekkelijke

sierheesters op stam 

Wencopperweg 64

3771 PP Barneveld

T: 0342 - 416 501

F: 0342 - 492 794

www.wencop.nl

kwekerij@wencop.nl

Gespecialiseerd in haag-
coniferen oa Taxus baccata 
2.5m-3m en diverse Thuja 
soorten vanaf 1.25m tot 3m

Specialiteiten: Azalea,
Rhododendrons, Skimmia,
Pieris

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Boomkwekerij 

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165-320922

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Voor al uw vollegronds plant-
goed van diverse sierheesters, 
o.a. Prunus laur. cult., Taxus, 
coniferen en Buxus.

T: 06 20 60 45 40

F: 03 17 68 10 99

E: kwekerij@permar.nl

Middelbuurtseweg 9

3911 TE ACHTERBERG

Jos Smits 
Boom- en rozenkwekerij                                       
Molenweg 1a

5871 CH Broekhuizenvorst

T : 077-463 1006

F: 077-463 4825

M: 06-20441112 

Boomkwekerij J. 
Rongen en Zonen                                                                              

Gespecialiseerd in 
fruit- en sierbomen

Oude Heerweg 57

Blitterswijck (Noord-Limburg)

T: 0478-531713/ 06-54986247

F: 0478-532146

kwekerij@boomkwekerijrongen.com

Boomkwekerij 
S. Weijmans

Loonseweg 31

5843AA Westerbeek

T: 06-23205101

F: 0485-380144

E: weijmans-buxus@live.nl 

De Hel 9a

6668 LG Randwijk

T: 0488-441181

F: 0488-441227

M: 06-13382255

E: boomkwekerij@lbruijgrok.nl

Boomkwekerij 
L.B. Ruijgrok

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Stekcultures De Zandhoek BV 
Zandhoek 11 a  

5427 PJ Boekel

T: 0492-324043  

F: 0492-322370

E: info@de-zandhoek.nl   

www.de-zandhoek.nl

Dijkweg 25

6905 BA Oud-Zevenaar

T: 0316 525424 

F: 0316 340205

www.hoofzevenaar.nl

Gespecialiseerd in: Plantgoed van 

Heesters en Coniferen p9 & 10,5 

Boomkwekerij Hoof Zevenaar

BIB_wijzer.indd   1 04-11-15   13:40



Ook voor de inkoop van uw stamhout kunt u bij ons terecht Wij versnipperen snoeihout wat waaruit groene stroom wordt gewonnen

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen graag uw stamhout en houtsnippers 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast


