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Het andere vakblad voor de boomkwekerij

Wilbert Stek: ‘Een ideale stek is een propje 
met veel energie’
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DEN MULDER Boomteelt

5971NL Grubbenvorst

T: 077 3662289

F: 077 3662784

www.denmulderboomteelt.com

Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

Maalbergenstraat 12 

4884 MT Wernhout

T: 076 5972920

F: 076 597 0720

M: 06 221 171 25

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Vollegronds plantgoed en 
container, o.a. Prunus laur. 
cult., Taxus, coniferen, Buxus 
en div. Ilex var.

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

Slikkevander rentmeesters

Hoornaar/Ellemeet
T 0111 671735
www.vdslikke.nl

 onteigening
 bemiddeling bij aan- en verkoop
 schade-expertise aan gewassen
 Prijzenregister Boomkwekerij

"Uw partner voor de beste start"

Geusert 13

6093 NR Heythuysen (NL)

T. +31 (0)475 49 86 00

F. +31 (0)475 49 86 09

E. info@bergs.nl

I.  www.bergs.nl

Boomkwekerij

H. KNOL B.V.
Boomkwekerij

H. KNOL B.V.

www.knolplant.nl
info@knolplant.nl

361zwart

Inschrijvingsnr. K.v.K. 08073225
Handelsvoorwaarden HBN/ANTHOS
EG kwaliteit
EG Plantenpaspoort, NL
Naktuinbouwkwaliteitscontrole
Naktuinbouwnummer 21852

BTW nr. NL 8110 04 521 B 01
Postbank: 94 06 45
ING Bank Deventer:
rek.nr. 65 79 54 640
Swiftcode: ING BNL 2A
IBAN NL 36 INGB 0657 9546 40

Boomkwekerij
H. KNOL B.V.
Jodendijk 51, 7211 EM Eefde NL. Telefoon: +31-575-540279 Telefax: +31-575-540232
E-mail: b.knol@planet.nl Internet: www.knolplant.nl

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de HBN voor Nederland van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 10 juni 1994 ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage onder nummer 95/1994. Voor het buitenland gelden de ANTHOS voorwaarden. Op verzoek worden deze toegezonden.
Betalingen binnen 45 dagen netto.
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800024

361zwart

•  10 ha pot- en containerteelt, 
6.5 ha recirculatie.

•  1.5 miljoen plantgoed/uitgangs-
materiaal.

•  1.5 miljoen heesters en rozen 
als leverbaar product.

Grotebaan 6, 5428 NH Venhorst

M: 06-53141408

mbloemenvof@hetnet.nl

Gespecialiseerd in 
beworteld stek en plantgoed
van Azalea japonica. 
Leucothoe in soorten, ook 
gepantenteerd Pieris japonica 
in soorten. Vaccineum vitis 
Idaea gepatenteerd.

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

Geusert 13 

6093 NR Heythuysen

T +31 (0)475 49 86 00 

F +31 (0)475 49 86 09

www.bergs.nl 

info@bergs.nl
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De afgelopen jaren zijn de regels rondom gewasbestrijdingsmiddelen gaandeweg aangescherpt. In oktober vorig jaar stuurde 

staatssecretaris Sharon Dijksma een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij aangaf te willen inzetten op ‘vergroening van gewasbescher-

mingsmiddelen’. ‘De eisen zijn zo opgeschroefd dat het meest gevoelige beestje dat ergens op het oppervlaktewater leeft, wordt gebruikt 

als toetsingsinstrument. Hoe kijken spelers in de markt tegen de ontwikkelingen aan? Brengen strengere regels de ondernemer, in het 

bijzonder de kleinere kweker, in gevaar? Aan de hand van vijf vragen vroeg Boom in Business enkele kwekers naar hun mening. 

Strengere regelgeving 
gewasbescherming: onvermijdelijk of 
onnodig kwaad?

10
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32 Nederlandse bomen voor 

 World Expo Milaan

Achtergrond
14  Geen meetinstrument maar 

 interpretatie-instrument

38 Uniformiteit is de gangbare norm, 

 maar diversiteit is de ambitie!

42 Wat schuift ’t voor de boomkwekerij?

Column
46 Hoofdredactioneel

Nieuw beregeningsconcept 
voor Sempergreen
 

Sempergreen, kweker van planten 

voor groene daken, gevels en bodem-

bedekking, koos onlangs voor een 

nieuw beregeningsconcept. Het nieuwe 

systeem maakt het mogelijk de opstand 

nauwkeurig en volledig automatisch te 

bewateren.

Een ideale stek is een propje 
met veel energie

Wilbert Stek uit Gendt produceert zo’n 

12 miljoen cups stekken per jaar. Dit 

bedrijf is de laatste jaren wel gegroeid, 

‘maar’, zegt eigenaar Wilbert van 

Luenen, ‘ik hoef niet zozeer de groot-

ste te zijn. De beste zijn, dat vind ik 

wel leuk.’  Wij legden hem een aantal 

vragen voor over stekken en gewas-

bescherming.

30

34 en verder

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)

Vakredactie:  Kelly Kuenen (santi@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties:  Peter Jansen

  (peter@nwst.nl)

  Alberto Palsgraaf

  (alberto@nwst.nl)

  

Abonnementen

68,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

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

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien 

van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk 

voorbehouden. Deze berusten bij Boom in Business c.q. 

de betreffende auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder 

schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveel-

voudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. 

Boom in Business 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.
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Gewasbeschermingsmiddelen,
waarom ook alweer?

In de discussie over chemische gewasbeschermingsmid-

delen voert de zorg over risico’s soms de boventoon en 

raken nut en noodzaak op de achtergrond. Die zorg 

moet zeker serieus worden genomen. Maar het is ook 

goed om te beseffen dat deze middelen behoren tot de 

best onderzochte stoffen en dat ze een cruciale 

bijdrage leveren aan voedselzekerheid, voedselkwaliteit 

en economie.

Tien vragen aan: 
Sjef en Joost van Roessel

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 Boomkwekerij J. van Roessel.

Resultaten van het onderzoek naar een 
geïntegreerde beheersing van de Buxus-ziekte 
Cylindrocladium buxicola 

Buxus is een van de meest populaire planten in de moderne tuinaan-

leg. Deze traaggroeiende en wintergroene plant dient vaak als tuin- 

en terrasplant, en laat door zijn mooi gesloten groeiwijze gemakkelijk 

snoeivormen toe. Jammer genoeg gaat de plant sinds een tiental jaar 

gebukt onder de dreiging van een blad- en twijgziekte, veroorzaakt 

door de schimmel Cylindrocladium buxicola 

(=Calonectria pseudonaviculata). n planten afsterven (Foto 5). 

12

20

26

inhoud
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Marco van Zijverden 

opent Plantarium
Marco van Zijverden opent op woensdag 26 

augustus 2015 de Internationale Vakbeurs voor 

de Boomkwekerij Plantarium 2015. Van Zijverden 

is CEO van Dutch Flower Group (DFG). Dit bedrijf 

staat te boek als de nummer één van de wereld 

op het gebied van export van bloemen en plan-

ten met een omzet van ruim een miljard euro 

per jaar. Tijdens zijn openingswoord gaat de heer 

Van Zijverden in op het jaarthema van Plantarium 

2015, ‘Focus op Verkoop’. 

Dutch Flower Group is een familiebedrijf, gespe-

cialiseerd in de internationale handel in bloemen 

en planten. Met 30 individuele bedrijven worden 

alle afzetkanalen, de importerende groothandel 

(die aan bloemisten levert) en de grootschalige 

retail (supermarktketens, grootwinkelbedrijven, 

benzinepompstations, bouwmarkten en tuincen-

tra) beleverd.

De 33e editie van Plantarium wordt gehouden 

van 26 tot en met 29 augustus 2015 in het 

Plantarium-gebouw op het International Trade 

Centre Boskoop-Hazerswoude. Meer informatie is 

te vinden op www.plantarium.nl.

Ruim 1,2 miljard 

euro voor innovatie 

in agrarische sector
Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon 

Dijksma investeert samen met de provincies en 

de Europese Commissie ruim 1,2 miljard euro 

in verdere verduurzaming en innovatie van de 

agrarische sector en in verbetering van de bio-

diversiteit. De Europese Commissie heeft het 

derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-

2020 goedgekeurd. Staatssecretaris Dijksma: 

‘In ons nieuwe programma staat de agrarische 

ondernemer centraal. We investeren onder 

meer in een verzekering voor ondernemers om 

tegenvallers door extreem weer te op te van-

gen. Ook steken we geld in een nieuwe rege-

ling die de risico's voor ondernemers beperkt 

wanneer zij met innovaties en verduurzaming 

aan de slag gaan.’ De provincies gaan met het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma vooral aan-

dacht geven aan agrarisch natuurbeheer, jonge 

boeren en verdere innovatie van de agrarische 

sector. In samenwerking met de waterschappen 

wordt ook ingezet op verdere verbetering van de 

waterkwaliteit.

Tree Centre 

Opheusden 

opgericht
Tijdens een grote algemene ledenvergadering, 

waarbij bijna 200 boomkwekers aanwezig 

waren, heeft een ruime meerderheid van de 

boomkwekers uit Opheusden en omgeving 

zich positief uitgesproken voor samenvoe-

ging van de drie huidige organisaties tot 

één vereniging, ‘Tree Centre Opheusden’. 

Een historisch moment voor het laanboom-

centrum Opheusden. De drie organisaties, 

Boomkwekersvereniging Opheusden en 

Omgeving (belangenbehartiging), Vereniging 

Bomen- en Plantenbeurs Opheusden en 

Omgeving (promotie en handel) en de 

Boomteeltstudieclub Opheusden (kennis), 

hebben ruim twee jaar geleden gezamenlijk 

het initiatief genomen om tot samenvoeging 

te komen. Een werkgroep ‘samenvoeging’ 

heeft een plan opgesteld dat voorziet in een 

gezamenlijke vereniging met behoud van 

kennis en ervaring, maar dat ook de basis is 

voor een professionele, transparante en laag-

drempelige vereniging. Het nieuwe bestuur 

zal onder leiding van Eppie Klein (interim 

voorzitter) en John Janssen (interim secreta-

ris) de nieuwe vereniging gaan aansturen. 

De ongeveer 160 boomteeltbedrijven uit de 

regio Opheusden en omgeving gaan zich nu 

als één vereniging profileren, met als credo 

‘door samenwerking sterk!’. Hierdoor worden 

belangenbehartiging, promotie, bacterievuur-

beleid en vele andere zaken nu sectorbreed 

gedragen in de regio.

Nieuws

Duitse kwekerij in 

problemen
Volgens het Duitse vakblad Deutsche 

Baumschule zou de grote onderneming Euro-

Baumschule Rudolf Schmidt uit het Noord-

Duitse Halstenbek in financiële problemen 

zitten. Het complete bedrijf is 120 hectare 

groot. Bij de onderneming zijn 55 medewer-

kers in dienst. Het bedrijf is internationaal 

actief. Het exporteert veel producten naar 

Rusland, en zou onder andere in de proble-

men zijn geraakt door de val van de Russische 

Roebel.
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Anthos onderzoekt 

invoering Residu 

Indicator
Naar aanleiding van de discussie over de relatie 

tussen neonicotinoïden op bloembollen en boom-

kwekerijproducten en de gezondheid van bijen, 

stellen retailers, o.a. in Duitsland en de Verenigde 

Staten, aanvullende eisen aan residu op gewas-

sen. In verband daarmee heeft Anthos overleg 

gevoerd met vertegenwoordigers van Nefyto en 

Bayer. Bij de gewasbeschermingsmiddelenindu-

strie is vanuit de voedingstuinbouw immers veel 

kennis aanwezig over de residuproblematiek en 

de wijze waarop met de eisen van retailers omge-

gaan kan worden. Deze kennis zal gebruikt wor-

den bij de inspanningen van Anthos om de gevol-

gen voor de handel in de richting van de retail 

tot een minimum te beperken. Daarvoor stuurt 

Anthos onder meer een brief naar retailbedrijven, 

waarin uitleg wordt gegeven over de aanwezig-

heid van residu op gewassen en de initiatieven 

die de sector neemt om meer tegemoet te komen 

aan de eisen die retailers aan de producten van 

hun leveranciers stellen. Eerder heeft Anthos hier-

over Nederlands-, Frans-, Duits- en Engelstalige 

verklaringen opgesteld voor zijn leden. Op 

grond van de onlangs verschenen Ketenanalyse 

Residu Gewasbeschermingsmiddelen, die voor 

65 procent door Anthos/iBulb is gefinancierd, 

onderzoekt Anthos samen met Wageningen 

UR-PPO en de gewasbeschermingsmiddelenin-

dustrie de mogelijkheid om een zogenaamde 

Residu Indicator te ontwikkelen. Daarin komen 

per gewas de residugehaltes bij normaal gebruik 

te staan, samen met de mate van toxiciteit van 

de middelen voor bijen. Anthos hoopt binnenkort 

in goed overleg met Wageningen UR-PPO en 

de gewasbeschermingsmiddelenindustrie tot de 

ontwikkeling daarvan over te kunnen gaan. De 

indicator moet niet alleen op een toegankelijke 

manier informatie verschaffen over het middelen-

gebruik per gewas, maar moet ook de retail het 

vertrouwen geven dat de bloembollen- en boom-

kwekerijsector staan voor duurzaamheid.

Hissink & Zn. pre-

senteert de SP 5008
Hissink & Zn. presenteert de nieuwe SP 5008, 

de grote broer van de Antonio Carraro SP 4400 

werktuigdrager. In veel opzichten is de nieuwe 

werktuigdrager gelijk aan de SP 4400. Toch is 

er een belangrijk verschil: de motor. De Antonio 

Carraro SP 5008 is voorzien van een Yanmar 

4-cilinder motor met 46 pk. Dat is bijna 10 pk 

meer dan de SP 4400. Deze motor van de SP 

5008 zorgt ervoor dat de trekker beter geschikt 

is voor het zware werk. Hierdoor wordt de 

inzetbaarheid vergroot. Ook zal de bestuurder 

ervaren dat het stiller is geworden in de cabine. 

De werktuigdrager is voorzien van een dege-

lijke driepunts-hefinrichting met een 540- en 

1000-toerige aftakas. Hoewel de machine meer 

vermogen heeft gekregen, is de lengte met 

slechts 8 cm toegenomen; de compacte bouw en 

wendbaarheid zijn gebleven. De nieuwe SP 5008 

is daarmee uitstekend geschikt voor onder andere 

onkruidbestrijding, maaiwerkzaamheden, glad-

heidsbestrijding en snoeiwerkzaamheden.

New Holland belang-

rijkste tractormerk
17,1% van de Nederlandse boomkwekers noemt 

het Amerikaanse tractormerk New Holland als 

het belangrijkste tractormerk op het bedrijf. Claas 

volgt, net als vorig jaar, op de tweede plaats met 

13,3%. Fendt, John Deere en Case IH volgen op 

respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats. 

Van de boomkwekers heeft 6,3% plannen om 

binnenkort een tractor te gaan aanschaffen. 

Vorig jaar lag dit percentage op 6,0%. Hiermee 

wordt onder de Nederlandse boomkwekers het 

hoogste investeringspercentage in tractoren 

bereikt sinds 2008. Dit blijkt uit de jaarlijkse 

BoomkwekerijScanner van AgriDirect. In decem-

ber 2014 werden bij deze telefonische inven-

tarisatie circa 930 Nederlandse boomkwekers 

(vanaf 1 ha) ondervraagd over onder andere hun 

toekomstintenties en investeringsplannen. In de 

analyse voor dit persbericht zijn bedrijven vanaf 

2 ha betrokken, zodat de data vergelijkbaar zijn 

met die van voorgaande jaren.

Natuurlijk middel 

tegen plaag-

insecten
Koppert voegt een nieuw product toe aan 

de reeks tegen plaaginsecten. Agritrap heeft 

een natuurlijke basis, werkt snel en is prima 

te gebruiken in geïntegreerde strategieën. 

Agritrap is gebaseerd op natuurlijke poly-

sachariden. Deze zijn in staat om kleine 

plaaginsecten, waaronder bladluis, witte 

vlieg, bladvlo, schildluis, tomatengalmijt en 

spint, te vangen. Agritrap is toepasbaar in de 

meeste tuinbouw- en fruitgewassen en op 

sierplanten. De geconcentreerde oplossing 

werkt snel en effectief. Het is veilig voor de 

meeste natuurlijke vijanden en uitstekend 

te gebruiken in een geïntegreerd systeem. 

Ook hommels ondervinden er geen hinder 

van. Afhankelijk van het groeistadium van 

het gewas vraagt een behandeling 1.000 

tot 2.000 liter spuitvloeistof per hectare. Het 

product mag niet gemengd worden met 

andere middelen. Agrirap laat geen residu 

achter en er geldt geen wachttijd voor de 

oogst.
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Sectorrapporten 

‘Containerteelt’ en 

‘Bos- en haagplant-

soen’
Van Oers Agro presenteert de sectorrapporten 

‘Containerteelt’ en ‘Bos- en haagplantsoen’ over 

het najaar 2014. In deze sectorrapporten geeft 

Van Oers de ontwikkelingen in de sector weer, 

opgetekend op basis van de omzetontwikke-

ling, arbeidskosten en kritische opbrengstprijs. 

Daarnaast wordt de verwachting voor het lopen-

de voorjaar uitgesproken. Arno Zagers, directeur 

van Van Oers Agro, licht de belangrijkste bevin-

dingen toe: ‘We zien dat de sector in het najaar 

wisselend gepresteerd heeft. Over het algemeen 

zien we opnieuw een daling van de omzet, met 

name bij bos- en haagplantsoenkwekers. De 

marge blijft sectorbreed te laag.’ De verwachtin-

gen voor het voorjaar zijn gematigd positief: ‘Dit 

voorjaar zal het geduld van ondernemers, krediet-

verstrekkers en crediteuren opnieuw op de proef 

worden gesteld. Anderzijds zien we dat de eerste 

bedrijven voorzichtig de lijn naar boven hebben 

ingezet. De voortekenen zijn redelijk, mits het 

weer en de consument meehelpen.’

pH belangrijkste 

aanwijzing afwijking 

sporenelementen
Als planten lijden aan een tekort of een over-

maat aan sporenelementen, moeten kwekers 

eerst de pH in de voedingsbodem kritisch bekij-

ken en daarna overgaan tot het gebruik van 

de juiste chelaten. Dat is de conclusie van het 

derde webinar van Haifa Group over bemes-

ting. Sporenelementen spelen een belangrijke 

rol in het metabolisme van planten. Een tekort 

of een overmaat leidt tot kleurafwijking en een 

niet-gewenst uiterlijk van de plant. De beschik-

baarheid van sporenelementen voor de wortels 

hangt sterk af van de hoogte van de pH in de 

voedingsbodem, zegt professor Leo Marcelis 

van Wageningen UR tijdens het derde Haifa-U-

webinar. ‘Natuurlijk hangt de beschikbaarheid 

ook af van de concentratie van sporenelementen 

in de voeding, maar de concentratie is maar de 

helft van het verhaal als het gaat om de beschik-

baarheid van meststoffen.’

Als planten lijden aan een tekort of overmaat 

van sporenelementen, kunnen kwekers het beste 

eerst de pH in de voedingsbodem kritisch bekij-

ken. De meeste sporenelementen zijn optimaal 

beschikbaar voor de wortels bij een pH van 4,5 

tot 5,5. Als de pH van de voedingsbodem goed 

is, kunnen kwekers de beschikbaarheid van spo-

renelementen daarna sturen met het gebruik van 

de juiste chelaten. De stabiliteit van de chelaten 

is echter óók weer afhankelijk van de pH en wis-

selt per sporenelement. Een correcte bemesting 

bestaat daarom uit een goede afstemming van de 

hoogte van de pH, het gebruik van de juiste che-

laten en de concentratie van de sporenelementen 

in de totale voeding.

Het webinar over het optimaliseren van kleur en 

uiterlijk van planten was het derde webinar in 

een serie van vier. Op 15 april 2015 presenteert 

Haifa samen met Wageningen UR het laatste 

webinar over bemesting met als titel Optimizing 

Climate in relation to nutrition and vice versa, 

with special attention to pH and EC.

Boer zoekt Boer
Donderdagavond 19 februari werd de bijeen-

komst ‘Durf jij de uitdaging aan? Opvolger zoekt 

kweker’ georganiseerd. Daarbij werd ‘Boer zoekt 

Boer’ gepresenteerd, een project waarbij onder-

nemers zonder opvolger worden gekoppeld aan 

jongeren met interesse in het ondernemersvak.

Meet&Green regio 

Boskoop
Op woensdag 16 september organiseren 

Cultus Agro Advies en Agrocultuur een 

Meet&Green in de regio Boskoop. De focus 

van deze bijeenkomst ligt op demonstraties 

van en uitleg over onderzoeksprojecten in de 

regio. Daarmee wordt de Meet&Green een 

echte praktijkdag. Bezoekers kunnen tijdens 

deze middag kennis opdoen over nieuwe 

actuele zaken, waarbij de nodige uitgebreide 

demonstraties in de praktijk centraal staan. 

Op deze dag is het ook mogelijk om deel 

te nemen aan een spuitlicentiebijeenkomst. 

Meet&Green Boskoop 2015 vindt plaats 

van 13.00 tot 18.00 uur op het bedrijf van 

Joh. Stolwijk & Zn. uit Boskoop, een modern 

bedrijf met vollegronds- en containerteelt.

Nieuws



9

Tijdens de bijeenkomst gaf Johan Zwemmer, adviseur Opvolging & 

Samenwerking bij MKB Adviseurs Food & Agri (voorheen LTO Noord Advies), 

uitleg over het pilotproject van het NAJK: Boer zoekt Boer. In het project 

worden ondernemers zonder opvolger middels groepsbijeenkomsten en 

individuele gesprekken gekoppeld aan jongeren die interesse hebben in 

het overnemen van een bedrijf. Johan Zwemmer neemt hierbij de rol van 

‘matchmaker’ op zich. Boer zoekt Boer wordt georganiseerd door NAJK in 

samenwerking met Rabobank, Flynth, Countus en Veenstra Agrocoaching. 

Ook KAVB en LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek hebben zich aange-

sloten bij het initiatief. De organisaties verwachten dat de Bloembollenstreek 

dankzij het initiatief een vitaal gebied met voldoende jonge ondernemers 

blijft. Het project biedt jongeren de kans een bedrijf over te nemen van 

agrarisch ondernemers in de Duin- en Bollenstreek. Hiermee spelen de 

organisaties in op de ontwikkelingen in de sector; familiebedrijven worden 

steeds minder vaak door de jonge generatie overgenomen. Daar staat ech-

ter tegenover dat er wel degelijk jongeren zijn die graag ondernemer willen 

worden. In de Bloembollenstreek is er relatief veel kans op het overnemen 

van een bedrijf, omdat hier een aantal bedrijven is met een beperkte hoe-

veelheid grond. Juist de aankoop van grond maakt een start of overname 

vaak financieel lastig haalbaar.

Snel internet in 

buitengebieden bevorderd
Gebruik maken van radiofrequenties voor draadloos snel internet, de moge-

lijkheid om met Europees geld investeringen rond te krijgen en lagere kos-

ten voor het aanleggen van een vast telecomnetwerk.

Dat zijn de extra mogelijkheden die minister Henk Kamp van Economische 

Zaken (EZ) initieert om snel internet in buitengebieden verder te bevorderen. 

Dat schrijft de bewindsman vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Minister Kamp: ‘Snel internet draagt bij aan meer ondernemerschap en 

economische groei. Bijna alle huishoudens en bedrijven in Nederland heb-

ben al toegang tot een snelle internetverbinding. In buitengebieden zijn 

er tientallen lokale initiatieven van gemeenten en provincies voor sneller 

internet. Deze extra maatregelen vanuit het kabinet komen daar nu bij. We 

willen snel internet stimuleren voor de ruim driehonderdduizend bewoners 

en bedrijven in dunbevolkte gebieden die deze toegang nog niet hebben, 

zodat ook de economie in de regio kan worden aangejaagd.’

Vanaf 1 september kunnen ondernemers een vergunning aanvragen om via 

een radiofrequentie in een bepaald gebied draadloos internet aan te bie-

den. Op deze manier worden huishoudens en bedrijven verbonden met een 

zendmast die gekoppeld is aan internet.

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) biedt mogelijkhe-

den voor bedrijven om extra geld op te halen voor toekomstige investerin-

gen. Het ministerie van EZ zet er dit jaar in Brussel op in dat projecten op 

het gebied van snel internet in aanmerking kunnen komen voor dit fonds. 

Ten slotte wil de bewindsman het fiscaal mogelijk maken dat telecommuni-

catie-infrastructuur, zoals kabels en buizen, langer ongebruikt in de grond 

mogen liggen, zonder dat er belasting over moet worden betaald. Hiermee 

wordt de aanleg van extra capaciteit voor de aanleg van snelle netwerken, 

ook in de buitengebieden, gestimuleerd.

Servië nieuw lid European 

Nursery Stock Association
Tijdens een bijeenkomst van de European Nursery Stock Association (ENA) 

op IPM Essen werd Servië verwelkomd als nieuw lid. De dag voor deze bij-

eenkomst hield ENA in samenwerking met de Federation of German Tree 

Nurseries (BdB) een receptie op IPM Essen. Tim Edwards, president van ENA, 

nam tijdens zijn speech een positief standpunt in. ‘Niemand lijkt eraan te 

twijfelen dat planten goed zijn’, vertelde Edwards. ‘Wat boomkwekers doen 

is belangrijker dan ooit tevoren. Tegelijkertijd is de concurrentie groter dan 

ooit. Volgens mij is er onder boomkwekers nog nooit zo’n grote behoefte 

geweest aan samenwerking, het spreken met één stem en het eisen van 

erkenning voor wat ze doen.’ Nu Servië ook deel uitmaakt van ENA, bestaat 

de organisatie uit zeventien leden. Veertien daarvan zijn lid van de EU. Prof. 

dr. Milka Glavendekić, president van de Society of Landscape Horticulture 

in Servië, presenteerde tijdens de bijeenkomst cijfers over kwekerijen in 

Servië. In 2014 stonden in Servië 231 kwekers van bomen, struiken en vaste 

planten geregistreerd. De totale productiewaarde bedroeg 11 miljoen euro, 

de totale exportwaarde 2 miljoen euro. Naast het verwelkomen van Servië 

werden ook verschillende andere punten besproken. Zo werd er gedebat-

teerd over het voorstel uit Italië over veranderingen in de Gecombineerde 

Nomenclatuur. Ook werd er gediscussieerd over de TTIP (Transatlantic 

Trade and Investment Partnership). Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst 

besloten deel te nemen aan de bijeenkomst met EU-commissaris Vytenis 

Andriukaitis (Health and Food Safety), begin maart. Tijdens de bijeenkomst 

werd tevens besloten een ‘International Plant Names List’ op te stellen. Deze 

lijst moet eind dit jaar gereed zijn.

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl

www.boomband.nl

BOOMBAND/BINDBUIS
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Nieuws
Onderzoeks- en 

onderwijscentrum 

officieel geopend
Het onderzoeks- en onderwijscentrum BrightBox 

in de Innovatietoren in Venlo is officieel geopend. 

In de tuinbouwfaciliteit kunnen alle factoren 

die de groei van een plant bepalen, gestuurd 

worden. BrightBox is het eerste Europese project 

waar op bedrijfsmatige schaal in meerlagenteelt 

onderzoek naar al deze factoren plaatsvindt. 

BrightBox is bovendien de eerste stap in de trans-

formatie van het voormalig Floriadeterrein naar 

het Kennislandschap van de Brightlands Campus 

Greenport Venlo. In de witte ‘box’ worden in 

klimaatkamers planten geteeld, onafhankelijk van 

natuurlijke factoren. Het bedrijf Cogas Zuid uit 

Asten-Heusden is verantwoordelijk voor de bouw 

van deze indrukwekkende faciliteiten. BrightBox 

bestaat uit twee onderzoeksruimten en een pro-

ductieruimte. Onderwijs, onderzoek, het midden- 

en kleinbedrijf en de overheid vinden elkaar én 

werken samen in en rond het nieuwe tuinbouw-

kenniscentrum. In de BrightBox is het mogelijk 

kleinschalig onderzoek een-op-een op te schalen 

naar een volledige productieruimte. De kennis en 

onderzoeksresultaten uit de box worden proactief 

gedeeld met ondernemers door middel van bij-

eenkomsten, publicaties en opleidingstrajecten.

BrigthBox is tot stand gekomen door samen-

werking tussen Botany, HAS Hogeschool, 

Philips Horticulture LED Solutions en de provin-

cie Limburg. De tuinbouwfaciliteit is officieel 

geopend met een symposium. Meiny Prins (Priva), 

Michel Jansen (Total Produce) en Raoul Bino 

(Wageningen UR) spraken ter gelegenheid van 

de opening van BrightBox over de veranderende 

wereld en welke rol tuinbouw daarin speelt, over 

actuele ontwikkelingen in de Nederlandse retail- 

en voedselindustrie en over het zogenaamde 

‘valoriseren’ van onderzoek en de daaruit gewon-

nen kennis: hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

deze kennis ook werkelijk gaat leiden tot een 

economische impuls? Na het symposium gaven 

gedeputeerde Twan Beurskens, Dick Pouwels 

(HAS Hogeschool), Hans de Jong (Philips Benelux) 

en Peter Korsten (Botany) het officiële startschot.

Asscher treft 

overgangsregeling
Er komt een overgangsregeling voor de transi-

tievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke 

werknemers, zoals seizoenswerkers, niet opnieuw 

ingehuurd worden en werkgevers met andere 

tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 

juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op 

een transitievergoeding als na ten minste twee 

jaar de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd 

door de werkgever. De hoogte daarvan wordt 

in het oorspronkelijke voorstel bepaald door de 

gewerkte periodes van voor 1 juli 2015. Door 

de overgangsregeling telt straks alleen nog het 

arbeidsverleden van tijdelijke krachten vanaf 1 

juli 2012 – met een onderbreking korter dan zes 

maanden – mee voor de transitievergoeding. 

Zo wordt voorkomen dat werkgevers door de 

opbouw van de transitievergoeding werknemers 

niet meer aannemen. Tijdelijke arbeidsovereen-

komsten van voor 1 juli 2012 tellen alleen mee 

met een onderbreking van ten hoogste drie 

maanden. Dat sluit ook aan bij het overgangs-

recht voor de ketenbepaling.

Europees samen-

werkingsverband 
Op de IPM in Essen werd het European 

Horticulture Network geïntroduceerd. Dit is een 

samenwerkingsverband tussen onafhankelijke 

marketing- en pr-bureaus op het gebied van de 

tuinbouw. Op deze manier wordt de kennis en 

jarenlange ervaring in de tuinbouw op efficiënte 

wijze gebundeld. Als rechtsvorm is gekozen voor 

een coöperatie, met haar zetel in Nederland. Op 

20 januari werd bij de notaris in Rotterdam de 

oprichtingsakte ondertekend. Uitgangspunt is 

één bureau per land. Momenteel zijn er zeven 

bureaus aangesloten uit Duitsland, Frankrijk, 
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Italië, Nederland, Polen, Roemenië en Tsjechië. De 

bureaus verwachten dat binnenkort ook collega's 

uit diverse andere landen zich bij hen aansluiten.

Uitgangspunt van de samenwerking is de proble-

matiek waarmee veel bedrijven en organisaties 

zich geconfronteerd zien als men zaken wil doen 

in het buitenland, en zich eventueel ook op 

buitenlandse vakbeurzen wil presenteren. Veelal 

ontbreekt het aan de benodigde kennis van 

de markt, de taal (zeker ook op het specifieke 

vakgebied), de gebruiken en gewoonten en de 

contacten. Het samenwerkingsverband biedt daar 

met de korte lijnen tussen de diverse bureaus 

een oplossing voor. Het European Horticulture 

Network richt zich wat betreft opdrachtgevers en 

dienstverlening in eerste instantie op de Europese 

markt, maar verwacht wordt dat ook het bedrijfs-

leven uit andere continenten gebruik gaat maken 

van deze dienstverlening. De eerste reacties op 

de mogelijkheden van deze samenwerking tijdens 

de IPM waren bijzonder positief. 

Tuincentra zetten 

vaste planten in het 

zonnetje
Tuincentra organiseren gezamenlijk de campagne 

‘De week van de vaste plant’. Onder het motto 

‘vaste planten kleuren je tuin jaarrond’ zetten ze 

deze productgroep in de periode van 21 t/m 29 

maart extra in het zonnetje. 

Tuincentra kunnen via de site van Tuinbranche 

Nederland promotiemateriaal krijgen met beeld 

en tekst over vaste planten. Individuele winkel-

formules en hun branchevereniging vestigen de 

komende weken de aandacht van consumenten 

op de campagneweek. Die is opgezet op initiatief 

van Perennial Power, een werkgroep van 26 vas-

teplantenkwekers die zich inzet voor de promotie 

van vaste planten. Voor tuincentra is ‘De week 

van de vaste plant’ een van de vijf campagnes 

waarmee ze dit jaar de aandacht van consumen-

ten vestigen op biodiversiteit. Meer (bloeiende) 

tuinbeplanting met een grotere variatie aan plan-

tensoorten trekt meer vogels, vlinders, bijen en 

andere dieren aan. Aandacht voor biodiversiteit 

en de manier waarop burgers daar zelf – in hun 

tuin – aan kunnen bijdragen, is een speerpunt 

van het Groen-brancheplan dat Tuinbranche 

Nederland eind november presenteerde.

Expo TCO naar 

nieuwe locatie
De vakbeurs Expo TCO wordt dit jaar gehouden 

op 24 en 25 juni 2015 aan de Tielsestraat 89-95 

in Opheusden. Gastheer dit jaar zijn de bedrijven 

De Bomenspecialist, Van Meerten BV en Agro De 

Arend. Met deze locatie krijgt Expo TCO meer 

het karakter van een event. Het sluit hierdoor 

aan bij de behoefte van de vakbezoeker om 

het laanbomengebied met zijn bedrijvigheid en 

karakter van nabij te kunnen beleven. ‘We heb-

ben met de keuze van een andere locatie op een 

nieuw tijdstip willen inspelen op de wens van de 

deelnemers én de bezoekers,’ zegt Wim Crum, 

voorzitter van de werkgroep. ‘Door deze opzet 

worden de kosten van deelname aanzienlijk lager 

én we tonen onze bedrijven met de kwaliteits-

producten op een tijdstip dat de natuur en de 

kwekerijen op hun mooist zijn.’ Alle facetten van 

de laanboomkwekers zijn op de nieuwe locatie 

aanwezig en de 70 deelnemers, kwekers, hande-

laren en toeleveranciers tonen de nieuwste ont-

wikkelingen. Bovendien maakt de bomentour het 

mogelijk ook deelnemende bedrijven uit andere 

delen van het gebied te bezoeken. Kwekers en 

handelsbedrijven uit het gebied presenteren in de 

bedrijfshallen en op hun terreinen hun productie 

en dienstverlening. Toeleveranciers en non-pro-

fitorganisaties tonen hun producten in en nabij 

kleine en grote tenten. Omdat ook in de regio 

Opheusden steeds meer een totaalpakket aan 

groen wordt verhandeld, worden leveranciers van 

groenmateriaal van buiten de regio uitgenodigd. 

Aan de komende drie edities wordt het thema 

‘Together in Nature’ gekoppeld. Dit thema staat 

symbool voor ‘Samenwerking’ en ‘Natuur’. Elk 

jaar wordt op verschillende wijze inhoud gegeven 

aan dit thema middels symposia en korte lezin-

gen op de beursvloer. Met de vakbeurs Expo TCO 

wil de laanboomregio Opheusden zich nationaal 

en internationaal op de kaart zetten. Expo TCO 

is voor de hele keten interessant, van kwekers, 

handelaren, groenvoorzieners, architecten tot 

vertegenwoordigers van overheden. Expo TCO 

wordt gehouden op 24 en 25 juni 2015 aan de 

Tielsestraat 89-95 in Opheusden. De openings-

tijden zijn van 9.00 tot 20.00 uur, parkeren is 

gratis.
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot is 

het nu?

Sjef: ‘Het bedrijf is opgericht in 1975. Na de mid-

delbare tuinbouwschool en een cursus boomteelt 

ben ik in mijn eentje begonnen, met wat hulp 

van zaterdagkrachten en vakantiewerkers. Het 

bedrijf was toen ongeveer 3,5 hectare groot. 

Mijn ouders zaten in de landbouw, dus ik heb 

het kwekersvak niet van huis uit meegekregen. 

Dat mijn oudere broer boomkweker werd, heeft 

denk ik wel invloed gehad, want daarna ben ik 

ook het vak ingerold. De oppervlakte van het 

bedrijf is inmiddels aardig toegenomen; het is 

nu achttien hectare groot. Waar ik in het begin 

coniferen, heideplanten en heesters kweekte, 

heb ik me later toegespitst op spillen. Nu run ik 

het bedrijf met mijn zoon, hebben we twee vaste 

medewerkers in dienst en verzorgt mijn vrouw de 

administratie.’ 

Wat is het belangrijkste sortiment? 

Sjef: ‘We voeren onder andere Acer rubrum en 

freemanii, Prunus, Betula, Ulmus, Liquidambar… 

We voeren minimaal zestig verschillende soorten. 

Onze planten zijn voornamelijk op eigen wortel. 

Jaarlijks planten we ongeveer 50.000 bomen op.’ 

Hoe heeft u de verkoop en inkoop geregeld?

Sjef: ‘De verkoop regelen we door het aanbieden 

van voorraadlijsten via de fax, website en e-mail, 

de inkoop door voorraadlijsten op te vragen bij 

leveranciers. Omdat we van eigen wortel kweken, 

kopen we echter relatief weinig in. Ik regel de in- 

en verkoop samen met mijn zoon; hij via e-mail, 

ik vooral via de fax.’

Wie zijn uw klanten?

Sjef: ‘Onze klanten bestaan voornamelijk uit laan-

boomkwekers, handelaren en groenbedrijven. Uit 

Nederland, maar ook uit België en Duitsland.’ 

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

Sjef: ‘We willen het bedrijf waar mogelijk laten 

groeien, optimaliseren en mechaniseren. De 

planning is om het bedrijf over twee jaar over 

te laten nemen door Joost. Ik ben dan 63, een 

mooie leeftijd. Of ik dan ook stop? Nee, dat niet! 

Hopelijk mag ik van Joost hier blijven werken. Ik 

vind het werk heel leuk en heb het altijd graag 

gedaan; zomaar stoppen zie ik niet zitten.’  

Joost: ‘Ik ben van jongs af aan opgegroeid met 

bomen en altijd betrokken bij alles wat met 

bomen te maken heeft. Ik houd ervan; buiten 

zijn, met mensen samenwerken. Ik ben er wel 

over uit dat ik hierin verder wil. Er verandert 

natuurlijk veel in de boomkwekerij. Zo worden 

er veel gewasbeschermingsmiddelen geschrapt, 

maar komen er ook nieuwe middelen bij. Ik maak 

me niet zo veel zorgen. Problemen zijn er om op 

te lossen, en daarnaast: de hele markt zit ermee. 

Het houdt me in elk geval niet tegen om voor dit 

vak te kiezen. Ik denk bovendien dat de toekomst 

veel mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld qua tech-

Sjef: ‘Als de regels voor 

gewasbescherming telkens 

worden verscherpt, zal dat 

een probleem worden’

Tien vragen aan: 
Sjef en Joost van Roessel

Naam:Sjef en Joost van Roessel

Bedrijf: Boomkwekerij J. van Roessel vof uit 

Moergestel

Leeftijd en opleiding: Sjef: 61. Opleiding: 

middelbare tuinbouwschool

Joost: 28. Opleiding: Helicon Boxtel, niveau 

3 boomteelt en Groene Campus Helmond, 

niveau 4 teeltmanager 

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 Boomkwekerij J. van Roessel.
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niek en mechanisatie. Ik verwacht dat gps/preci-

sielandbouw een grotere rol zal gaan spelen, net 

zoals dat in de landbouw al het geval is. Ik neem 

deel aan een studiegroepje over precisielandbouw 

dat eens in de zoveel tijd bij elkaar komt. We 

houden de ontwikkelingen op het gebied van 

precisielandbouw bij en praten over de mogelijke 

rol die deze in de toekomst kan vervullen voor 

ieders kwekerij.’ 

Belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst? 

Sjef: ‘Het omgaan met nieuwe ontwikkelingen 

en indien mogelijk het toepassen hiervan. Dat 

heeft betrekking op machines, maar vooral ook 

op de chemische kant. Zo wordt het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen steeds strenger 

aangepakt. Op dit moment levert het nog geen 

wezenlijke problemen op, maar als de regels 

telkens worden verscherpt, zal het toch een pro-

bleem worden om daarop in te spelen.’ 

Joost: ‘Een zo gezond mogelijk bedrijf neerzetten 

en plezier hebben in het werk. Ik moet het wel 

leuk blijven vinden. Als dat niet het geval is, dan 

ben je niet goed bezig.’

Wat doet u als u niet aan het werk bent?

Sjef: ‘Ontspanning en hobby’s. Ik zit bij het gilde 

en doe graag aan kruisboogschieten. Daarnaast 

heeft mijn dochter een kindje, dus ik neem graag 

de rol van opa op me. Maar werken vind ik ook 

ontspanning.’ 

Joost: ‘Ik ben actief binnen de carnavalsvereni-

ging en doe graag leuke dingen met mijn vrouw 

of vrienden. Mijn vrouw en ik zijn pas getrouwd 

en het eerste kindje is op komst. Ik ben dus wel 

even zoet met de voorbereidingen daarvoor!’

Joost: ‘Met anderen praat ik 

over de mogelijke rol die 

precisielandbouw in de 

toekomst kan vervullen’

Wilt u ook geïnterviewd worden in deze 

rubriek? Stuur dan een mail naar santi@nwst.nl
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Het NMI startte zo’n vijf jaar geleden met de 

ontwikkeling van het product BodemQ. Er was 

volgens projectmanager Laura van Schöll namelijk 

enorm veel kennis aanwezig, maar deze werd 

nooit echt integraal benut. ‘Wij hadden het idee 

dat wij bij onze projecten – wij doen vooral veel 

onderzoeken – goed uit de weg zouden kunnen 

met een instrument als BodemQ. Een instrument 

waarmee je op basis van beschikbare gegevens 

al heel snel een waardering kunt geven aan de 

bodemkwaliteit voor een specifieke teelt en een 

specifiek doel. Zo wilden wij een meerwaarde 

creëren.’ 

BodemQ is gebaseerd op een Amerikaans weten-

schappelijk model, dat alleen gericht was op de 

chemische meting van de bodemvruchtbaarheid. 

BodemQ gaat echter verder en neemt ook de 

fysische en biologische eigenschappen van de 

bodemvruchtbaarheid mee, die veel moeilijker te 

vangen zijn.

Getallen weten te interpreteren

Telers laten regelmatig hun grond bemonsteren 

en analyseren. De analyses dienen uiteraard aan 

een aantal wettelijke vereisten te voldoen, maar 

over het algemeen wordt er een breed spectrum 

van de bodem gemeten, waarmee op basis van 

getallen een indruk kan worden gekregen van 

elementen die van belang zijn voor de bodem-

vruchtbaarheid. BodemQ is echter geen meetin-

strument, maar een integraal beoordelingsinstru-

ment.

‘Bij een meetinstrument is het voor een teler nog 

heel lastig om op basis van getallen te weten 

wat hij hiermee moet’, legt Van Schöll uit. ‘Is 

iets hoog, laag, en is dat dan goed of slecht? En 

wat kan hij daaraan doen? Het is voor een teler 

heel belangrijk dat hij die getallen dan ook weet 

te interpreteren; is het een getal waarover hij 

tevreden kan zijn, of is het een getal waar hij iets 

aan kan en moet doen? Aan sommige bodem-

eigenschappen kun je iets veranderen, maar aan 

andere niet. Daar moet je natuurlijk wel rekening 

mee houden.’

Het NMI heeft met BodemQ een instrument ont-

wikkeld waarmee aan de verschillende functies 

van de bodem een beoordeling wordt gegeven. 

Hiertoe wordt er op basis van analysegetallen een 

waardering berekend voor specifieke bodemfunc-

ties. Daaruit kun je dan bijvoorbeeld opmaken 

dat de bodem slempgevoelig is. 

Van Scholl: ‘Voor bepaalde teelten is dat heel 

belangrijk. Bij zaaiuien, bijvoorbeeld, moet je 

geen slempgevoelige bodem hebben, omdat er 

dan een ondoordringbaar korstje bovenop de 

bodem komt. Dan krijg je geen mooie opkomst. 

Maar voor andere teelten hoeft dat helemaal 

niet belangrijk te zijn. Voor grasland zal het niet 

uitmaken of de bodem wel of niet slempgevoelig 

is. Dit instrument gaat dus verder; het interpre-

teert de cijfers die een teler standaard krijgt bij 

BodemQ, instrument van het Nutriënten Management Instituut (NMI) uit Wageningen, interpreteert de cijfers die een teler standaard 

krijgt bij een bodemanalyse. ‘Met de basisvariant maak je gebruik van geohydrologische gebiedskenmerken en standaard bodemanalyses. 

Vervolgens worden deze basisgegevens ingevoerd’, vertelt projectmanager Laura van Schöll.

Auteur: Sylvia de Witt

Geen meetinstrument maar 
interpretatie-instrument
Tool voor karakteriseren bodemkwaliteit, ook bij pacht en ruilverkaveling
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een meting en geeft daaraan een teeltspecifieke 

beoordeling.’

Analyse vanuit basisgegevens

De bodemkwaliteit kun je op verschillende 

manieren bezien. Zo is er de fysiologische, de 

chemische en de biologische bodemkwaliteit. En 

alle drie deze bodemkwaliteiten moeten voor hun 

specifieke doel in orde zijn. Afhankelijk van de 

teelt, zijn er bepaalde aspecten die belangrijker 

zijn en zwaarder moeten wegen dan andere. Dat 

is logisch. 

Van Schöll: ‘Met de basisvariant van BodemQ 

maak je gebruik van gegevens uit bestaande 

metingen en al beschikbare informatie. 

Zo maken we gebruik van geohydrologische 

gebiedskenmerken en standaard bodemana-

lyses. Vervolgens worden deze basisgegevens 

ingevoerd. Een teler beschikt zelf natuurlijk over 

één of meerdere analyses van de bodem, en 

telers weten vaak ook goed wat bijvoorbeeld de 

grondwaterstand van hun terrein is. Dus vanuit 

de basisgegevens die we hebben, aangevuld met 

wat informatie uit andere bronnen en van de 

teler zelf, kunnen we vrij gemakkelijk een analyse 

maken.’

Of een analyse na enkele jaren weer herhaald 

moet worden, hangt een beetje van het doel af. 

Want bepaalde bodemeigenschappen kun je aan-

passen, andere niet. Veel bodemeigenschappen 

zijn vrij onveranderlijk. Het organischestofgehalte 

is volgens Schöll een belangrijke parameter, die 

van invloed is op veel eigenschappen van de 

bodem: het vochthoudend vermogen, de slemp-

gevoeligheid, maar ook het stikstofleverend ver-

mogen en de ziekteweerbaarheid. 

‘Aan de hoeveelheid organische stof kan zeker 

iets veranderd worden; alleen duurt het over het 

algemeen vrij lang voordat je die zodanig ver-

hoogd hebt dat het meetbaar is.’

Inzetten bij pacht en kavelruil

Intussen heeft NMI het idee opgevat om BodemQ 

ook op andere manieren in te zetten. Zo wordt 

momenteel met een partij gesproken over de 

mogelijkheid om het instrument in te zetten als 

er sprake is van pachtsituaties. ‘Als een teler 

grond gaat pachten, kan hij hiermee van tevoren 

goed bekijken hoe het zit met de bodemvrucht-

baarheid van die grond. Voor die persoon is het 

natuurlijk belangrijk om te weten hoe geschikt 

deze bodem is voor het doel waarvoor hij de 

grond wil gebruiken. Zeker bij boomteelt kan ik 

me zo voorstellen dat dit heel waardevol is om te 

weten, dat je op tijd gerichte maatregelen kunt 

nemen. Zo is bijvoorbeeld de pH een parameter 

die vrij gemakkelijk aan te pakken is. Die kun je 

gericht verhogen op het moment dat dit voor de 

teelt belangrijk is.’ 

BodemQ kan ook worden ingezet wanneer er 

sprake is van kavelruil. Ook in dat geval wil men 

toch graag weten of de twee percelen gelijkwaar-

dig zijn. Zo niet, dan zou je kunnen kijken naar 

de maatregelen die nodig zijn om deze percelen 

ofwel gelijkwaardig te maken, of toch in ieder 

geval geschikt te maken voor het doel waarvoor 

ze zullen worden gebruikt, en naar de kosten 

daarvan. 

‘Als dat bijvoorbeeld een bekalking is, kun je 

berekenen wat je moet toevoegen om de pH 

op het gewenste niveau te brengen. Dan kun je 

een vergelijking maken, want het is bij kavelruil 

natuurlijk niet de bedoeling dat partijen achter-

gesteld worden. Naast de pH kun je ook denken 

aan het omhoog brengen van de hoeveelheid 

organische stof, bijvoorbeeld door de aanvoer 

van compost. Dit soort gegevens kun je heel 

goed uit de bodemkwaliteitswaardering van 

BodemQ halen.’

Maken van een waardering

BodemQ is ook al eens ingezet voor een akker-

Bij een meetinstrument is het 

voor een teler nog heel lastig 

om op basis van getallen te 

weten wat hij hiermee moet

Projectmanager BodemQ Laura van Schöll.
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bouwbedrijf, maar deze toetsing is voor een 

individueel bedrijf nog wel duur, want het is een 

tijdrovende klus. Wel is het NMI met partijen in 

gesprek geweest over de vraag of er niet een 

soort standaard zou kunnen worden gemaakt, 

die kan worden vastgeknoopt aan een routine-

analyse. Hierdoor zou je al direct je waardering 

kunnen krijgen, aangevuld met te nemen maatre-

gelen. Maar zover is het nog niet. Wie vragen er 

nu dan wel naar dit instrument?

Van Schöll: ‘Je ziet dat er steeds meer vraag komt 

naar een instrument als BodemQ, zodat heel 

gericht een beoordeling kan worden gemaakt 

van de bodemvruchtbaarheid. Dan heb ik het bij-

voorbeeld over waterschappen die bezig zijn met 

het in kaart brengen van gebiedsprocessen. Het is 

nog niet tot een grootschalige toepassing geko-

men, maar daarover zijn we met verschillende 

partijen in gesprek.

In de toekomst kan BodemQ een zeer bruikbaar 

instrument zijn voor de advisering van individuele 

telers. BodemQ geeft de zwakke plek aan, maakt 

een integraal gewogen oordeel. Daarbij wordt 

een weging toegepast die is afgestemd op de 

specifieke teelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

de pH, die voor de ene teelt belangrijker is dan 

voor de andere, of de verkruimelbaarheid van 

de grond. De teelt waar je de bodem voor wilt 

gebruiken, is natuurlijk bepalend voor de mate 

waarin je de afzonderlijke kenmerken weegt. 

De eerste stap is het berekenen van een bodem-

functie, bijvoorbeeld verkruimelbaarheid, vanuit 

de verschillende bepalende bodemparameters. 

Daarna volgt het maken van een waardering 

voor deze bodemfunctie. Voor sommige gewas-

soorten is bijvoorbeeld de verkruimelbaarheid 

heel belangrijk, maar bij kluitteelt moet de grond 

juist niet te verkruimelbaar zijn; daar moet de 

kluit aan de plant blijven zitten. De waardering is 

dus afhankelijk van het doel waarvoor de grond 

wordt gebruikt. De laatste stap die we zetten, 

is het bekijken van al die parameters: welke zijn 

de belangrijkste? Naar aanleiding daarvan wordt 

een weging gemaakt. Zo wegen de bodemfunc-

ties die het meest beperkend zijn voor een teelt 

zwaarder dan bodemfuncties die van minder 

belang zijn. Dus: berekening, waardering en 

weging.’

Model voor de boomteelt

NMI is al met al toch zo’n vijf jaar bezig geweest 

met de ontwikkeling van BodemQ. De eerste stap 

was het ontwikkelen van het beoordelingsinstru-

ment, en nu is NMI concreet bezig met gebied-

spartijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de 

inzet van BodemQ voor kavelruil.

‘Wat de boomkwekerij betreft: organische stof 

is een belangrijk bestanddeel, dat standaard 

wordt afgebroken. Er zijn wel rekenmodellen 

waarbij kan worden berekend of de aanvoer 

van organische stof gelijke tred houdt met de 

afvoer. We zijn nu bezig met een rekenmodel 

voor de Stichting Milieukeur, dat niet alleen voor 

de akkerbouw en vollegronds groenteteelt kan 

worden gebruikt, maar ook specifiek voor de 

boomteelt. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de afvoer die plaatsvindt met de kluit. Verder 

willen we BodemQ ook in Europese projecten 

gebruiken. Projecten buiten Nederland zou ook 

een mogelijke ontwikkeling kunnen zijn, maar 

die hebben een lange aanlooptijd. Maar dit is 

een mooi streven voor de toekomst’, besluit Van 

Schöll.

Er komt steeds meer vraag 

naar een instrument als 

BodemQ, zodat heel gericht 

een beoordeling kan 

worden gemaakt van de 

bodemvruchtbaarheid

BodemQ Score.
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Tientallen kinderen van basisschool De Doornick in het Gelderse Doornenburg, gingen woensdag aan de slag om de omgeving van het kas-

teel te beplanten met 750 haagbeuken in twee rijen naast elkaar. Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen werden woensdag door het 

hele land tijdens Boomfeestdag 200.000 nieuwe boompjes neergezet. Thema is dit jaar Bomen & Water. De start van de Boomfeestdag was 

in Almere in aanwezigheid prinses Laurentien en staatssecretaris Sharon Dijksma. Aan de boomfeestdag dezen ruim 300 gemeenten en zo'n 

100.000 kinderen mee. 

200.000 nieuwe bomen
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Tot voor kort was slechts weinig bekend over 

deze recent geïntroduceerde ziekte. Op aanvraag 

van de Belgische boomteeltsector werd daarom 

van 2009 tot 2013 een onderzoeksproject uit-

gevoerd door het Proefcentrum voor Sierteelt 

(PCS) en het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek (ILVO), gefinancierd door het 

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie (IWT) en de Belgische sierteeltsec-

tor. Dit onderzoeksproject streefde naar kennis 

omtrent een duurzame geïntegreerde beheersing 

(integrated pest management: IPM), waarbij 

chemische bestrijding, teelttechniek en waard-

plantresistentie optimaal worden ingezet. In dit 

artikel gaan we dieper in op goede cultuur- en 

onderhoudspraktijken. 

Onderzoek

Cultuurmaatregelen zijn per definitie gericht op 

het doorbreken van de natuurlijke levenscyclus 

van een pathogeen. Vóór dit onderzoeksproject 

was er echter weinig bekend over de versprei-

ding, overleving en insleep van C. buxicola in 

tuinen en kwekerijen, en welke weersomstan-

digheden vereist waren voor ziekteontwikkeling. 

Al deze aspecten werden binnen het project 

onderzocht door middel van gecontroleerde 

experimenten en praktijk-monsternames, zodat 

we nu betrouwbare cultuur- en onderhoudsprak-

tijken kunnen aanbevelen voor Buxus in kweek 

en in tuinen.

Levenscyclus C. buxicola

Verspreiding en infectie

Een aantasting door C. buxicola begint met de 

ontwikkeling van bruinzwarte bladvlekken (‘blad-

laesies’) en zwarte streepjes op de jonge twijgen 

(‘twijglaesies’). Bij hoge luchtvochtigheid en zach-

te temperaturen (> 14-15°C) vormt de schimmel 

verspreidingssporen op vertakte sporendragers 

die uit laesies tevoorschijn komen via de huid-

mondjes. Dit kan soms waargenomen worden als 

Resultaten van het onderzoek naar een 
geïntegreerde beheersing van de Buxus-
ziekte Cylindrocladium buxicola 
Deel 1: Goede cultuur- en onderhoudspraktijken 

Buxus is een van de meest populaire planten in de moderne tuinaanleg. Deze traaggroeiende en wintergroene plant dient vaak als tuin- en 

terrasplant, en laat door zijn mooi gesloten groeiwijze gemakkelijk snoeivormen toe. Jammer genoeg gaat de plant sinds een tiental jaar 

gebukt onder de dreiging van een blad- en twijgziekte, veroorzaakt door de schimmel Cylindrocladium buxicola (=Calonectria pseudonavi-

culata). Deze veroorzaakt bruinzwarte bladvlekken, vaak met een bleker centrum (Foto 1-2). In de lengterichting van jonge twijgen kan men 

zeer karakteristieke zwarte streepjes zien (Foto 3). In een latere fase gaan de aangetaste bladeren massaal afvallen, waardoor kale plekken 

ontstaan in de Buxus-plant (Foto 4). In het geval van extreme aantasting kunnen planten afsterven (Foto 5). 

Auteurs: Bjorn Gehesquière, Liesbet Van Remoortere, Filip Rys, Johan Van Huylenbroeck, Kurt Heungens

Foto's: PCS, ILVO en Herplant BVBA

Druppelirrigatie (bron Herplant BVBA)



21

de vorming van wit ‘poeder’ op de onderkant van 

aangetaste bladeren. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat deze oor-

spronkelijk kleverige sporen niet zomaar verspreid 

worden door de wind, maar regenbuien (of bere-

gening) nodig hebben om vrij te komen. Lichte 

regenbuien zijn reeds voldoende om deze sporen 

binnen een plant, of naar aangrenzende planten, 

te verspreiden (‘directe verspreiding’). Sporen 

kunnen echter via afspoelingswater (plassen, 

waterfilms en drainagegoten) veel langere afstan-

den afleggen. Tijdens intense regenbuien kunnen 

deze sporen opspatten uit dit water (‘indirecte 

verspreiding’), en zo ook verspreid worden naar 

Buxus-planten op grotere afstand. Deze sporen 

kunnen gedurende verschillende dagen overle-

ven in water, afhankelijk van de watertempera-

tuur. Het onderzoek heeft bovendien aangetoond 

dat de sporen ook via snoeien, en in mindere 

mate via contact met kledij of schoeisel, verspreid 

kunnen worden.

Deze sporen kiemen en produceren infectiedra-

den, die een vatbare plant binnendringen via 

de huidmondjes op bladeren en twijgen. Deze 

schimmel heeft geen verwondingen nodig om 

de Buxus-plant te kunnen infecteren. Wél is vrij 

water (‘bladnat’) noodzakelijk gedurende meer-

dere uren, voor het kiemen van de sporen en de 

hierop volgende infectie. Wanneer de bladeren 

of twijgen opdrogen, stopt het infectieproces. 

Nieuwe symptomen ontstaan drie tot zeven 

dagen na een succesvolle infectie, afhankelijk van 

de temperatuur, waarna opnieuw sporen kunnen 

worden gevormd. 

Overleving en insleep

Buxus-bladeren aangetast met C. buxicola zijn bij 

de meeste cultivars gevoelig voor bladval. Vaak 

vallen aangetaste bladeren af tijdens het winter-

seizoen, waardoor planten er opnieuw gezond 

uitzien in het voorjaar. De schimmel blijft echter 

aanwezig in de aangetaste twijgen en kan hieruit 

opnieuw de volledige plant aantasten. Deze twij-

gaantastingen zijn vaak moeilijk zichtbaar en zijn 

hierdoor waarschijnlijk een belangrijke bron van 

latente insleep in tuinen en kwekerijen. 

Er werd bovendien aangetoond dat de schimmel 

gedurende meerdere groeiseizoenen kan over-

leven in afgevallen bladeren, door de vorming 

van verharde schimmelstructuren. Bij hoge lucht-

vochtigheid kan de schimmel opnieuw sporen 

1. Bruinzwarte bladvlekken, vaak met een bleker centrum. 3. Karakteristieke zwarte streepjes.

2. Bruinzwarte bladvlekken, vaak met een bleker centrum. 4. Kale plekken in de Buxus-plant.
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produceren op deze afgevallen bladeren en via 

opspattend water Buxus-planten infecteren. 

Deze afgevallen bladeren zorgen niet alleen voor 

overleving van de schimmel, maar kunnen ook 

als vector dienen voor verspreiding: opwaaiende 

bladeren kunnen de pathogeen binnen en tussen 

tuinen en kwekerijen verspreiden.

Cultuurmaatregelen en onderhoud

Maatregelen ter voorkoming van de ontwikkeling 

en verspreiding van de schimmel kunnen worden 

uitgevoerd op een bedrijf (in container of in vol-

legrond), maar uiteraard ook in beplantingen in 

private tuinen of in openbaar groen. De uitein-

delijke aanpak van de maatregelen zal evenwel 

sterk afhangen van de praktische mogelijkheden 

bij de uitvoering ervan.

Verhinder de verspreiding van sporen

De sporen van C. buxicola worden voorname-

lijk door regenbuien en bovenbegieting (bv. 

sprinklers) verspreid. Directe verspreiding kan 

gedeeltelijk tegengegaan worden door meer 

ruimte te laten tussen individuele planten, of tus-

sen verschillende teeltblokken of aanplantingen. 

Indirecte verspreiding van sporen door opspat-

tend water kan geminimaliseerd worden door 

te zorgen voor een goede velddrainage, door 

het afdekken van open drainagegoten, of door 

voldoende afstand te bewaren tussen planten en 

(open) drainagegoten. Om opspattend water te 

vermijden, kunnen grotere en ‘dichtere’ Buxus-

planten daarom het beste geïrrigeerd worden 

door middel van onderbegieting. Bij grotere 

plantmaten in pot, doch ook bij vollegrondsbe-

plantingen, is druppelirrigatie of aangieten aan 

de stambasis een zinvolle toepassing.

Vermijd bladnat staan van planten

Om het infectieproces door C. buxicola-sporen 

te onderbreken, moet bladnat staan van planten 

zo veel mogelijk vermeden worden. Het gebruik 

van onderbegieting in plaats van bovenbegieting 

is hierbij uiteraard een heel effectieve maatregel. 

Ook hier zorgt een lagere plantdensiteit voor 

een voordelig effect, aangezien planten vlugger 

opdrogen onder deze omstandigheden. Bij de 

aanplant van Buxus-planten moet gezorgd wor-

den voor een ‘luchtige’ standplaats, waardoor de 

planten vlug en makkelijk kunnen drogen door 

de wind. Vermijd daarom ‘insluiting’ door muren 

of door hoge hagen. Minder intense snoei zorgt 

voor planten met een meer open groeiwijze, en 

dus ook een droger microklimaat.

Monitor uw Buxus-planten vaak en zorgvuldig

Door de ziekte in een vroeg stadium te detec-

teren, kan het uitbreiden doorgaans beperkt 

worden. In een vroeg stadium kunnen aangetaste 

planten(delen) vaak nog verwijderd of wegge-

snoeid worden, of kunnen chemische maatre-

gelen genomen worden, vóór ergere ziekteont-

wikkeling plaatsvindt. Bij het waarnemen van 

de eerste symptomen moet direct actie worden 

ondernomen. Wees hierbij bovendien voldoende 

alert op de vaak moeilijk zichtbare twijglaesies.

5. Door extreme aantasting kunnen planten afsterven. Natuurlijke groeivorm zonder snoei (bron Herplant BVBA)

Door gebruik van een bodembedekker kan opspattend 
water worden verhinderd (bron Herplant BVBA).

Tot voor kort was slechts 

weinig bekend over deze 

recent geïntroduceerde ziekte
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Bepaalde planten vereisen meer monitoring dan 

andere. Gevoelige cultivars (zie volgend artikel) 

lopen uiteraard een hoger risico op aantasting en 

moeten vaker gecontroleerd worden. Ook pot-

planten die omvallen in de buurt van bestaande 

aantastingen, hebben een verhoogd risico op 

infectie en kunnen eventueel tijdelijk in afzonde-

ring geplaatst worden. Elke plant/aanplanting die 

ooit symptomen heeft vertoond, kan het beste 

blijvend worden gecontroleerd, ook al dateert 

de laatste uitbraak van meerdere groeiseizoenen 

geleden: de ziekte kan zich immers opnieuw 

verspreiden vanuit bestaande twijglaesies. Om 

insleep van de ziekte in (Buxus-)tuinen en kwe-

kerijen tegen te gaan, moet binnenkomend 

plantmateriaal zorgvuldig gescreend worden op 

symptomen, inclusief de twijglaesies. Eventueel 

kunnen binnenkomende planten tijdelijk in afzon-

dering gehouden worden. Indien er na een peri-

ode van gunstige klimaatsomstandigheden (hoge 

temperaturen, hoge luchtvochtigheid, intense 

regen/beregening) nog altijd geen symptomen 

worden waargenomen, kunnen deze planten als 

relatief veilig worden beschouwd en aangeplant 

worden.

Zorg voor een goede werkhygiëne

Indien u geconfronteerd wordt met aangetaste 

planten, wordt aangeraden om de volgende alge-

mene regels te respecteren. Binnen een tuin of 

veld kunnen de niet-aangetaste planten het best 

als eerste worden gesnoeid, en pas later de plan-

ten die symptomen vertonen. Vermijd bij deze 

laatste bovendien zo veel mogelijk contact met 

kledij en schoeisel. Kwekers en professionele tuin-

onderhouders moeten snoeischaren, werkhand-

schoenen en werkschoenen/laarzen ontsmetten 

na het snoeien van aangetaste planten, om zo 

insleep in andere velden of tuinen te vermijden. 

Deze ontsmetting is minder noodzakelijk voor 

particuliere tuinliefhebbers die hun Buxus zelf 

snoeien: de sporen van C. buxicola verliezen hun 

infectiepotentieel na een drietal dagen op kamer-

temperatuur. Indien mogelijk kan men aangetaste 

planten het beste snoeien in droge periodes. 

Onder deze condities worden immers minder 

sporen geproduceerd, en zorgt de afwezigheid 

van bladnat overdag ervoor dat sporen moeilijker 

kunnen infecteren. 

Aangetast snoeimateriaal of afgevallen bladeren 

kan men het beste verzamelen en vernietigen, 

aangezien de schimmel in dit plantmateriaal kan 

overleven en zich zelfs verspreiden. Zorg er dus 

voor dat dit plantmateriaal niet opnieuw in con-

tact kan komen met Buxus-planten, bijvoorbeeld 

door wegwaaien van bladeren. Gecontroleerd 

verbranden (indien lokaal toegelaten) is hier 

mogelijk de meest effectieve maatregel. Er is 

nog niet aangetoond dat lokaal composteren de 

schimmel ook werkelijk vernietigt. Het is daarom 

voorlopig niet aan te raden om gecomposteerd 

materiaal opnieuw te gebruiken onder Buxus-

planten. Industriële compost mag echter als veilig 

worden beschouwd.

Cultuurtechniek of chemische bestrijding?

Een effectieve beheersing van C. buxicola steunt 

zowel op een goede cultuurtechniek als op 

chemische bestrijding en goede cultivarkeuze. 

De haalbaarheid en het belang van de maatre-

gelen kunnen sterk verschillen naargelang de 

persoonlijke achtergrond (kweker, professionele 

tuinonderhouder, particuliere tuinliefhebber). 

Het verhinderen van insleep door de hierboven 

beschreven voorzorgsmaatregelen moet hierbij 

een allereerste prioriteit zijn. Als de ziekte een-

maal aanwezig is in een tuin of kwekerij, kunnen 

cultuurtechnische maatregelen op zich de ontwik-

keling en verspreiding van de ziekte waarschijnlijk 

niet verhinderen, vooral in relatief warme perio-

des met zware regenval en bij gebruik van een 

gevoelige cultivar. Via cultuurtechnische maat-

regelen kan de ziektedruk wel sterk verminderd 

worden en de verspreiding vertraagd, waardoor 

chemische behandelingen effectiever kunnen 

worden toegepast en de schade vooral op minder 

gevoelige cultivars beperkter zal zijn. 

Strakke en minder strakke vormen (bron Herplant BVBA).

Meer informatie:

PCS – Boomkwekerij

Filip Rys

E: filip.rys@pcsierteelt.be

of

ILVO – Gewasbescherming

Kurt Heungens

E: kurt.heungens@ilvo.vlaanderen.be
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Goede landbouwkundige praktijk omvat een 

compleet pakket aan maatregelen, zoals zorg 

voor een gezonde bodem, keuze van het uit-

gangsmateriaal, rassenkeuze, geïntegreerde 

gewasbescherming, de inzet van innovatieve 

technologie en resistentiebeheersing. Deze en 

andere maatregelen vormen samen met het vak-

manschap van de teler de basis van een produc-

tieve en duurzame landbouw.

Iedere teler gebruikt een combinatie van teelt-

maatregelen en mechanische, biologische en che-

mische gewasbescherming om de gewassen zo 

veel mogelijk vrij te houden van ziekten, plagen 

en onkruiden. Dit is geïntegreerde gewasbescher-

ming.

Nut en noodzaak

Hoe belangrijk is hierin de rol van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen? De grafiek hier-

naast geeft een indruk van hoe Duitse consu-

menten hierover denken. Een grote meerderheid 

is ervan overtuigd dat chemische gewasbescher-

ming de productiviteit van de landbouw ver-

hoogt. Maar slechts een kwart denkt dat chemi-

sche gewasbescherming echt noodzakelijk is voor 

de productie van levensmiddelen. 

Deze laatste gedachte wordt waarschijnlijk 

gevoed door het feit dat er ook biologische land- 

en tuinbouw is. Maar kan de landbouw helemaal 

biologisch, zonder chemische gewasbescher-

Gewasbeschermingsmiddelen,
waarom ook alweer?
Te weinig oog voor nut en noodzaak

In de discussie over chemische gewasbeschermingsmiddelen voert de zorg over risico’s soms de boventoon en raken nut en noodzaak op de 

achtergrond. Die zorg moet zeker serieus worden genomen. Maar het is ook goed om te beseffen dat deze middelen behoren tot de best 

onderzochte stoffen en dat ze een cruciale bijdrage leveren aan voedselzekerheid, voedselkwaliteit en economie.

Auteur: Fred Meijer
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mingsmiddelen? Een sluitend antwoord hierop 

is alleen te vinden door radicaal te stoppen 

met chemische gewasbescherming, alternatieve 

methoden optimaal te benutten en dan te kijken 

wat er gebeurt. 

Denemarken heeft hiervoor in 1999 een zestal 

scenario’s uitgewerkt. (Report from the Bichel 

Committee Organic - Scenarios for Denmark). De 

conclusie was dat 100 procent biologische land-

bouw, bij onveranderde consumentenvoorkeuren, 

te veel schade oplevert voor de Deense econo-

mie. Denemarken heeft vervolgens besloten geen 

van de scenario’s om te zetten in beleid.

Goede landbouwkundige praktijk resulteert in een gezond gewas, met een goede opbrengst.

De resultaten van een onderzoek onder Duitse consumenten. Bron: Bundesinstitut für Risikobewertung (2010).

Het wereldvoedselprobleem

Op dit moment telt de wereld
7 miljard mensen, van wie ruim 
800 miljoen mensen honger lijden
(bron: FAO). Naar schatting heeft 
de wereld in 2050 een inwonerstal 
van 9 miljard mensen. De FAO heeft 
berekend dat de opbrengsten van 
maïs, rijst, tarwe en soja gemiddeld
met 60 procent moeten toenemen 
om in 2050 de wereldbevolking van 
voldoende voedsel te voorzien.
Bron: Ray et al., 2013

67% 42% 38% 55%

© cyril strijdonk ontwerpburo 2014

Nut van chemische gewasbescherming volgens Duitse consumenten

verhoogt de productiviteit van de landbouw

verhoogt de houdbaarheid van levensmiddelen

wordt ook in de biologische landbouw gebruikt

is onschadelijk voor de gezondheid

helpt om het wereldvoedselprobleem op te lossen

is onschadelijk voor het milieu

is noodzakelijk voor de productie van levensmiddelen

86%

62%

54%

34%

31%

29%

23%

© cyril strijdonk ontwerpburo 2014Iedere teler gebruikt een 

combinatie van 

teeltmaatregelen en 

mechanische, biologische en 

chemische gewasbescherming
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       “Onze kwaliteit
is onze toekomst”

Diverse 

aantallen per cup

o.a.:

Prunus Lusitanica Angustifolia

 Buxus Sempervirens

Prunus laur. Novita
Buxus micr. Faulkner
Thuja occ. Smaragd

Thuja occ. Brabant

Buxus Sempervirens Select
Taxus med. Hicksii

Buxus micr. Herrenhausen

Taxus med. Hillii

Thuja occ. Danica
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Mislukte oogst

Gewasbescherming dient niet alleen ter ver-

hoging van de opbrengst, maar levert ook een 

belangrijke bijdrage aan de oogstzekerheid. 

Chemische gewasbeschermingsmiddelen kun-

nen een redmiddel zijn als andere middelen en 

methoden onvoldoende helpen.

Door een ziekte of plaag niet of te laat te bestrij-

den, kan het gebeuren dat een boer moet beslui-

ten het gewas voortijdig onder te ploegen, met 

veelal ingrijpende bedrijfseconomische gevolgen.

Oogsten kunnen ook op grote schaal misluk-

ken. Voordat chemische gewasbescherming zijn 

intrede deed, was een slechte oogst een serieus 

risico waarmee een samenleving ieder seizoen 

rekening hield. De vele hongersnoden die Europa 

heeft gekend, getuigen hiervan. In de periode 

1845-1850 stierven een miljoen Ieren als gevolg 

van mislukte aardappeloogsten door de ziekte 

Phytophthora infestans. Nog steeds moeten aard-

appeltelers deze ziekte bestrijden, nu geholpen 

door sterkere rassen, goede landbouwkundige 

praktijk en chemische gewasbeschermingsmid-

delen.

Groei wereldbevolking

Goed om te beseffen is dat productieverhoging 

geen luxe is, om meerdere redenen. Op micro-

niveau gelden vooral bedrijfseconomische rede-

nen. Voor veel telers zijn de marges minimaal. 

Productieverhoging door chemische gewasbe-

scherming kan ervoor zorgen dat voor de teler 

de baten opwegen tegen de kosten en dat een 

landbouwbedrijf levensvatbaar is. Ook draagt 

chemische gewasbescherming bij aan een betere 

kwaliteit van de producten.

Op macroniveau speelt het probleem van de 

groei van de wereldbevolking. De FAO heeft 

berekend dat de mondiale voedselproductie met 

60 procent moet worden verhoogd om de hele 

wereldbevolking in 2050 van voldoende voedsel 

te voorzien. Dit moet worden gerealiseerd met 

een landbouwareaal dat niet groter is dan het 

huidige areaal en liefst nog kleiner. De oplossing 

ligt namelijk niet in het ontginnen van nog meer 

gronden, omdat dit ten koste gaat van natuur-

gebied (waaronder tropisch regenwoud) en daar-

mee samenhangend de biodiversiteit.

De oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk 

ligt in het verhogen van de productiviteit, met 

name in de gebieden die hierin zijn achtergeble-

ven. Uiteraard moet dit op een duurzame manier 

gebeuren. Weloverwogen en zorgvuldig gebruik 

van chemische gewasbescherming speelt hierin 

een belangrijke rol: voor productieverhoging, 

oogstzekerheid en productkwaliteit. Zo heeft 

productieverhoging in de landbouw in ontwik-

kelingslanden voorkomen dat 18 tot 27 miljoen 

hectare natuurgebied in de periode 1965-2004 is 

omgezet in landbouwgrond.

Risico en milieu

In de moderne samenleving worden veel pro-

ducten gebruikt die een zeker risico hebben of 

milieubelastend zijn. Een aantal daarvan is nut-

tig, zoals geneesmiddelen, röntgenstraling voor 

medisch onderzoek, gewasbeschermingsmiddelen 

en auto’s. Van een aantal andere producten is het 

nut te betwijfelen, zoals alcohol, tabak en vuur-

werk. Van al deze producten behoren chemische 

gewasbeschermingsmiddelen tot de groep pro-

ducten die maatschappelijk en politiek het meest 

onder vuur liggen. De inherente risico’s van ieder 

product worden aanvaardbaar gemaakt door juist 

en verantwoord gebruik. De afweging die hierbij 

wordt gemaakt, gebeurt op een wetenschappe-

lijke basis, gebruikmakend van de meest recente 

kennis. 

De afgelopen decennia was dit voor chemische 

gewasbeschermingsmiddelen steeds het geval. In 

de toelatingsprocedure wordt iedere werkzame 

stof en de toepassing ervan uitputtend onder-

zocht. Chemische gewasbeschermingsmiddelen 

behoren tot de best onderzochte stoffen die op 

de markt worden gebracht. 

In politieke en maatschappelijke discussies raakt 

de wetenschap achter de risicobeoordeling 

op de achtergrond en lijken risico’s nauwelijks 

meer acceptabel. De industrie pleit ervoor dat 

de besluitvorming ten aanzien van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen gebeurt op basis 

van een wetenschappelijke afweging van de risi-

co’s, waarbij nut en noodzaak van deze middelen 

ook worden meegewogen.

In het kort

• Goede landbouwkundige praktijk omvat 

een compleet pakket aan maatregelen, 

waaronder geïntegreerde 

gewasbescherming.

• Geïntegreerde gewasbescherming is een 

combinatie van teeltmaatregelen en 

mechanische, biologische en chemische 

gewasbescherming. 

• Chemische gewasbescherming dient niet 

alleen ter verhoging van de opbrengst, 

maar is ook een redmiddel als andere 

middelen en methoden onvoldoende 

helpen.

• De mondiale voedselproductie moet in 

2050 met 60 procent zijn verhoogd om de 

hele wereldbevolking van voldoende 

voedsel te voorzien.

• Verhoging van de voedselproductie kan 

alleen door wereldwijde verhoging van de 

productie per hectare, waarin zorgvuldig 

gebruik van chemische gewasbescherming 

een belangrijke rol speelt.

Dit artikel is overgenomen uit het Nefyto 

Bulletin. De auteur van dit artikel is Fred 

Meijer (fredmeijer.nl Communicatie, 

Doetinchem). De infographics zijn gemaakt 

door Cyril Strijdonk (Cyril Strijdonk 

Ontwerpbureau, Gaanderen)Voordat chemische gewas-

bescherming zijn intrede 

deed, was een slechte oogst 

een serieus risico
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Sempergreen biedt dakgroen in de vorm van 

sedum, kant-en-klare plantmatten en planten 

voor groene gevels. De planten van Sempergreen 

worden gekweekt op gepachte percelen. Om de 

beregening te optimaliseren, koos Sempergreen 

onlangs voor een beregeningssysteem van VGB 

Watertechniek. Bij de aanleg van een nieuw in 

gebruik genomen perceel kregen Sempergreen 

en VGB ook hulp van Toro-importeur Jean 

Heybroek. Het systeem werd afgestemd op de 

grootte van het veld. In het nieuwe systeem zijn 

de alom bekende tik- of sectorsproeiers vervan-

gen door roterende pop-upsproeiers van Toro. 

Deze nieuwe sproeikoppen geven een fijnere 

druppel en maken het zo mogelijk om gedoseerd 

en nauwkeurig te sproeien.

Enige tijd geleden heeft Sempergreen een nieuw 

perceel in pacht genomen en volledig ingericht, 

waaronder dus het nieuwe beregeningssysteem. 

‘Biodiversiteit wordt steeds belangrijker’, ver-

telt Joris Balvers van Sempergreen. ‘Een van de 

nieuwe producten die Sempergreen kweekt, is 

daarom een combinatie van sedum en grassen of 

wilde kruiden. Het sedum wordt als stek over de 

substraatmat gestrooid. Als dit sedum eenmaal is 

aangeslagen, wordt zaad van grassen of kruiden 

toegevoegd. Voor het eerste deel van het kweek-

proces was de grove druppel van de bekende 

messing sectorsproeier geen probleem. Voor gras-

sen en kruiden ligt dat echter anders. Die hebben 

een fijnere druppel nodig en dat is alleen moge-

lijk met de kunststof pop-upsproeiers. Bijkomend 

Nieuw beregeningsconcept 
voor Sempergreen
Pop-upsprinklers maken beter gedoseerde 
beregening mogelijk

Sempergreen, kweker van planten voor 

groene daken, gevels en bodembedekking, 

koos onlangs voor een nieuw berege-

ningsconcept. Het nieuwe systeem maakt 

het mogelijk de opstand nauwkeurig en 

volledig automatisch te bewateren.

Auteur: Kelly Kuenen

De container met controller, pompen en aansturing.
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voordeel is dat deze sproeiers minder populair zijn 

bij het dievengilde.’

Hard product 

Sempergreen heeft een duidelijke visie als het 

gaat om beregening. Doel is een product af te 

leveren dat zo hard mogelijk is en bestand is 

tegen de vaak langdurige droogte bovenop een 

dak. Doel is dus nooit om zo snel mogelijk te 

kweken, maar alleen te beregenen als dat abso-

luut noodzakelijk is. Het nieuwe beregenings-

systeem van Sempergreen werd aangelegd door 

VGB Watertechniek, een bedrijf dat gespeciali-

seerd is in beregening en fertigatie. ‘Het systeem 

kan uiteindelijk ook uitgebreid worden met 

bemesting’, vertelt Jag Wenting van dit bedrijf. 

‘In de kast hangt al een controller die dit kan 

aansturen, dus het enige wat eigenlijk nog mist 

is meststof.’ 

Automatisering

De nieuwe installatie is volledig geautomatiseerd. 

Het systeem werkt op een gsm-netwerk, dat 

constant in contact staat met de controller, die is 

geplaatst in een kleine container op het perceel. 

Hierin zijn ook de waterpompen geplaatst. Dit 

betekent dat Sempergreen de beregening op 

afstand kan regelen. Daarnaast kan de instal-

latie gekoppeld worden aan een weerstation, 

waardoor de beregening automatisch aangepast 

wordt aan de weersomstandigheden. Valt er 

meer neerslag, dan zou er automatisch minder 

water gegeven worden.

Voor een bezoekje aan de kweekvelden koos 

de redactie van Boom in Business wellicht niet 

het beste seizoen uit. Voor het maken van een 

paar foto’s trotseerde zij samen met Wenting en 

Balvers bevroren sloten en een ijskoude wind. 

Maar het resultaat mag er zijn; het leverde een 

paar mooie vergezichten op.

Joris Balvers (links) en Jag Wenting.

Sedum Sempergreen
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Medewerkers van kwekerij Bomencentrum Nederland uit Baarn zijn afgelopen weken druk in de weer geweest voor de voorbereidingen van 

de World Expo Milaan. Eind februari werd een groot bomenkonvooi richting Milaan gereden. De bomen zullen te zien zijn op de 'Holland 

Delta'. De medewerkers hebben vijf megatrailers beladen met twintig grote dak- en knotplatanen met kluit. Om hergroei te garanderen werd 

tevens vijftig kuub speciale bomengrond meegenomen. De bomen van veertig jaar oud zijn door een plantploeg van het Bomencentrum 

geplant als deel van de Nederlandse presentatie op het terrein van de World Expo Milan. Het evenement, dat eens in de vijf jaar plaatsvindt, 

wordt van 1 mei t/m 31 oktober gehouden. 

Nederlandse bomen voor 
World Expo Milaan
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Wilbert Stek bestaat nu zo’n vijftien jaar en is 

leverancier van Buxusstek. Daarnaast produceert 

dit bedrijf ook stek van Taxus-, Juniperus- en 

Thuja-soorten. Hiertoe beschikt Wilbert Stek over 

een grote hoeveelheid moerplanten, die weer 

speciaal worden gekweekt voor de stekproductie. 

De planten worden op jonge leeftijd ruim gepoot 

en gedurende het groeiseizoen wordt veel aan-

dacht besteed aan voeding en bestrijding.

Wat is nu eigenlijk een perfecte stek en hoe 

beoordeel je dat?

‘De meest ideale stek is de stek met een goede 

wortel (de basis), mooi afgehard en goed vertakt. 

Een propje met veel energie, zeg maar, die bij de 

klant dan een snelle start maakt.’ 

Hoe gaat dat proces van stekken in zijn werk?

‘We hebben vijf hectare eigen moerplanten. 

Vanaf de moerplant knippen wij een stekje op 

maat, rond de 4,5-5 centimeter. Wij kunnen er 

alles afhalen wat in een jaar groeit. Het eenjarige 

hout, zeg maar. Voor boomkwekerijproducten 

gaat het stekken vrijwel overal hetzelfde in z’n 

werk. Bij coniferen moet je kopstek pakken en bij 

Buxus kun je ook tussenstek gebruiken. 

Wanneer ons stekmateriaal in optimale toestand 

verkeert, worden de planten machinaal gesnoeid. 

De stekken worden schoon verpakt en vervolgens 

zo snel mogelijk gekoeld. De meest ideale stek 

om te steken is mooi afgehard en niet te dik en 

Een ideale stek is een propje 
met veel energie

Wilbert Stek uit Gendt produceert zo’n 12 miljoen cups stekken per jaar. Dit bedrijf is de laatste jaren wel gegroeid, ‘maar’, zegt eigenaar 

Wilbert van Luenen, ‘ik hoef niet zozeer de grootste te zijn. De beste zijn, dat vind ik wel leuk.’  Wij legden hem een aantal vragen voor over 

stekken en gewasbescherming.

Auteur: Sylvia de Witt
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niet te dun. Een dikte van 2 of 3 millimeter is 

mooi. We proberen zo uniform mogelijk te stek-

ken. Hoe uniformer je wegsteekt, hoe uniformer 

de stekken worden.’

Oké, je hebt een uniforme stek gekweekt. Wat 

gebeurt er verder mee? 

‘De stek gaat dus vervolgens in een vooraf gevul-

de tray; daarvan hebben we verschillende maten. 

Dus bijvoorbeeld één per cup, of twee, drie, vier 

of vijf per cup. Het is maar net wat de klant wil. 

Bluestar

Buxus Sempervirens Buxus Sempervirens

Smaragd
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De moervelden voordat ze gemaaid worden.

Vervolgens worden ze weggestoken in de tray. Ze gaan dan onder de folie (hoge 
luchtvochtigheid) – callusvorming/bewortelen.

Na vier maanden worden ze gemaaid en gaan ze naar de afhardkas (ander klimaat, 
lagere luchtvochtigheid).  

De gemaaide stekken gaan in de koeling bij -0,5 graad en komen dan op de stektafel te liggen. Dan worden ze 
op maat geknipt.
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Hoe meer stekken in een cup, des te groter deze 

cup wordt en hoe zwaarder de plant uiteindelijk 

wordt. Nadat de stekken zijn gestoken, worden 

ze in de nevelafdeling geplaatst. Het optimale 

klimaat zorgt hier voor een goede beworteling. 

Wanneer de stek zich voldoende heeft ontwik-

keld, volgt een periode in de afhardkas waar 

de plant versterkt wordt. Wanneer de planten 

gereed zijn voor aflevering krijgen ze een eindbe-

handeling volgens de wensen van de klant.’

Wat is het meest ideale stekmedium?

‘Het stekmedium is door jarenlange ervaring 

optimaal en vormt daarom een perfecte basis 

voor onze stekken. In de grond zit maar een klein 

beetje voeding, maar in deze grond moet de 

plant wel goed vochtig blijven. Hij mag niet uit-

drogen, moet dus goed vochtig blijven, maar te 

nat is ook weer een probleem. De stekken gaan 

onder de folie. Om de twee weken gaat de folie 

eraf en dan bevochtigen wij de stekken weer. Het 

hele proces van beworteling duurt vijf maanden 

en daarna moeten we ze nog zo’n vijf maanden 

afkweken. Na de eerste vijf maanden zit er wel-

iswaar al een worteltje aan, maar dan is het nog 

geen leverbare stek; hij moet nog afharden en 

doorwortelen tot een vaste kluit. Het duurt dus 

zo’n tien maanden voordat je een mooie zware 

stek hebt van vijf centimeter wortel met vijf tot 

zes centimeter plant.’ 

Is er nog een bepaalde tijd waarop je het beste 

kunt beginnen met stekken?

‘Dat valt op zich mee. De onbewortelde stek 

moet hard zijn; in de maanden april en mei gaan 

de moerplanten uitlopen. We maken nu in maart 

de voorraad met de onbewortelde stek van de 

moerplanten. Deze voorraad gaat de koeling in 

en dat stekken we de komende maanden op. 

Daardoor kunnen we eigenlijk het hele jaar door 

stekken. Maar de piek ligt van januari tot en met 

april en van juli tot half oktober. Als het donker 

is, gaat het natuurlijk wat moeizamer; dan wor-

telt hij weinig en dat heeft weinig zin.’

Maar je kunt toch met verlichting werken?

‘Ja, dat klopt. We zijn nu bezig met proeven met 

led-verlichting. We zijn zelfs zover dat we bij de 

meerlagenteelt – vijf lagen – geen licht van bui-

ten meer nodig hebben, maar puur werken met 

led-verlichting. Iedere laag krijgt dan dezelfde 

hoeveelheid licht. Voor het bewortelen heb je 

maar één of twee kleuren nodig, blauw en rood. 

Je kunt ook combinaties maken. We hebben hier 

onderzoek naar gedaan en met honderd procent 

blauw of honderd procent rood zijn de resultaten 

goed. Maar meestal wordt er naar combinaties 

gezocht, bijvoorbeeld tachtig procent rood en 

twintig procent blauw. Ook wordt de kleur ver-

rood gebruikt.’ 

Met led-verlichting kun je dus het jaar rond stek-

ken, maar daar zit wel een kostenplaatje aan 

vast, dunkt me.

‘Inderdaad, het kost aardig wat energie, dus we 

moeten even bekijken wanneer we dit ook echt 

gaan inzetten. Dit jaar zit het er in ieder geval 

nog niet in. Maar dat we het op een gegeven 

moment gaan inzetten, staat vast.

Het voordeel moet zitten in een vlakke produc-

tieplanning, waardoor je een vaste groep het jaar 

door kunt laten steken, en je kunt de levertijd 

beter bepalen.’

‘Het duurt zo’n tien maanden 

voordat je een mooie zware 

stek hebt’

Hier groeien ze verder en harden ze af tot verkoopbare stek.  
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Op verschillende plekken planten beheerders de laatste jaren meerdere soorten door elkaar heen aan, met 

name om zo bij ziekten en plagen niet hele rijen te verliezen. Beheerders van de openbare ruimte zijn zich er steeds meer van bewust: uni-

formiteit is de gangbare norm, maar diversiteit is de ambitie. Via de website van Boom in Business heeft de redactie een de een enquête over 

diversiteit online geplaatst. Hoe gaan beheerders om met diversiteit en welke eventuele problemen voorzien zij bij meer divers aanplanten?

Auteur: Santi Raats 

Uniformiteit is de gangbare norm, 
maar diversiteit is de ambitie!
Ondanks de nog korte trend van divers toepassen in 
laanbeplanting, overwegend positief effect ziekte- en 
plaagdruk waarneembaar
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Er wordt de laatste jaren weldegelijk steeds meer 

groenvariatie aangeplant in de openbare ruimte 

en in laanbeplanting. Soms slechts hier en daar, 

maar soms ook al op veel plaatsen. Volgens de 

respondenten die meededen aan de enquête zijn 

er nog meerdere hobbels op de weg naar het 

diversiteitdoel te bespeuren, zoals de landschaps-

ontwerper en het groenonderwijs. De helft van 

de ondervraagden kan nog niet zeggen of diver-

siteit een verlagend effect heeft op de ziekte- en 

plaagdruk in het groen, wat voor de meesten wel 

het hoofdmotief is om te diversifiëren. Mogelijk 

komt dit doordat de periode dat men extra divers 

aanplant nog te kort is. Uit de overige reacties 

blijkt echter al wel een overwegend positief resul-

taat op ziekte- en plaagdruk.

Respondenten  

In de korte tijd dat de enquête online staat, 

heeft de redactie heel veel reacties ontvangen. 

Kennelijk is diversiteit in de openbare ruimte en 

in straat- en laanbeplanting een onderwerp dat 

behoorlijk leeft, in elk geval onder beheerders (65 

procent) en adviseurs (35 procent).

Al veel extra diversiteit 

Niet alleen is het onderwerp actueel, ook zijn 

beheerders al behoorlijk afwisselend aan het 

aanplanten: 42 procent vertelt dat zij hier en 

daar al extra diversiteit toepassen en maar liefst 

36 procent beweert al op veel plaatsen aan het 

diversifiëren te zijn.

Diversiteit om ziekte en plagen te beheersen

Respondenten kunnen meerdere motieven heb-

ben om extra divers aan te planten. In bijna de 

helft van de gevallen zijn de twee meest genoem-

de redenen het gevaar voor overlast door ziekten 

en plagen en esthetische overwegingen (28 

procent). Klaarblijkelijk is de smaak bij gemeenten 

aan het veranderen van strakke, monotone lanen 

naar lanen met meer afwisseling. 17 procent 

van de ondervraagden houdt rekening met een 

veranderend klimaat en wil om die reden ook 

andere, nieuwe soorten en cultivars uitproberen.

Invloed landschapsarchitect op diversiteit

De stelling ‘De landschapsontwerper vindt diver-

siteit niks en kiest voor strak en uniform’ kan 

rekenen op ongeveer gelijk verdeelde reacties, 

variërend van ‘helemaal mee eens’ tot ‘niet echt 

mee eens’. Het valt op dat weinigen, slechts 5 

procent, volmondig zeggen: ‘Daar ben ik het 

helemaal niet mee eens,  want de landschapsont-

werper houdt wél van diversiteit’.

‘De landschapsontwerper heeft niet genoeg sor-

timentskennis voor diversiteit.’ 66 procent van de 

ondervraagden vindt dat deze stelling hout snijdt, 

een kwart is neutraal en 1 op de 10 is het er ‘niet 

echt mee eens’.

Beheerkennis en gemeentetijdgeest als invloed op 

diversiteit

Grappig is dat het grootste deel van de respon-

denten, bestaande uit beheerders, zich duidelijk 

capabel genoeg acht om diversiteit te kunnen 

managen als het gaat om aanplant en snoei-/

onderhoud van een divers bomen- of groen-

bestand: bijna de helft van de ondervraagden 

zegt  direct op de stelling ‘Diversiteit zorgt voor 

problemen met beheer: uniform beheer is sim-

peler’ dat hij of zij het er absoluut niet mee eens 

is. Daar bovenop is 34 procent het er ‘niet echt 

mee eens’. 21 procent heeft wel het idee dat er 

door meer diversiteit beheerproblemen zouden 

ontstaan bij gemeenten. 

Technische (snoei)kennis bij boombeheerders en 

boomverzorgers is niet goed genoeg voor diversi-

teit’. 56 procent, ofwel meer dan de helft, is het 

hier niet of niet helemaal mee eens. 14 procent 

spreekt zich niet uit over deze stelling en bijna 

een derde vindt dat in deze uitspraak wel enige 

waarheid, of hele waarheid, zit.

‘Een stelling die op verdeelde steun kan rekenen 

onder alle antwoordopties, is ‘De tijdgeest van 

modernisme en grootschaligheid domineert nog 

binnen de gemeente.’ 8 procent is het hier hele-

maal mee eens, 40 procent een beetje mee eens, 

dus opgeteld bijna de helft, maar even zo goed 

is 24 procent is het er niet echt mee eens en 8 

procent helemaal niet. 17 procent heeft hierover 

geen mening.  

De mening van de burger over diversiteit

‘Diversiteit zorgt voor weerstand bij de burger, 

deze vindt het niks’ wordt gek genoeg door 

bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) 

onderschreven maar door 39 procent afgewe-

zen. 1 op de 10 ondervraagden is neutraal. Een 

duidelijk algemeen beeld voor Nederland over de 

voorkeur van burgers komt uit deze reacties dus 

niet naar voren.

Diversiteits- en sortimentskennis groenonderwijs 

Waar wél een veelzeggende reactie uit naar voren 

komt, is de stelling ‘Het groenonderwijs besteedt 

niet genoeg aandacht aan diversiteit’. Ondanks 

het feit dat 38 procent geen uitspraak doet over 

deze stelling, vindt opgeteld 47 procent dat de 

stelling klopt. 15 procent vindt dat de stelling 

niet echt klopt. Martin Tijdgat, boom- en groen-

beheerder van de gemeente Wijdemeren, zegt 

daarover: ‘Er is vrijwel geen enkel contact tussen 

het (hogere) groene onderwijs en boomkweke-

rijen. Ontwerpers, werkvoorbereiders en groen-

beheerders in opleiding hebben geen idee wat er 

op een boomkwekerij gebeurt en wat voor nieuw 

en beter sortiment daar nu aanwezig is, nog 

afgezien van het fenomeen dat de ondergrond-

se eisen voor ‘de juiste boom op de juiste plaats’ 

bij de meeste ontwerpers, werkvoorbereiders en 

(groen)beheerders niet goed bekend zijn. Ik heb 

daar wel over gesproken met docenten van de 

opleidingen van Wageningen, Velp en Den Bosch. 

Die nemen hun studenten niet mee de kweke-

rijen op, terwijl ik weet dat goede boomkwekers 

daar wel voor in zijn.’ 

De rol van de kweker

Je zou kunnen zeggen dat de mate van diversiteit 

volgens de meeste respondenten niet afhangt 

van de kwaliteit en hoeveelheid voorlichting op 

de kwekerij of aan het gebrek aan aanbod bij 

de kweker. Met de stelling ‘De voorlichting van 

de kweker over diversiteit is niet goed genoeg 

is opgeteld 45 procent het in elk geval niet 

echt eens en een kwart is neutraal. 29 procent 

is het ermee eens of helemaal eens. Ton van 

Oostwaard, groenbeheerder bij de gemeente 

Amstelveen, heeft sortiment en monumentale 

bomen als hobby. ‘Extreem veel of weinig sorti-

mentskennis bij de respondent beïnvloedt moge-

lijk de reactie op de stelling: als een respondent 

veel sortimentskennis heeft, communiceert deze 

wellicht makkelijker en vaker met de kweker en 

kan hij of zij tevreden zijn over de kwekersvoor-

lichting. Als een respondent weinig kennis heeft 

van sortiment loopt de communicatie met de 

kweker mogelijk minder vlot.’

83 procent is het niet echt of helemaal niet eens 

met de stelling ‘Het aanbod bij de kweker is niet 

afwisselend genoeg’. 4 procent geeft aan het 

aanbod bij de kweker wél te monotoon vinden.

Toepassing

Op de vraag ‘Hoe varieert u in een laan?’ waren 

meerdere antwoorden mogelijk. Door 41 procent 

Beheerders achten zich 

capabel genoeg om extra 

diversiteit te managen
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wordt gevarieerd met meerdere geslachten, door 

40 procent met meerdere soorten en cultivars en 

door 19 procent met ‘steeds één geslacht, één 

soort’. 

Op de vraag ‘Waar maakt u gebruik van in de 

keuze van nieuwe geslachten en soorten’ waren 

meerdere antwoorden mogelijk. Die werden alle 

ongeveer gelijk verdeeld gekozen: 21 procent 

kiest uit catalogussen van leveranciers, 19 pro-

cent gaat naar de kwekerij, 18 procent bezoekt 

websites zoals straatbomen.nl, 17 procent laat 

zich adviseren en 25 procent zegt dat zijn of 

haar eigen sortimentskennis groot genoeg is. De 

respondenten vinkten allemaal minstens twee 

antwoorden aan, maar de meesten drie of vier. 

Hieruit blijkt dat de respondenten van mening 

zijn dat er meerdere wegen naar Rome leiden 

als men zich oriënteert op nieuwe geslachten en 

soorten. 

Effect

Maar liefst 41 procent kan zich geen mening vor-

men over de vraag of de probleemdruk van ziek-

ten en plagen minder wordt sinds de respondent 

zelf meer diversiteit toepast. Wellicht is dit omdat 

diversiteit nog niet lang genoeg op grotere schaal 

wordt toegepast om er al echte uitspraken over 

te kunnen doen. Een kwart van de ondervraag-

den ziet enige verbetering in de situatie wat 

betreft ziekten en plagen, en 15 procent zegt dat 

de ziekte- en plaagdruk absoluut minder wordt 

in zijn of haar gemeente. 13 procent is het niet 

echt met de stelling eens en 6 procent ziet nog 

helemaal geen effect op de plaag- en ziektedruk 

nadat er extra diversiteit is toegepast. Het kamp 

‘wel effect’ is dus wat groter dan het kamp ‘geen 

effect’. Fons van Kuik van PPO, Wageningen 

Universiteit, concludeert over de 41 procent die 

zich nog geen mening kan vormen: ‘Diversiteit 

is natuurlijk een lastig begrip in de praktijk. Het 

is een modewoord, iedereen gebruikt het te pas 

en te oppas. Het lijkt wel het toverwoord om alle 

problemen van ziekten en plagen te voorkomen. 

De werkelijkheid is weerbarstiger. Iedereen heeft 

een ander begrip van diversiteit. Voor de een is 

een laan met eenzelfde soort bomen met andere 

begroeiing in de nabijheid een voorbeeld van 

diversiteit (dit geldt bv voor een akkerbouwer 

die gewend is aan een hectare van hetzelfde 

gewas), voor de ander is een laan met dezelfde 

boomsoort/ cultivar een monocultuur, dit hoor 

je veel bij boomverzorgers. Het gebrek aan een 

goede definitie of begripsbepaling van wat diver-

siteit precies inhoudt in de bomenwereld is denk 

ik debet aan het hoge percentage 'geen idee'. 

Kortom, het zou interessant zijn om dit eens 

verder te verkennen. Wat wordt bedoeld met 

diversiteit in de praktijk, wat zijn richtlijnen? En 

ik denk dat er met het aanplanten van diversiteit 

nog bijna geen ervaring is. Het zal nog knap 

lastig worden om de vermindering van plaag- en 

ziektedruk onder praktijkomstandigheden te gaan 

aantonen. Een mooi onderwerp om dit in een 

Landelijk Kennis Netwerk Bomen op te pakken: 

samenwerking, afstemming en analyse van alle 

data.’

Martin Tijdgat, gemeente Wijdemeren.

Fons van Kuik, PPO.
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Wat schuift ’t voor de boomkwekerij?
Subsidies en regelingen anno 2015

In 2015 gaat een nieuw Europees landbouwbeleid in, waaraan ook boomkwekers in principe voor het eerst kunnen meedoen. En welke subsi-

dies en fiscale voordelen zijn er verder nog anno 2015? Een overzicht van de belangrijkste steunregelingen.

Auteur: Sylvia de Witt
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In tegenstelling tot veel andere agrariërs had-

den boomkwekers en fruittelers tot op heden 

geen toeslagrechten. Vanaf dit jaar komen er 

betalingsrechten en kunnen boomkwekers en 

fruittelers dus subsidie ontvangen via het nieuwe 

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Dit 

beleid is relevant voor ondernemers die minimaal 

0,3 hectare subsidiabele land- en tuinbouwgrond 

in beheer hebben. Zij kunnen dit jaar voor deze 

grond GLB-toeslagrechten aanvragen. Er zijn 

echter uitzonderingen: glastuinbouw en teelten 

uit de grond, zoals containervelden-stellingen, 

doen niet mee. De nieuwe toeslagrechten kun-

nen oplopen tot ongeveer 250 euro basispremie 

en 120 euro groene premie per hectare in 2019. 

De oude rechten worden tussen 2015 en 2018 

afgebouwd naar nul.

‘Maar’, zegt Klaas Johan Osinga van LTO 

Nederland, ‘kwekers van fruit- en laanbomen 

kunnen van 1 april tot 15 mei toeslagrechten 

aanvragen in een gecombineerde opgave, zoals 

dat heet. Een kweker moet dus opgeven wat hij 

teelt, en die gecombineerde opgave geldt dan 

ook voor het verkrijgen van de toeslagrechten. 

Daarnaast is er het Europees plattelandsbeleid 

POP3, dat ook interessant is voor boomkwekers 

als het gaat om kennis en innovatie, en ook dit 

beleid gaat dit jaar van start. POP3 staat voor het 

derde Plattelandsontwikkelingsprogramma, een 

Europese subsidieregeling die loopt tot 2020. Dit 

plan is op 13 februari goedgekeurd door Brussel 

en gaat binnenkort van start. 

Het Rijk, de provincies en de Europese Commissie 

gaan ruim 1,2 miljard euro investeren in verdere 

verduurzaming en innovatie van de agrarische 

sector en in verbetering van de biodiversiteit. 

In het nieuwe programma staat de agrarische 

ondernemer centraal. We investeren onder meer 

in een verzekering voor ondernemers om tegen-

vallers door extreem weer op te vangen. Ook ste-

ken we geld in een nieuwe regeling die de risico’s 

voor ondernemers beperkt wanneer zij met inno-

vaties en verduurzaming aan de slag gaan.’

De provincies gaan met het 

Plattelandsontwikkelingsprogramma vooral 

aandacht besteden aan agrarisch natuurbeheer, 

jonge boeren en verdere innovatie van de agrari-

sche sector. In samenwerking met de waterschap-

pen wordt ook ingezet op verdere verbetering 

van de waterkwaliteit.

Osinga: ‘De provincies spelen hierin dus een 

belangrijke rol. Dus als je als groep telers bezig 

bent met kennis of innovatie, zou je kunnen 

kijken of de provincie mogelijkheden biedt. Vaak 

gaat het dan om kennis- en innovatietrajecten, 

misschien wat onderzoek. Daar zitten vast en 

zeker ook aanknopingspunten in voor boomkwe-

kers.’

Volgens Arie de Jong, teamleider accountancy bij 

Van Oers Agro uit Zundert, heeft iedereen het 

nu over toeslagrechten, maar de eigenlijke naam 

is betalingsrechten. Vanaf dit jaar hebben alle 

bedrijven en ondernemers die cultuurgrond in 

gebruik hebben, recht op deze betalingsrechten. 

‘Uiteraard zijn daar wel voorwaarden aan ver-

bonden’, vertelt De Jong. ‘Je moet onder andere 

ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 

en tevens moet duidelijk zijn dat een bedrijf in 

2013 al bestond. De betalingsrechten worden nu 

op termijn gelijkmatig gemaakt, zodat iedereen 

per hectare hetzelfde bedrag krijgt. Maar als bij 

alle ondernemers dat bedrag in één keer zou 

worden aangepast, zouden melkveehouders en 

kalverhouders ineens heel veel achteruitgaan. 

Daarom is er een overgangsregeling ingevoerd. 

Dus krijgt een boomkweker die in het verleden 

nog nooit toeslagrechten heeft gehad, in 2015 

een vijfde deel, en wordt het bedrag in gelijkma-

tige stapjes verhoogd totdat in 2019 iedereen 

op hetzelfde bedrag zit. Dit zal rond de 370 

euro liggen. Dat bedrag bestaat uit twee delen: 

de basispremie en een vergroeningspremie. Je 

moet aan bepaalde vergroeningseisen voldoen 

om deze uitgekeerd te krijgen. Of je valt onder 

bepaalde vrijstellingen, dat is ook mogelijk. Ook 

als je als ondernemer nooit toeslagrechten hebt 

gehad, begin je in 2015 met rond de 75 euro en 

dat wordt ieder jaar verhoogd tot uiteindelijk 370 

euro.’ 

De bedrijfstoeslag bestaat uit de basispremie 

en de vergroeningspremie. Globaal gesteld is 

de verhouding ongeveer 70:30 procent van de 

genoemde bedragen. Vanaf 2019, als iedereen 

een gelijke basispremie per betalingsrecht zal ont-

vangen, is deze vergroeningspremie voor iedereen 

even hoog. In de overgangsperiode (2015-2018) 

wordt de hoogte van de vergroeningspremie 

afhankelijk van de hoogte van de basispre-

mie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 

vergroeningspremie vanaf 2015 een vast bedrag 

per recht zou worden, maar dit vaste niveau van 

circa 120 euro per betalingsrecht wordt nu pas 

vanaf 2019 bereikt. Met deze berekeningswijze 

zal de overgang naar de uniforme basispremie in 

2019 meer geleidelijk verlopen.

‘Een ondernemer heeft altijd recht op de ver-

groeningspremie’, legt De Jong uit. ‘Als hij echter 

meer dan tien hectare bouwland heeft, zal hij 

moeten voldoen aan een of meer vergroenings-

eisen. Er zijn in principe drie vergroeningseisen: 

minimaal twee of drie gewassen telen (gewas-

diversificatie), vijf procent ecologisch aandachts-

gebied (EA) en instandhouding van blijvend 

grasland. 

Gronden waarop boomkwekerijproducten wor-

den geteeld, zijn echter vrijgesteld van de eisen 

voor deze vergroeningspremie. De boomkwekerij 

kan die sowieso krijgen. Dat is ongeveer een 

derde van de totale premie. In 2015 krijgt een 

boomkweker ongeveer 75 euro per hectare. 

Daarvan is 50 euro basispremie en 25 euro ver-

groeningspremie. Boomkwekers hebben dus het 

geluk dat hun grond niet wordt gezien als bouw-

land, maar als blijvende teelt; daardoor hoeven ze 

niet te voldoen aan de vergroeningseisen, maar 

kunnen ze wél premie krijgen.

Het nadeel is dat een ondernemer minimaal 500 

euro aan premie moet hebben aangevraagd om 

die premie te krijgen. Anders krijgt hij deze pre-

mie niet uitgekeerd. Boomkwekers die rond de 

5 hectare zitten, zouden in het eerste jaar niks 

krijgen. Dat is op zich nog geen ramp, want het 

tweede jaar komen ze er wel in. Maar als je bij-

voorbeeld drie hectare hebt, dan kan het zijn dat 

de premie komt te vervallen als je er twee jaar 

geen aanspraak op hebt gemaakt.’

Subsidie jonge landbouwers

Verder zijn er de normale subsidies voor bijvoor-

beeld jonge landbouwers.

Landbouwers jonger dan 41 jaar konden tot 

december 2013 subsidie aanvragen als zij wilden 

investeren in hun bedrijf. Nu kunnen zij maximaal 

vijf jaar lang een extra bedrag van ongeveer 

€ 50 in het betalingsrecht aanvragen, met een 

maximum van 90 rechten. Voorwaarde is dat ze 

jonger dan 41 jaar zijn in het jaar van de eerste 

aanvraag. De jaren dat ze vóór 2015 al actief 

waren, worden hierop in mindering gebracht. 

Degenen die subsidie toegewezen kregen, kun-

In 2015 gaat een nieuw 

Europees landbouwbeleid in, 

waaraan ook boomkwekers in 

principe voor het eerst 

kunnen meedoen
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nen tot en met 1 juli 2015 vaststelling aanvragen.

De landbouwsector is van groot belang voor 

Nederland. De overheid stimuleert en onder-

steunt landbouwers jonger dan 40 jaar die 

minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben 

overgenomen of zijn gestart. Met de subsidie 

voor jonge landbouwers kunnen ondernemers 

investeren in gebouwen, grond, machines en 

verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter 

inspelen op marktontwikkelingen en wen-

sen van de samenleving. Het ministerie van 

Economische Zaken financiert deze subsidie uit 

het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Wat?

Agrarische ondernemers kunnen de 

Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 

aanvragen om zich te verzekeren tegen schade 

aan gewassen door extreme en ongunstige 

weersomstandigheden (ijzel, storm of brand). 

Het gaat om ondernemers met landbouwgrond 

met open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw. 

Zij kunnen een vergoeding krijgen voor een 

deel van de verzekeringspremie. Dit kan met de 

Gecombineerde opgave.

Voor wie? 

Voor akkerbouwers met open teelten in de 

volgende sectoren: akkerbouw, vollegronds 

groenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt en 

boomkwekerij.

Hoeveel?

Voor deze subsidie is dit jaar € 9.000.000 

beschikbaar. Men krijgt maximaal 65% van de 

verzekeringspremie vergoed. Na de openstel-

lingsperiode wordt bekeken of er voldoende 

budget is voor iedere aanvrager die voldoet aan 

de voorwaarden. Indien er niet voldoende budget 

is, wordt het percentage verlaagd.

Research & development-aftrek (RDA)

Wat?

• Fiscale subsidie voor zowel grote als kleine 

   bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk (S&O   

   of R&D) verrichten. 

• U maakt gebruik van de WBSO-regeling.

• U hebt S&O-uitgaven gedaan voor bijvoorbeeld  

  apparatuur en materialen.

• Uw S&O-uitgaven zijn erkend in een S&O-

   verklaring.

Hoeveel?

In 2015 kan men 60% van de kosten fiscaal 

aftrekken. De kosten moeten direct toerekenbaar 

zijn aan S&O. 

Small Business Innovation Research Program 

(SBIR)

Wat?

Niet een echte subsidie, eerder een aanbesteding. 

Een overheid formuleert een maatschappelijk 

vraagstuk dat innovatieve oplossingen vereist en 

betaalt ondernemers voor oplossingen. 

Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om 

maatschappelijke problemen op te lossen met 

innovatieve producten en diensten. Per oproep is 

het opdrachtgevende ministerie verschillend.

Voor wie?

Het bedrijfsleven in brede zin.

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (wil-

lekeurige afschrijving milieu-investeringen)

Wat?

In de Milieulijst 2015 zijn diverse mogelijkheden 

opgenomen voor ondersteuning van biobased 

projecten. Investeringen kunnen in aanmerking 

komen voor de MIA, voor de Vamil óf voor beide. 

De MIA en Vamil bieden daarmee de mogelijk-

heid om daadwerkelijk te investeren in technolo-

gie na de ontwikkelingsfase. Via de MIA/Vamil-

regeling kan men fiscaal voordelig investeren in 

milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen 

en innovatieve milieuvriendelijke producten snel-

ler op de markt brengen.

Voor wie?

Voor alle ondernemers die inkomsten- of ven-

nootschapsbelasting betalen, maar met name 

mkb-ondernemers.

 

Hoeveel?

Via de MIA kan tot 36 procent van de investe-

ringskosten voor een milieuvriendelijke investe-

ring worden afgetrokken van de fiscale winst, 

Arie de Jong Klaas Johan Osinga

De oude rechten worden 

tussen 2015 en 2018 

afgebouwd naar nul

In de Milieulijst 2015 zijn 

diverse mogelijkheden 

opgenomen voor 

ondersteuning van biobased 

projecten
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aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de 

Vamil kan men zelf bepalen wanneer men deze 

investeringskosten afschrijft. 

Voor 2015 is 93 miljoen euro beschikbaar voor de 

MIA en 38 miljoen euro voor de Vamil. In principe 

worden de regelingen niet meer toegepast wan-

neer de budgetten zijn uitgeput. 

Energie-investeringsaftrek (EIA) 

Wat?

Met deze regeling stimuleert het ministerie van 

Economische Zaken duurzaam ondernemen. 

Naast dit belastingvoordeel leveren energiezuinige 

investeringen ook een lagere energierekening op.

Voor wie?

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling 

voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigin-

gen of stichtingen.

Hoeveel?

Bedrijven kunnen 41,5% van de investeringskos-

ten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de 

gebruikelijke afschrijving. Het meldingsbedrag 

bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 119 

miljoen per kalenderjaar per bedrijf.

Garantstelling Landbouw

Wat?

Het ministerie van Economische Zaken onder-

steunt duurzaam en efficiënt produceren. De 

overheid staat garant bij het afsluiten van een 

aanvullende lening. Het gaat dan om een lening 

voor investeringen waarmee bijvoorbeeld de pro-

ductiekosten worden verlaagd of de kwaliteit van 

de producten wordt verhoogd. 

Voor wie? 

De Garantstelling is bestemd voor landbouwon-

dernemers óf startende landbouwondernemers 

van 39 jaar of jonger die willen investeren in hun 

landbouwbedrijf. Een landbouwonderneming is 

een onderneming waarin de primaire produc-

tie van landbouwproducten plaatsvindt. Onder 

landbouw vallen akkerbouw, tuinbouw en vee-

houderij. 

Hoeveel?

Voor 2015 is er voor de Garantstelling landbouw 

in totaal € 42,5 miljoen beschikbaar. Wordt dit 

budget op een bepaald moment in 2015 over-

schreden, dan worden geen aanvragen meer in 

behandeling genomen. Aanvragen die binnen-

komen op de dag dat het budget wordt over-

schreden, worden behandeld door loting onder 

alle volledige aanvragen. De aanvullende lening 

waarvoor garant wordt gestaan, is nooit meer 

dan twee derde van het subsidiabele investerings-

bedrag. De overheid staat voor maximaal 80% 

van de lening garant. Het minimale bedrag voor 

de lening is € 50.000. Maximale bedragen voor 

de lening en garantstelling is in totaal € 600.000, 

waarvan de garantstelling € 480.000 is. Bij star-

tende ondernemers van 39 jaar of jonger is dit 

anders geregeld. Daar is het totaal van de lening 

en garantstelling € 1.200.000, waarvan 

€ 960.000 de garantstelling is. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Wat?

De subsidie die de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland toewijst is een maximumbedrag. De 

uiteindelijke hoogte wordt per jaar berekend op 

basis van de hoeveelheid subsidiabele hernieuw-

bare energie die is geproduceerd en het vastge-

stelde correctiebedrag. De subsidie geldt tot een 

maximum aantal vollasturen en heeft een maxi-

male looptijd, afhankelijk van de categorie.

Voor wie?

Bedrijven, instellingen en non-profitorganisaties

Hoeveel?

Iedere maand betaalt de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland een voorschot voor de 

verwachte subsidiabele energieproductie in het 

komende jaar. Die voorschotten corresponderen 

met 80% van de subsidiabele energieproductie. 

De voorschotten worden bepaald met een voor-

lopig correctiebedrag dat wordt berekend als ver-

wachting van de energieprijs in het komende jaar.

Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of 

er te weinig of te veel SDE+-subsidie is ontvan-

gen. Dit heet ‘bijstellen’. Soms duurt het langer 

voordat de subsidie wordt bijgesteld, omdat er 

nog geen gegevens zijn over de productie van 

een volledig kalenderjaar, of omdat het defini-

tieve correctiebedrag over het voorgaande kalen-

derjaar nog niet is vastgesteld.

Voor 2015 is er voor de 

Garantstelling landbouw in 

totaal € 42,5 miljoen 

beschikbaar
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  langer vitaal!

Luna PRIVILEGE is het nieuwe fungicide voor 
de boomkwekerij, met een uitstekende werking 
tegen onder andere meeldauw.  
Dit leidt tot een:
▶ vitaler gewas
▶ gezondere oogst
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Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 




