
Strengere regelgeving gewasbescherming • Consumenten-
verkoop stimuleren • Rooimachine Kloosterhuis • Optimaal 
resultaat met minder water • Shop in shop-verkoop • Zien 
we door al die keurmerken het bos nog wel? • Productie 
hortensia’s • Bomengranulaat • Prijzen meststoffen stijgen
• Boomambassadeurs kiezen hun inspiratieboom

Het andere vakblad voor de boomkwekerij

We voelen ons echt een familiebedrijf en 
iedereen die voor ons werkt hoort erbij!’

Jaargang 6
nr. 1, 2015
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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.

800024

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
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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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Column
46 Hoofdredactioneel

Zien we door al die keur-
merken het bos nog wel?
 

Al jaren wordt er geklaagd dat er te veel 

keurmerken zouden zijn. Maar is dit wel 

zo, of houden die iedereen juist lekker 

scherp? En kun je alle labels eigenlijk wel 

terugbrengen tot één kwaliteitsmerk? 

Boom in Business wisselt hierover van 

gedachten met mensen van de 

verscheidene keurmerken.

Shop in shop-verkoop 
verhoogt marketingwaarde 
van plantmateriaal

Sierteelt producten hebben zichzelf 

altijd goed verkocht. De laatste jaren is 

echter een aanbodgerichte markt ont-

staan. Het is tijd dat kwekers hun eigen 

bijzondere waarde leren kennen om 

die vervolgens over te brengen naar de 

consument, vindt Frans Timmermans uit 

Wijk en Aalburg. Hij gaf in een work-

shop vanuit ZLTO afgelopen oktober 

aan zo’n vijftien kwekers inzicht in een 

nieuw verkoopmodel binnen een geslo-

ten keten van kweker naar consument. 

Centraal binnen dit verkoopmodel staat 

het eerste consumentenmerk in de sier-

teelt Certi. 

30

26 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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10 vragen aan: Johan van der Velden

Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende 

rubriek, waarin we een ondernemer vragen stellen over 

zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn toekomstplannen. 

Deze week: Johan van der Velden, eigenaar van 

kwekerij Plantloon.

Optimaal resultaat met minder water en 
minder middel 

De LVS-techniek van Agricult uit Son en Breugel biedt 

arbeidsverlichting, tijdwinst, is driftarm en kost veel 

minder bestrijdingsmiddel. Maar hoe zit het dan met de 

nieuwe etikettering op de bestrijdingsmiddelen? ‘Er moet 

ruimte zijn voor een optimalisering van je strategie,’ vindt 

Adriaan van de Ven van Agricult. ‘Want waarom zou je 

jaarlijks 2 x 100 procent mogen spuiten, terwijl je met 

jaarlijks 3 x 20 procent meer resultaat boekt?’

'Hé, neem mij mee!'

Marketing: een hippe term bedoeld voor grootschalige bedrijfs-

concepten? Niets is minder waar. Marketing wordt ook op kleinere 

schaal toegepast, bijvoorbeeld in de presentatie van bloemen en 

planten. Zo zijn er tegenwoordig verschillende ondernemers die com-

plete marketingconcepten en eigen merken aanbieden. Met deze 

producten kan de ondernemer bloemen en planten op een onder-

scheidende manier aan zijn klanten presenteren, met als doel het 

stimuleren van de verkoop.

22

14

20

inhoud
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LTO wil aanpassing 

Wet werk en zeker-

heid
LTO Nederland doet een dringend beroep op 

minister Asscher (SZW) en de Tweede Kamer om 

de terugwerkende kracht in de regeling van de 

transitievergoeding bij tijdelijke dienstverbanden 

te wijzigen. LTO vreest dat de arbeidsvoorziening 

in de sector in de knel komt en heeft begrip 

voor ondernemers die de onverwachte financiële 

gevolgen van de regeling voor willen blijven.

Met ingang van 1 juli a.s. hebben werknemers 

recht op een transitievergoeding wanneer de 

werkgever de arbeidsovereenkomst niet aan-

sluitend voortzet. Dit geldt niet alleen voor vast 

personeel, maar ook voor tijdelijk medewerkers. 

Bij tijdelijke dienstverbanden moet – wat niemand 

verwachtte en begreep – voor de berekening van 

de vergoeding de duur van voorgaande tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten worden meegenomen, 

als die elkaar binnen een halfjaar hebben opge-

volgd. Bij een rondgang onder de leden van 

de LTO-organisaties blijken de gevolgen van de 

regeling zeer ingrijpend. Tuinders zien ervan af 

om het jaarlijks terugkerende lokale oogst- en 

productiepersoneel dit jaar weer tijdelijk in dienst 

te nemen. Voorheen deden ze dit, afhankelijk 

van de teelt, met tijdelijke contracten van een 

halfjaar tot een jaar. De ondernemers willen niet 

gedwongen worden om deze transitievergoeding, 

waarmee ze onverwacht geconfronteerd worden, 

uit te betalen. Afhankelijk van de bedrijfsomvang 

en de samenstelling van de groep medewerkers 

met een tijdelijk contract kan deze vergoeding 

oplopen tot 60.000 euro. 

LTO maakt zich grote zorgen over de gevolgen 

van de regeling voor de totale personeelsvoor-

ziening in de tuinbouw. Van de ongeveer 65.000 

werknemers werkt ruim 40% (26.500) op basis 

van een tijdelijk contract. Daarnaast werken in 

de tuinbouw nog eens 24.000 uitzendkrachten. 

Werknemers met een tijdelijk contract zijn vol-

gens LTO Nederland het meest kwetsbaar voor de 

maatregel van de transitievergoeding. Ze lopen 

immers het risico niet opnieuw in dienst geno-

men te worden wanneer de band met het bedrijf 

eenmaal is verbroken. Ook laten bedrijven weten 

te zullen overstappen naar uitzendarbeid om in 

hun personeelsbehoefte te voorzien. Zo wordt 

het effect van de Wet werk en zekerheid het 

tegenovergestelde van het oorspronkelijke doel.

Werkgevers-

bijeenkomst voor 

boomkwekers
Op dinsdag 24 februari organiseerde LTO vak-

groep Boomkwekerij een bijeenkomst over werk-

geverschap voor boomkwekers. De bijeenkomst 

werd gehouden op de boomkwekerij van de 

gebroeders Van den Berk in Sint-Oedenrode. Aan 

de orde kwamen de Wet werk en zekerheid, de 

cao en het personeelsbeleid. Ook niet-LTO-leden 

waren welkom. De vakgroep geeft hiermee 

gehoor aan de behoefte van de boomkwekers. 

Daarnaast vindt de vakgroep het zelf ook van 

belang om ondernemers te informeren over goed 

werkgeverschap. 'Tijdens de bijeenkomst willen 

we met de aanwezigen graag in discussie over 

de cao', vertelde Jan van Leeuwen van de LTO 

vakgroep Boomkwekerij voorafgaand aan de 

bijeenkomst. 'Want hoe verhoudt de huidige cao 

zich tot de toekomst? Het is belangrijk om daar 

samen met de ondernemers bij stil te staan.' Met 

praktijkvoorbeelden van verschillende onderne-

mers komt de Wet werk en zekerheid aan bod. 

Er is aandacht voor personeelsbeleid en de onder-

steuning die de Werkgeverslijn daarbij biedt. 

Ook zal verteld worden hoe het gaat bij het 

Bedrijfspensioenfonds Landbouw en het Fonds 

Arbeidsmarktbeleid. 'We hopen op een mooie 

opkomst. Werkgeverschap is toch iets waar veel 

boomkwekers dagelijks mee te maken hebben. 

Belangrijk dus om dat goed in te richten', aldus 

Jan van Leeuwen.

Rhododendron 

Bloombux wint 

Award IPM 2015
Rhododendron Bloombux is tijdens de vak-

beurs IPM in Essen bekroond met de Show 

Your Colours Award IPM 2015. Het product 

werd ingezonden door Joh. Stolwijk en Zonen 

Boomkwekerijen uit Boskoop en Diderk Heinje 

Pflanzenhandelsges. mbH & Co. KG, Jeddeloh 

(Duitsland). Een bezoekersjury en een vakjury 

kenden de award toe vanwege het marketing-

verhaal van het product en de brede toepasbaar-

heid: het product is toepasbaar als plant in de 

privétuin en als haag in de openbare ruimte. De 

prijs werd door juryvoorzitter Oliver P. Kuhrt over-

handigd aan Sebastiaan Heinje. Op de tweede 

plaats eindigde Hydrangea macrophylla Music 

Collection® van De Jong Plant bv uit Boskoop. 

De derde plaats was voor de Mix drijfplanten in 

glazen vaas van R. Moerings bv uit Roosendaal.

Agrarische export 

gestegen
De waarde van de export van agrarische pro-

ducten uit Nederland bedroeg in 2014 € 80,7 

miljard, een lichte stijging ten opzichte van 2013. 

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken 

maakte deze raming van LEI-Wageningen UR 

volgens traditie bekend tijdens de internationale 

landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn. De defi-

nitieve exportcijfers volgen zoals ieder jaar in het 

voorjaar. Volgens Dijksma is het knap dat deze 

Nieuws

Taalontwikkeling 

op de werkvloer 

stimuleren
Negenentwintig werkgevers uit verschillende 

branches hebben aangegeven te zullen deel-

nemen aan het zogenaamde ‘taalakkoord’. 

Tijdens een bijeenkomst op 27 januari werd 

het akkoord ook getekend door minister 

Asscher. De deelnemende partijen zetten zich 

in om de taalvaardigheid van werknemers 

een impuls te geven. In het taalakkoord geeft 

elke partij aan hoe men zich gaat inzetten 

om de taalvaardigheid te verbeteren. Met het 

akkoord moeten ook andere werkgevers en 

werknemers gestimuleerd worden zich in te 

zetten voor taalontwikkeling op de werkvloer. 

Het doel is om het komende jaar via deel-

nemende partijen driehonderd andere werk-

gevers te bereiken. Tijdens de bijeenkomst 

werd onder andere verteld welke impact 

het investeren in taal kan hebben en welke 

voordelen taalbevordering kan opleveren voor 

werkgevers.
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cijfers zijn gehaald, omdat 2014 geen gemak-

kelijk jaar was voor de agrarische sector. ‘Het 

is knap hoe Nederlandse boeren en agrarische 

ondernemers zich staande hebben weten te 

houden. Dat blijkt ook wel uit de cijfers’, aldus 

Dijksma. ‘Nederland is en blijft een wereldspeler 

op landbouwgebied en is na de VS nog steeds de 

grootste exporteur van agrarische producten in 

de wereld. De sector verdient dan ook een groot 

compliment.’

De Nederlandse agrarische handel is vooral 

gericht op landen binnen de Europese Unie. 

De 27 EU-landen nemen samen 77% van de 

Nederlandse agrarische export voor hun rekening. 

De belangrijkste handelspartner is nog altijd 

Duitsland. Bijna 26% van onze agrarische export 

gaat naar dit land, met een waarde van € 20,7 

miljard. Ten opzichte van 2013 is het exportcij-

fer nagenoeg gelijk gebleven (min 0,3 miljard). 

Duitsland importeert vanuit Nederland vooral 

vlees, zuivelproducten en eieren, sierteeltproduc-

ten en groenten en fruit. De exportwaarde van 

zuivelproducten nam toe met 9% ten opzichte 

van 2013. Het aandeel in de export van kaas 

nam af, dat van boter en overige zuivelproducten 

steeg. De exportwaarde van eieren en eiproduc-

ten wordt voor 2014 lager geraamd. Ook de 

exportwaarde van groenten en fruit vertoonde 

een afname, naar verwachting met 4%. Deze 

teruggang zou gedeeltelijk veroorzaakt kunnen 

zijn door de Russische importstop. Tomaten, 

paprika’s en komkommers zijn binnen deze pro-

ductgroep met een aandeel van meer dan 50% 

het belangrijkste. 

John Smit benoemd 

als algemeen direc-

teur Agrifirm Plant
De hoofddirectie van de Koninklijke Agrifirm 

Group heeft de heer J.G.G. (John) Smit benoemd 

als algemeen directeur bij Agrifirm Plant. Smit 

start zijn werkzaamheden bij Agrifirm Plant op 

7 april en volgt hiermee Drees Beekman op, die 

tot mei 2014 als algemeen directeur bij Agrifirm 

Plant werkzaam was. In de tussenliggende peri-

ode werd de dagelijkse leiding waargenomen 

door adjunct-directeur Vincent Roelofs, zodat 

er ruim de tijd was om tot een goede invulling 

van de vacature te komen. John Smit heeft de 

opdracht om samen met het management en 

de medewerkers het succes en de marktpositie 

van Agrifirm Plant verder uit te bouwen. John 

Smit is 48 jaar en woont in Huizen. Na zijn studie 

humane voeding aan de Landbouw Universiteit 

Wageningen was John Smit in diverse marke-

ting-, sales- en managementfuncties werkzaam 

bij Nutricia, L’Oréal, Unilever, Quest International 

en Fromageries Bel. De laatste drie jaar was hij 

werkzaam bij de Westland Kaas Groep als direc-

teur sales, marketing en R&D.

Nieuwe editie 

Floraliën Nederland
In 2017 wordt een nieuwe editie van Floraliën 

Nederland georganiseerd. Dat heeft de organi-

satie bekendgemaakt. De editie van 2014 kende 

een exploitatietekort, maar dankzij de positieve 

bezoekers- en deelnemersenquête en de hoge 

waardering door de tuinbouw- en groensec-

tor hebben de aandeelhouders, Koninklijke 

Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde 

te Gent en Libéma te Rosmalen, besloten een 

Thema 

GrootGroenPlus 

2015 bekend
Het thema van de nieuwe editie van 

GrootGroenPlus (2015) is 'Growing Strong!' 

Met het thema benadrukt GrootGroenPlus 

dat er sprake is van groei in de groensector. 

GrootGroenPlus is een business-to-business-

beurs voor alles wat met groen te maken 

heeft. De beurs vindt dit jaar plaats van 30 

september t/m 2 oktober. Het gaat om een 

jubileumjaar, want dit jaar vindt de beurs 

alweer voor de 25e keer plaats. Tijdens de 

vakbeurs zal ook op verschillende manieren 

aandacht worden besteed aan de afgelopen 

25 jaar, bekeken vanuit de deelnemers. Dit 

gebeurt door middel van terugblikken, maar 

ook door te kijken naar het heden en de 

toekomst. Geïnteresseerde deelnemers kun-

nen zich inschrijven via de website. Met het 

digitale inschrijfformulier kunnen bedrijven 

nu al aangeven via welke extra mogelijkhe-

den zij zich wensen te presenteren op de 

beursvloer.
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nieuwe editie te organiseren. Normaal gespro-

ken wordt de Floraliën voor elk land eens in 

de vijf jaar georganiseerd. Volgens organisator 

Johan Heystek vindt de tweede editie van het 

evenement vervroegd plaats om de hoge waar-

dering en opgebouwde naamsbekendheid vast 

te houden. Op de Gentse Floraliën, van 22 april 

tot en met 1 mei 2016, wordt een Nederlandse 

relatieavond gehouden voor geïnteresseerde deel-

nemers en sponsors. Ook kunnen kwekers een 

bijdrage leveren aan de Nederlandse inzending en 

zich daarmee presenteren.

Nieuwe plaag-

kalender voor 

bodemplagen
Op de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg 

heeft Biocontrole, specialist in biologische bestrij-

ding in buitenteelten, de plaagkalender voor 

bodemplagen in gazon en moestuin gepresen-

teerd. In deze plaagkalender zijn de belangrijkste 

bodemplagen opgenomen die hoveniers en 

sportveldbeheerders kunnen tegenkomen in hun 

werkgebied. De plaagkalender is een gemakkelijk 

hulpmiddel om het juiste tijdstip te bepalen van 

de inzet van biologische bestrijders tegen bijvoor-

beeld engerlingen, emelten, taxuskeverlarven, 

rouwvlieglarven en miljoenpoten.

Husqvarna opent 

concept store
Producent Husqvarna heeft 17 januari zijn eerst 

concept store geopend in Stockholm. In de win-

kel wordt een assortiment aan Husqvarna- en 

Gardena-producten aangeboden. ‘De Husqvarna 

concept store geeft klanten een unieke merkbe-

leving en geeft ons de mogelijkheid om consu-

mentengedrag te bestuderen en zo dealers en 

retailers nog beter te trainen’, vertelt Kai Wärn, 

president en CEO van de Husqvarna Group. ‘De 

concept store biedt ons de kans om rechtstreeks 

met klanten te communiceren en nieuwe concep-

ten uit te testen.’

Husqvarna wil dat de winkel uiteindelijk gaat die-

nen als vergader- en opleidingscentrum voor dea-

lers en medewerkers. ‘We hopen dat de winkel 

een forum wordt voor onze dealers als ze meer 

over onze producten willen weten’, aldus Pavel 

Hajman, president van de Husqvarna Divisie.

Ctgb verhuist naar 

Ede
Het College voor de toelating van gewas-

beschermingsmiddelen en biociden verhuist 

komend jaar van Wageningen naar Ede. In 

januari vindt de officiële sleuteloverdracht 

van het nieuwe kantoor plaats. Met de 

nieuwe huisvesting neemt de bereikbaar-

heid van het Ctgb en zijn medewerkers toe. 

Het nieuwe kantoor in het Horapark te Ede 

ligt op loopafstand van het NS station Ede-

Wageningen. De gekozen locatie stimuleert 

de interactie en de onderlinge verbinding 

tussen de medewerkers. Komende zomer 

zal de daadwerkelijke verhuizing plaatsvin-

den naar het pand in het Horapark aan de 

Bennekomseweg 41 te Ede.

Nieuws
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Greenport Boskoop wil sterker 

boomkwekerijcluster
Stichting Greenport Regio Boskoop wil de positie van de regio Boskoop als 

het centrum voor het boomkwekerijcluster versterken. Om dit te realiseren, 

wordt de komende maanden samen met ondernemers in het cluster een 

strategisch plan en een uitvoeringsplan gemaakt. In februari zijn er bij-

eenkomsten georganiseerd in de regio, zodat elke ondernemer input kon 

leveren. Michiel Gerritsen, voorzitter van Belangenbehartiging Greenport 

Boskoop, gaf op 20 januari de aftrap in het kwekerscafé tijdens een studie-

clubavond van de regio Boskoop. ‘In deze greenport zijn alle ingrediënten 

aanwezig om ook in de toekomst een toonaangevend en economisch sterk 

boomkwekerijcluster te zijn met renderende bedrijven. Hiervoor moeten 

we nu wel in actie komen. Immers, de rendementen op de bedrijven staan 

onder druk en de regio heeft dringend positieve impulsen nodig’, aldus 

Gerritsen. Greenport Regio Boskoop roept ondernemers op om zelf aan het 

roer te gaan staan bij de planvorming en aan te geven waar de kansen voor 

de greenport kunnen liggen. Gerritsen: ‘Welke richting moeten we opgaan? 

Waarop moeten de komende jaren de schaarse middelen van bedrijven, 

belangenorganisaties en overheden ingezet worden? Wij willen dit van de 

ondernemers zelf horen.’ Greenport Regio Boskoop heeft adviesbureau 

Berenschot gevraagd het proces te begeleiden. Wethouder Kees van Velzen, 

voorzitter van de Stichting Greenport Regio Boskoop: ‘Naast het strategisch 

plan worden diverse toekomstscenario’s door de gemeente ontwikkeld om 

flexibel in te kunnen spelen op externe onzekerheden. Bijvoorbeeld de ver-

schillende wijzen waarop de economie zich de komende jaren kan ontwik-

kelen. Zo ligt er straks met de scenario’s een basis waarop de greenport en 

individuele bedrijven hun strategie en bedrijfsvoering kunnen afstemmen 

en waarmee ze hun positie kunnen versterken. De scenario’s worden begin 

maart naar de gemeenteraad gestuurd.’

Boot en Kolster bundelen 

veredeling
Boot en Co en Kolster gaan een flink deel van hun veredeling integreren. 

Beide bedrijven werken al vrij lang samen, waarbij ze van elkaars verede-

ling profiteerden door die op hun eigen markten te gebruiken. Door 

deze samenwerking was er al een versterking van de posities op de eigen 

markten. Zowel Boot als Kolster heeft innovatie hoog in het vaandel staan 

en beide bedrijven hebben een afdeling R&D, waar professionele verede-

ling plaatsvindt. Een van de belangrijkste doelen van hun veredeling is het 

ontwikkelen van gezonde planten, die in tuin of plantsoen niet of nauwe-

lijks gevoelig zijn voor ziekten en plagen. Om optimaal van elkaars kennis 

gebruik te maken, zal de veredeling in diverse gewassen vanaf 2014 volledig 

gezamenlijk gebeuren. Daarnaast zal de aanvraag van kwekersrechten en 

patenten voor de nieuwe gewassen ook gezamenlijk plaatsvinden. Beide 

bedrijven blijven zich actief bewegen op hun eigen terreinen en zullen de 

introducties onder hun eigen merk op de markt brengen. Kolster is bekend 

van de ‘Magical plants and flowers’, Boot brengt vernieuwingen onder het 

merk ‘Gem’ uit. Beide bedrijven zien de samenwerking en de toekomst met 

veel vertrouwen tegemoet.

Philips presenteert Green-

power LED production-

module
Philips presenteert een nieuwe Greenpower LED production-module 

voor meerlaagse teeltinstallaties in de tuinbouw. De module biedt meer 

controle, verbeterde en uniforme gewaskwaliteit en energiebesparing 

tot 75%. De nieuwe oplossing is zowel geschikt voor verticale stads-

landbouw als voor de vermeerdering van jonge planten. Door de lage 

warmtestraling van de ledlampjes kan de module ook gebruikt worden 

in een geconditioneerde omgeving. Philips presenteerde de module 

op IPM Essen en daarna onder andere op de Tuinbouw Relatiedagen 

Gorinchem.

Hakvoort Westzaan

Telefoon 075-616 59 41

Email info@boomband.nl

www.boomband.nl

BOOMBAND/BINDBUIS
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De regels voor gewasbescherming worden steeds 

strenger. Merkt u daar iets van en levert het voor 

u in de praktijk problemen op? 

Peter Bontekoe stelde onlangs dat hij bang was 

dat kleinere teelten door de strengere regels in 

de problemen komen. Deelt u die angst?

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken 

wil gewasbeschermingsmiddelen ook de 

komende periode groener maken, bijvoorbeeld 

door het gebruik van neonicotinoïden te 

verminderen. Bent u het ermee eens dat de hui-

dige bestrijdingsmiddelen groener moeten?  

Er wordt volop onderzoek gedaan naar gewas-

bestrijding en alternatieven om planten te 

beschermen. Heeft u er vertrouwen in dat er uit-

eindelijk goede alternatieven op de markt komen 

die qua bescherming eenzelfde werking hebben? 

Stel, u heeft het voor het zeggen. Welke stappen 

zou de politiek volgens u moeten ondernemen 

op het gebied van regelgeving? 

Ja, soms levert de strengere wetgeving wel problemen op. Beschermingsmiddelen worden steeds 

specifieker, met het gevolg dat we meer moeten spuiten. Vroeger waren de middelen breder 

inzetbaar, waardoor de toepassing gemakkelijker was.  

Jazeker, voor de kleine kweker wordt het steeds moeilijker. Kleine kwekers moeten zich aan 

dezelfde regels houden als de grotere kwekers. Maar voor kleine kwekers heeft het integreren 

van de nieuwe regels een grotere impact dan voor grote kwekers.

Als er een goed en groen alternatief is, dan is dat natuurlijk goed. Ik denk dat je betere alter-

natieven ook best verplicht kunt stellen. Maar je moet geen middelen uit de markt halen alleen 

maar omdat je groener wilt spuiten; zolang er geen goed alternatief is, moet je de andere midde-

len gewoon toestaan. Bovendien blijft het toepassen van groene middelen moeilijk. Zo komen er 

soms middelen op de markt die zogenaamd goed zouden zijn voor het milieu, en blijkt dat later 

helemaal niet het geval te zijn.

Op een gegeven moment komen er vast betere en milieuvriendelijkere middelen, maar ik heb 

geen idee in welk tijdsbestek dat gerealiseerd wordt. Bovendien concentreert het onderzoek zich 

vooral op bepaalde, specifieke groepen. Zo wordt er veel onderzoek gedaan naar middelen tegen 

spint, luizen en meeldauw. Daar staat tegenover dat naar sommige andere ziekten en aandoenin-

gen relatief weinig onderzoek wordt gedaan.

Iedereen is gebaat bij goede en milieuvriendelijke middelen, maar volgens mij houdt het op een 

gegeven moment ook op. Sommige plagen kun je alleen nog maar bestrijden met chemische 

middelen. Ik denk dat de overheid niet zozeer moet versoepelen, maar wel moet kijken welke 

middelen op dít moment het meest geschikt zijn. Bij een nieuw en beter middel moet er boven-

dien overlegd worden met de sector, bijvoorbeeld over de vraag op welke termijn het nieuwe 

middel oude middelen vervangt. Zo kun je gezamenlijk werken aan een beter beleid.

Rens van Nierop 

Eigenaar van boomkwekerij L.M. 

van Nierop uit het Zuid-Hollandse 

Hazerswoude. 

Strengere regelgeving gewasbescherming: 
onvermijdelijk of onnodig kwaad?
Brengt streng gewasbeschermingsbeleid de kleine kweker in gevaar? 

'Ik denk dat de overheid niet 

zozeer moet versoepelen, maar 

wel moet kijken welke middelen 

op dít moment het meest 

geschikt zijn'
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Tot nu valt het mee, maar de toepassingsbeperkingen worden ingrijpender. Het maximaal toegestane aantal toepassingen per tijdseenheid is bij verschillende 

middelen verlaagd. Hierdoor moet je meer puzzelen en plannen. Bovendien verlaagt de verplichte teeltvrije zone het rendement.  

Ik denk dat angst geen goede raadgever is. Komt tijd, komt raad. Zoals ik al aangaf, komen de diverse maatregelen het rendement niet ten goede. Maar als 

er voldoende passende alternatieven zijn, dan kan de economische schade meevallen.

De meest milieubelastende middelen worden steeds uit de handel genomen, een proces dat al jaren gaande is. Maar wat is ‘groener’? Ik vind dat al het 

mogelijke moet worden gedaan om middelen zo weinig mogelijk het milieu te laten belasten.

Ja, ik heb er vertrouwen in dat er uiteindelijk alternatieven op de markt zullen komen. In het verleden ben ik al vaker verrast door aangedragen alterna-

tieven. Sommige natuurlijke oplossingen vergen een andere benadering van het probleem en extra observaties om te zien of de ingezette middelen naar 

behoren werken. Preventie heeft volgens mij de toekomst. Hiervoor is een benadering nodig die al begint ver voor de planten vermeerderd worden of aan-

gekocht worden voor opplant.

Bemoeienis door de politiek is noodzakelijk, maar een convenant over alles wat wij zelf kunnen regelen en voorstellen heeft sterk mijn voorkeur. Naar mijn 

mening werkt dat al lange tijd goed. Er zijn op deze manier al verbeteringen tot stand gekomen. De Haagse politiek is erg ‘mediareactief’. Dit is niet goed 

voor de beeldvorming, want de consument wordt – helaas – nogal eens op het verkeerde been gezet. Wij maken een prachtig groen product. De belasting 

voor het milieu valt in het niet vergeleken bij de vervuiling die bijvoorbeeld auto's en vliegtuigen produceren. Desondanks moeten wij er alles aan doen om 

onze groene kwekerijen nóg groener te maken.

Ko Noordman 

Eigenaar van Boomkwekerij Ko Noordman uit 

Hazerswoude.

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 gewasbeschermingsmiddelen’. ‘De 

eisen zijn zo opgeschroefd dat het meest gevoelige beestje dat ergens op het oppervlaktewater leeft, wordt gebruikt als toetsingsinstrument. 

In de toekomst houden wij op deze manier dus geen middelen meer over’, stelde voormalig LTO-voorzitter Peter Bontekoe onlangs nog in 

Boom in Business (7 2014). Ook stelde Bontekoe dat hij bang is dat de verlaging van de milieubelasting kleine teelten in de boomkwekerij 

doet verdwijnen. Hoe kijken andere 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. 

Auteur: Kelly Kuenen



 

J.H.  Faassen-Hekkens  B.V.
Boomkwekerijen      Baumschulen      Planteskola      Pépiniéres      Nurseries

Heideweg 11

Fax: +31 (0)77-4740309

    5953 TL  Reuver-Holland

    www.faassen.com

Verkoper gezocht!
Wij zoeken een verkoper voor ons brede assortiment 

boomkwekerijproducten, waaronder stuiken, bos- en 

haagplantsoen en laanbomen. Een groot deel van het 

werk vindt plaats op de hoofdlocatie in Reuver, en bestaat 

voor al uit het onderhouden en uitbreiden van onze 

klantenkring. Een goede beheersing van de Nederlandse, 

Duitse en Engelse taal is vereist. Om deze functie goed te 

kunnen vervullen is commerciële gedrevenheid absoluut 

 noodzakelijk, gekoppeld met kennis en ervaring met 

boomkwekerijproducten.

Heeft u interesse? Dan graag uw reactie per e-mail.

    e-mail: info@faassen.comTel : +31 (0)77-4740300

Bekalken of..

● Inbreng van belangrijke sporenelementen
● Optimale haarwortelbezetting door aminopurines
● Snelle levering van direct beschikbare calcium
● Stimuleren van bodembiologie
● Verhoogt plantweerstand (celopbouw en transportfunctie)
● Hoog reactief en dus snelle pH stijging
● Voorjaarstoepassing door snelle werking
● Lage dosering van 400-800 kg/hectare

méér dan bekalken!

Telermaat Zundert ● Tel. 076 59 72 532
Telermaat Boskoop ● Tel. 0172 21 70 40
Telermaat Kesteren ● Tel. 026 88 000 30
Telermaat Hengelo (OV) ● Tel. 088 45 004 05 
www.telermaat.nl

Smidstraat 1 | 6691 ES | Gendt, Nederland
Tel. +31 481425543 | Mob. +31 654255446 
info@wilbertstek.nl | www.wilbertstek.nl

       “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



13

De regels voor gewasbescherming worden steeds 

strenger. Merkt u daar iets van en levert het voor 

u in de praktijk problemen op? 

Peter Bontekoe stelde onlangs dat hij bang was 

dat kleinere teelten door de strengere regels in 

de problemen komen. Deelt u die angst?

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken 

wil gewasbeschermingsmiddelen ook de 

komende periode groener maken, bijvoorbeeld 

door het gebruik van neonicotinoïden te 

verminderen. Bent u het ermee eens dat de hui-

dige bestrijdingsmiddelen groener moeten?  

Er wordt volop onderzoek gedaan naar gewas-

bestrijding en alternatieven om planten te 

beschermen. Heeft u er vertrouwen in dat er 

uiteindelijk goede alternatieven op de markt 

komen die qua bescherming eenzelfde werking 

hebben? 

Stel, u heeft het voor het zeggen. Welke stappen 

zou de politiek volgens u moeten ondernemen 

op het gebied van regelgeving? 

Ja, wij merken iets van de strengere regelgeving. Als wij precies volgens de laatste etiketwijzi-

gingen gaan werken, dan is het economisch niet haalbaar om een duurzaam geteeld product te 

kweken. Nu geldt de strengere regelgeving alleen nog voor de herbiciden, maar als de rest van 

de middelen ook een nieuw etiket krijgt, voorzie ik nog grotere problemen voor de bos- en haag-

plantsoensector.

Ja, maar ik denk niet dat dit gevaren oplevert specifiek voor de kleine kweker. Ik denk dat ook 

‘de groteren’ in de problemen zullen komen.

Het groener maken van gewasbeschermingsmiddelen is altijd aan te bevelen. Het moet ech-

ter niet zo zijn dat deze middelen door een slechte werking of een absurd hoge prijs niet het 

gewenste resultaat opleveren. 

Nee, ik heb er geen vertrouwen in dat er goede alternatieven zullen komen. Wij zullen steeds 

meer bespuitingen met minder effectieve middelen moeten uitvoeren om tot een aanvaardbaar 

resultaat te komen. Dit leidt vervolgens weer tot een negatieve beeldvorming. ‘De burger’ ziet 

de kwekers immers steeds meer op het land en op de weg met een veldspuit aan of achter zijn 

tractor. Ook als de kweker met compleet biologische middelen aan het spuiten is, blijft het in de 

ogen van de burger een ‘gifspuit’.

Europees denken en handelen, een gelijk speelveld en voor iedereen gelijke kansen!

Peter de Labie 

Mede-eigenaar van Boomkwekerij 

P. de Labie & Zonen uit het Noord-

Brabantse Zundert.

'Ook als de kweker met 

compleet biologische middelen 

aan het spuiten is, blijft het in 

de ogen van de burger een 

‘gifspuit’'
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Net als vele sectoren heeft ook de verkoop in 

de groensector de laatste decennia de nodige 

veranderingen doorstaan, en net als in andere 

sectoren maakt de term ‘marketing’ ook hier 

zijn opwachting. In Boom in Business nummer 

2-2014 schreven we al over marketing binnen 

de kwekerij, en het onderlinge verband tussen 

marketing, communicatie en verkoop. Zoals 

Marcel Haarbosch toen stelde: ‘Vakmanschap op 

het gebied van kweken volstaat vaak niet meer. 

Om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen, 

moet je niet alleen kweker zijn, maar ook mana-

ger, marktonderzoeker.’ Dat er het een en ander 

veranderd is, mag duidelijk zijn. Kocht een klant 

voorheen ‘gewoon’ een plant in een pot, anno 

2015 lijken diverse andere presentatiewijzen in 

opmars te zijn. Speciale verkoopconcepten moe-

ten de klant boeien en inspireren en de verkoop 

van artikelen stimuleren. Met een simpel, dan wel 

een meer uitgebreid concept worden bloemen 

en planten aantrekkelijk gepresenteerd. Bij ver-

koopconcepten kan het gaan om een sprekende 

verpakking, een begeleidend kaartje met ach-

tergrondinformatie over het product, maar ook 

‘Hé, neem mij mee!’
Op-maat-verkoopconcepten moeten consumentenverkoop stimuleren

Maikel Loots

Marketing: een hippe term bedoeld voor grootschalige bedrijfsconcepten? Niets is minder waar. Marketing wordt ook op kleinere schaal 

toegepast, bijvoorbeeld in de presentatie van bloemen en planten. Zo zijn er tegenwoordig verschillende ondernemers die complete 

marketingconcepten en eigen merken aanbieden. Met deze producten kan de ondernemer bloemen en planten op een onderscheidende 

manier aan zijn klanten presenteren, met als doel het stimuleren van de verkoop.

Auteur: Kelly Kuenen
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om een uitgebreide winkelpresentatie. Boom in 

Business onderzoekt de rol van verkoopconcepten 

voor kwekers en sprak hiervoor enkele partijen 

uit de keten, zoals kwekers die speciale verkoop-

concepten aanbieden. 

Maikel Loots is ontwikkelaar bij Pep Business 

Creators, een bedrijf dat zich toelegt op de ont-

wikkeling van productconcepten voor onder meer 

kwekers. Volgens Loots vraagt de consument in 

deze tijd meer dan ooit om unieke en onderschei-

dende producenten. ‘Vroeger probeerden aanbie-

ders zich te onderscheiden door producthoeveel-

heid of variëteit’, vertelt Loots. ‘Tegenwoordig is 

dat niet meer voldoende. De consument is niet 

meer gevoelig voor veelvoud, maar maakt juist 

een bewuste keuze uit een selectiever assorti-

ment. Het is belangrijk om sfeer te creëren en 

aan de koper te laten zien welke dingen mogelijk 

zijn. Hij wil op een andere manier geholpen wor-

den bij het maken van een keuze. De consument 

moet geïnspireerd en verrast worden.’ Om erach-

ter te komen op welke manier dit het beste kan 

gebeuren, doet Pep onderzoek naar het gedrag 

van de consument. Vervolgens past het zijn 

producten aan diens wensen aan. ‘Wij zijn van 

mening dat je herkenbaarheid moet creëren. Een 

product aanbieden via een veelvoud aan kanalen 

volstaat bovendien niet meer; verkoopconcepten 

moeten een specifieke afzetmarkt aanspreken.’ 

Een van de producten die Pep ontwikkelde is 

Petit Veggie, een groenteplantje dat grotendeels 

is opgekweekt en dat nog maar even hoeft door 

te groeien voordat de consument het kan eten. 

Met het product triggert Pep de consument die 

bewust en gezond wil eten, maar die het aan 

groene vingers ontbreekt: de zogenaamde ‘Petit 

Veggie-tuinders’. ‘Bij de ontwikkeling hebben 

we gekeken wat de doelgroep is, en hoe we die 

doelgroep kunnen bereiken’, vertelt Loots. ‘We 

spreken de consument aan via sociale media. Op 

de Petit Veggie-website kan hij informatie vinden 

over het kweken en bereiden van het plantje. 

Elke plant wordt met een knipoog toegelicht; een 

totaalconcept met humor.’ 

Pep is een bureau dat zich richt op de ontwikke-

ling van concepten voor kwekers. Er zijn echter 

ook verschillende kwekers zélf actief bezig met 

de ontwikkeling van concepten. Een van deze 

kwekers is potplantkweker ID’Flor uit het Vlaamse 

Lochristi. ‘Verkoopconcepten zijn belangrijk 

omdat ze een onderscheidend vermogen heb-

ben’, vertelt Bart Kersschot van ID’Flor. ‘We 

geven onze producten een extra beleving en in 

zekere zin een eigen identiteit. Verkoopconcepten 

zorgen voor herkenbaarheid, zowel bij partijen in 

de keten als bij de eindconsument.’ ID’Flor biedt 

meerdere verkoopconcepten aan, en elk product 

wordt op een apart gedeelte van de bedrijfs-

website uitgebreid gepresenteerd. Zo wordt de 

klassieke rododendron met ‘Retro Rhodo’ in een 

hip jasje gestoken, en benadrukt het concept 

Bloom’Z de bloeikracht en rijke geschiedenis van 

de azalea. Kersschot: ‘Het verkoopconcept van 

ID’Flor wordt doorgevoerd in alle facetten van 

productontwikkeling en -veredeling: product-

kwaliteit, verpakking, promotie en distributieka-

nalen. Het concept is veel meer dan enkel een 

verpakking of verhaal; alle schakels in het proces 

moeten kloppen. Ons merk Hortinno, azalea’s 

van eigen veredeling, laat zien hoe succesvol con-

cepten kunnen zijn. Dit merk is het succesvolst, 

omdat we hierbij het meest actief zijn in de ver-

schillende deelfacetten van het proces; het gehele 

proces klopt.’ 

Ook boomkwekerij Bremmer uit Waddinxveen 

ontwikkelt zijn verkoopconcepten grotendeels 

in eigen beheer. Met het concept ‘Plants of the 

World’ brengt het bedrijf elke zes maanden één 

plant extra onder de aandacht. Voor de ‘uitver-

koren’ plant wordt een compleet verkoopconcept 

bedacht. In het geval van ‘Plants of the World’ 

wordt elke plant voorzien van een kaartje met 

achtergrondinformatie in een waterdicht plas-

tic zakje met daarbij een leuk extraatje. ‘Met 

het verkoopconcept willen we onze producten 

extra onder de aandacht brengen’, vertelt Paul 

Bremmer. ‘Iets extra’s onderscheidt de plant van 

andere planten en maakt deze aantrekkelijker 

voor de consument.’ De verschillende concepten 

van het Plant of the World-concept worden door 

Paul Bremmer zelf bedacht en vervolgens uitge-

werkt door design-experts. 

Wat dat extraatje voor de consument inhoudt, 

dat verschilt per plant. Zo wordt de Araucaria 

araucana ofwel ‘apenverdriet’ voorzien van een 

puzzel, omdat volgens de overlevering iemand bij 

het zien van de scherpe naalden ooit zou heb-

ben gezegd: ‘Climbing this tree would puzzle a 

Verkoopconcepten zorgen 

voor herkenbaarheid en 

onderscheidendheid

Een potcover fleurt de plastic pot op.Ellen van Winden
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monkey!’ De ginkgo, een plant die een genees-

krachtige werking zou hebben, is voorzien van 

een informatief boekje. Omdat de bladeren van 

de ginkgo geschikt zijn voor het zetten van thee, 

is de plant daarnaast voorzien van een thee-

recept en een theezakje, zodat de consument 

wordt geprikkeld om zelf aan de slag te gaan. 

De nieuwste aanwinst in de Plant of the World-

familie is de Thuja occidentalis. Deze conifeer 

wordt in het Latijn Arbor Vitae ofwel levensboom 

genoemd. De plant dankt deze naam aan zijn 

bast, die een bron van vitamine C bevat. De 

zestiende-eeuwse ontdekkingsreiziger Jacques 

Cartier en diens bemanning zouden dankzij de 

levensboom scheurbuik hebben overleefd. Voor 

boomkwekerij Bremmer een aantrekkelijk weetje 

om op in te spelen: Bremmer voorziet het pro-

duct van een boekje met achtergrondinformatie 

en enkele vitamine C-tabletjes. 

Buxuskwekerij Wim van Winden uit Benthuizen 

biedt zijn buxussen sinds enkele jaren aan in ver-

schillende verpakkingen. De kleine buxusbollen 

worden voorzien van een decoratieve potcover, 

een juten tasje of een praktische draagband. 

Aan het ontwikkelen van een concept ligt bij Van 

Winden eenzelfde reden ten grondslag als bij de 

andere kwekers. ‘We wilden de buxus graag op 

een andere manier presenteren’, vertelt Ellen van 

Winden. ‘Mensen denken vaak aan de buxus als 

een tuinplant, maar hij kan ook prima voor ande-

re doeleinden worden gebruikt. Consumenten 

kopen voor vijftien euro een bos bloemen die 

maar een week staat. Waarom voor datzelfde 

geld niet een kleine buxus kopen? Die houdt 

immers veel langer. Door het product anders aan 

te bieden, willen we de consument op die moge-

lijkheid wijzen en hopen we de verkoop van dit 

product te stimuleren.’ 

Van Winden bedacht verschillende presentatie-

manieren: ‘We hebben zowel een decoratieve 

als een meer praktische oplossing bedacht. De 

draagband bijvoorbeeld voorkomt dat de consu-

ment vieze handen krijgt bij het oppakken van 

de buxus. Bij de buxus potcover wordt de plastic 

pot mooi bedekt en de buxus in een juten tasje 

leent zich uitstekend als cadeauartikel.’ Volgens 

Van Winden reageert de consument goed op het 

product, maar is de handel nog wat terughou-

Bart Kersschot

Fotomateriaal benadrukt de lange bloei van de Azalea ‘Hortinno’.

Om de producten in de gehele 

keten bekend te maken, moet 

je investeren in reclame
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dend. ‘Afgelopen najaar stonden we op de Trade 

Fair en daar kregen we veel positieve reacties. De 

consument vindt het leuk, maar om het geheel 

succesvol te maken, moet de handel het ook 

oppakken.’

Ook Bremmer herkent de terughoudendheid 

van de markt. Volgens hem verloopt de verkoop 

van de producten nog wat stroef. ‘Het begint te 

lopen, maar ik had verwacht dat het sneller zou 

gaan. Ik denk dat het ook te maken heeft met de 

bekendheid van producten. Om nieuwe produc-

ten in de gehele keten bekend te maken, moet je 

investeren in reclame. Wil je dat optimaal oppak-

ken, dan vraagt dat om nieuwe ontwikkelingen. 

Voor een kweker is dat lastig; consumentenre-

clame is immers een vak apart. Je moet jezelf 

bovendien altijd afvragen of reclamekosten ook 

voldoende rendement opleveren.’ 

Net als Loots erkent ook Bremmer dat verkoop-

concepten niet overal verkocht kunnen worden. 

‘Producten moeten passen bij de verkooppunten 

waar ze aangeboden worden. In grote tuincen-

tra bestaat bijvoorbeeld de kans dat producten 

opgaan in het geheel; in dat geval kunnen ze 

beter gepresenteerd worden bij verkooppunten 

waar bloemen en planten geen deel uitmaken 

van de hoofdverkoop. Dat zijn van oudsher ech-

ter niet de verkooppunten waar wij aan leveren. 

Een nieuw concept vraagt om nieuwe klanten.’ 

Ook Kersschot erkent dat concepten vragen om 

specifieke doelgroepen. ‘Wij richten ons bewust 

niet op de gehele markt, maar op het segment 

dat vernieuwing en onderscheidend vermogen 

waardeert en minder de focus legt op de prijs.’

De vraag blijft natuurlijk waarom de markt 

terughoudend is waar het gaat om de inkoop 

van concepten. Volgens Loots valt de terughou-

dendheid wel te verklaren. ‘Een verkoper zit 

niet te wachten op tweehonderd verschillende 

concepten. Hij wil variëteit, maar tegelijkertijd 

moet de winkel uniformiteit uitstralen, iets wat 

met veel verschillende producten gewoon niet 

lukt. Als ontwikkelaar van verkoopconcepten is 

het daarom van belang om in een vroeg stadium 

de dialoog aan te gaan en in te schatten waar de 

markt om vraagt. Die dialoog wordt vaak gevoerd 

als het product al in ontwikkeling is; een gemiste 

kans. Belangrijk is dat een kweker van tevoren 

kijkt waar behoefte aan is en welke doelgroep hij 

wil aanspreken. Op deze manier kan het product 

daaraan aangepast worden. Er moet niet vanuit 

de productie, maar vanuit de consumptie worden 

ontwikkeld.’ Loots twijfelt er niet aan dat er vraag 

is naar verkoopconcepten. ‘Verkoopconcepten 

helpen onderscheidend en vernieuwend te blij-

ven, iets wat in deze tijd belangrijk is.’ 

Bremmer broedt vooralsnog elke zes maanden op 

een nieuw conceptidee. ‘Het wordt steeds moei-

lijker. Een leuk idee is één ding, maar het moet 

ook praktisch uitvoerbaar zijn. Een uitdaging, 

maar ik ben er tot nu toe nog altijd in geslaagd.’ 

Ondanks terughoudendheid van de markt blijft 

hij de concepten voeren, omdat hij ook voordelen 

ziet voor het onderscheidend karakter van zijn 

bedrijf. ‘We blijven onze verkoopconcepten voe-

ren, maar meer om het bedrijf mee te promoten 

dan om actief consumenten aan te spreken.’

Paul Bremmer

De Thuja wordt gepresenteerd middels een anekdote 
over Jacques Cartier en een zakje met vitamine 
C-tabletjes.

Een verkoper zit niet te 

wachten op tweehonderd 

verschillende concepten

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5075
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Boomkwekerij Kloosterhuis, gerund door vader en zoon Kloosterhuis, heeft een rooimachine aangeschaft die in één keer vier plantenrijen 

kan rooien. Kloosterhuis schafte de machine aan om kosten te besparen en de arbeid minder intensief te maken. De machine maakt het 

mogelijk een deel van de planten, die vanwege hun kwetsbaarheid eerst vaak met de hand gerooid werden, machinaal te rooien. ‘De oude 

klembandmachines rooien één rij tegelijk. De nieuwe machine rooit met één mes een heel plantenbed’, vertelt Erik Kloosterhuis. Volgens Erik 

Kloosterhuis kunnen de rooiwerkzaamheden dankzij de nieuwe machine veel sneller uitgevoerd worden. Aan de achterzijde van de machine 

worden de planten ook nog eens gebundeld. ‘Voorheen werd een deel van de planten handmatig gesorteerd en gebonden. Het machinaal 

binden bespaart veel tijd.’ Overigens blijven de oude rooimachines, die net als de nieuwe machine de planten binden, gewoon in gebruik.

De machine is gebouwd door Baertschi Perma-Agrarecnic, een Zwitserse firma die Kloosterhuis op een beurs ontmoette. Ook een Duitse kwe-

ker ging met de firma in zee, maar die bestelde een machine die vijf rijen kan rooien. Volgens Kloosterhuis is de rooimachine een uniek exem-

plaar. Erik Kloosterhuis is te spreken over de eerste resultaten. ‘We moeten het binden nog een beetje aanpassen, maar de eerste resultaten 

zijn goed!’

Auteur: Kelly Kuenen

Nieuwe rooimachine Kloosterhuis 
uniek in zijn soort
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot is 

het nu?

‘Mijn vader startte het bedrijf rond 1980. In die 

tijd had het een oppervlakte van zo’n halve hec-

tare. Ik heb de liefde voor het vak gekregen door 

van jongs af aan met mijn vader mee te lopen. 

Toen ik in 1999 klaar was met mijn opleiding, 

ben ik direct voor mezelf begonnen, samen met 

mijn vader. Omdat de kwekerij niet groot genoeg 

was om zowel mijn vader als mij te onderhouden, 

ging ik daarnaast tuinen aanleggen en onderhou-

den. In het begin was dit te combineren, maar 

toen de kwekerij groter werd niet meer. Omdat ik 

het kwekersvak leuker vond, heb ik de hoveniers-

activiteiten gestaakt. Voor mijn vrouw, die ik rond 

deze periode ontmoette, was de agrarische sector 

nieuw. Toch had ze interesse in het bedrijf; na 

ons huwelijk besloot ze in het bedrijf te komen 

werken. Ze neemt nu samen met mijn moeder de 

administratie voor haar rekening.’ 

‘Ons bedrijf heeft nu een oppervlakte van 30 

hectare met ongeveer 25 hectare contractteelt, 

en we hebben acht Nederlandse en acht Poolse 

werknemers in dienst. We hebben weinig ver-

loop in personeel. Het bedrijf heeft een heel 

hecht team dat al jaren samenwerkt. Onze eerste 

medewerker werkt er zelfs nog steeds. We voelen 

ons echt een familiebedrijf, en iedereen die voor 

ons werkt hoort erbij!’

Wat is het belangrijkste sortiment?

‘We kweken voornamelijk haagconiferen, laurier, 

buxus en taxus in verschillende soorten en maten. 

En we verkopen ieder jaar kerstbomen.’ 

We voelen ons echt een familiebedrijf en 
iedereen die voor ons werkt hoort erbij!’

Naam: Johan van der Velden

Bedrijf: Kwekerij Plantloon bv, Kaatsheuvel

Leeftijd en opleiding: 36 jaar, vierjarige 

opleiding tot hovenier/groenvoorziener aan 

het AOC in Breda

Boom in Business presenteert een nieuwe terugkerende rubriek, waarin we een ondernemer vragen stellen over zijn bedrijf, afzet en vooral 

ook zijn toekomstplannen. Deze week: Johan van der Velden, eigenaar van kwekerij Plantloon.
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Hoe heeft u de verkoop en inkoop geregeld?

‘De verkoop regel ik voornamelijk zelf. Sinds een 

jaar krijg ik daarbij hulp van medewerker Roël 

Belabed. Hij werkt al jaren bij ons, en heeft gaan-

deweg ook deze taken opgepakt.’ 

Wie zijn uw klanten?

‘We leveren voornamelijk aan bedrijven die 

gericht zijn op de aanleg en aan collega-kwekers, 

tuincentra, handelsbedrijven en hoveniersbedrij-

ven.’

Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf?

‘Ik zie een gezonde gestage groei voor de toe-

komst. We willen niet al te groot worden, want 

dat brengt alleen maar het gevaar met zich mee 

dat we achter de feiten aanlopen. Omdat we 

veel bij andere kwekers rooien, kunnen we een 

breed assortiment bieden. Tegelijkertijd hebben 

we genoeg mensen om de kwekerij op orde te 

houden, de kwaliteit hoog te houden en geen 

werk te laten liggen. Groter worden heeft meer 

mensen, meer machines en hogere vaste kosten 

tot gevolg, terwijl het niet per se voor meer ren-

dement zorgt. Snel groeien is niet altijd goed; wij 

gaan voor een gestage groei.’

Belangrijkste uitdaging voor de nabije toekomst? 

‘De belangrijkste uitdaging is het bedrijf gezond 

te houden en waar mogelijk te verbeteren, bij-

voorbeeld op het gebied van mechanisatie. We 

besteden nu veel dingen uit aan loonwerkers. Als 

je een machine maar een enkele keer nodig hebt, 

dan is het niet rendabel om daar zelf in te inves-

teren. Maar de ontwikkelingen staan natuurlijk 

niet stil. Het ziet ernaar uit dat ook wij in de toe-

komst in nieuwe machines zullen investeren.’

Wat doet u als u niet aan het werk bent?

‘In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met 

mijn gezin. We gaan graag naar de Loonse en 

Drunense Duinen en naar de Efteling. Als gezin 

zetten we ons in voor stichting Tess, een initiatief 

dat voor kinderen met een beperking dolfijn-

ondersteunende therapie op Curaçao verzorgt. 

We hopen de stichting volgend jaar met onze 

zoon te kunnen bezoeken. Verder ga ik één keer 

per de week naar taekwondo, een oude hobby 

van me. Ik was al vijftien jaar gestopt, maar toen 

mijn dochter het ging doen, begon het ook bij 

mij weer te kriebelen.’ 

‘De belangrijkste uitdaging is 

het bedrijf gezond te houden 

en waar mogelijk te 

verbeteren'

Wilt u ook geïnterviewd worden in deze 

rubriek? Stuur dan een mail naar santi@nwst.nl

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5077
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Alle etiketten op gewasbeschermingsmiddelen 

staan onder druk. Het etiket bestond tot nu toe 

uit een wettelijke gebruiksaanwijzing en een 

algemene gebruiksaanwijzing. De algemene 

gebruiksaanwijzing is als het ware een advies, dus 

wat moeilijk controleerbaar. Daarom wordt nu 

bijna alles ondergebracht in alleen een WG, een 

wettelijke gebruiksaanwijzing. Dit heeft als voor-

deel dat het gebruik makkelijker te controleren is.

‘Maar ook kan een etiket dusdanig beknel-

lend zijn, dat er juist meer middel onnodig in 

het milieu terechtkomt en dat het extra (hand)

arbeid kost omdat men de toepassing niet kan 

optimaliseren,’ meent Van de Ven. ‘Ook heeft 

een adviseur dan minder toegevoegde waarde als 

een klant vraagt wat hij het beste kan doen. Dat 

is zonde. We hebben te maken met de natuur, 

dus met variabele groeiomstandigheden. Dit 

impliceert al dat je, als je het goed wilt doen, niet 

alles binnen een bepaald kader kunt toepassen. 

Je moet dus optimaliseren met de kennis van de 

teler, de adviseur, de situatie van de gewassen ter 

plekke en de middelen, zodat je de juiste tech-

niek kunt toepassen om tot de beste resultaten 

te komen. Dit met zo min mogelijk milieubelas-

ting en een zo goed mogelijk rendement. Als de 

etiketten straks als een te strakke doodskist voor 

milieudoelstellingen gaan fungeren, is dat een 

slechte zaak. Er moet ruimte zijn voor een opti-

malisering van je strategie. Want waarom zou je 

jaarlijks 2 x 100 procent mogen spuiten, terwijl je 

met jaarlijks 3 x 20 procent meer resultaat boekt? 

Milieudoelstellingen zijn goed, maar geef telers 

dan ook de mogelijkheden om hun verbruik te 

minimaliseren.’

Optimale druppelgrootte

Het toebrengen van chemische bestrijdings-

middelen wordt van oudsher onder hoge druk 

gedaan. Het gebruik van deze middelen kan 

echter flink worden beperkt met de LVS-techniek 

van Agricult, een lagedrukspuit met een eigen 

strooitechniek, waarmee je met minder water 

en minder middel hetzelfde resultaat kunt berei-

ken. Hij is geschikt voor alle gangbare middelen. 

De besparing op contactmiddelen is algauw 50 

procent en kan zelfs oplopen tot 90 procent. De 

effectiviteit is beduidend groter dan bij een hoog-

volumespuittechniek en de verliezen zijn veel 

minder groot. 

Met de drukloze LVS-techniek zijn de druppel-

groottes optimaal voor de toepassing. LVS is dus 

een strooitechniek: een ronde schijf draait hard 

Optimaal resultaat met minder water en 
minder middel 
Met LVS is de effectiviteit beduidend groter en zijn de verliezen veel 
minder dan bij een hoogvolumespuittechniek 

De LVS-techniek van Agricult uit Son en Breugel biedt arbeidsverlichting, tijdwinst, is driftarm en kost veel minder bestrijdingsmiddel. Maar 

hoe zit het dan met de nieuwe etikettering op de bestrijdingsmiddelen? ‘Er moet ruimte zijn voor een optimalisering van je strategie,’ vindt 

Adriaan van de Ven van Agricult. ‘Want waarom zou je jaarlijks 2 x 100 procent mogen spuiten, terwijl je met jaarlijks 3 x 20 procent meer 

resultaat boekt?’

Auteur: Sylvia de Witt
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rond, daar komt een druppeltje op en door de 

centrifugaalkracht draait hij de druppel naar bui-

ten. Hierdoor krijg je uniforme druppels.  

Van de Ven: ‘Het druppelspectrum bij een hoog-

volume-spuitdoppentechniek is breed en loopt 

al gauw van 50 micron tot ruim 500 micron. 

Druppels van onder de 100 micron zijn driftge-

voelig; hierbij wordt door luchtverplaatsing de 

druppel meegenomen en dat willen we nu juist 

niet. We willen het middel bij de plant hebben of 

op de grond. Maar zelfs bij een voor 90 procent 

driftarme dop zitten altijd nog driftgevoelige 

druppels die onder de grens van 100 micron 

diameter zitten. En hoe slechter de spuittech-

niek, hoe meer water je moet meesjouwen. Elke 

keer als een druppel verdubbelt in diameter, dus 

bijvoorbeeld van 50 naar 100 micron, gaat het 

volume met een factor 8 omhoog. Dus een drup-

pel van 100 micron is 8 keer meer volume dan 

een druppel van 50 micron. Van 100 naar 200 

is het niet 2 x 8, maar x 8. Dan is die dus al 64 

keer zwaarder dan de druppel van 50 micron. En 

gaan we naar 400 micron, dan is hij al 512 maal 

zwaarder dan de druppel van 50 micron. Die 

grote druppels brengen ook grote verliezen met 

zich mee, zeker als je met contactmiddelen werkt 

die op het blad moeten komen. Gebeurt dat niet 

- en bij hoogvolumetechniek heb je al veel water 

- dan is dat al heel erg nat en grote druppels val-

len dan zo van het blad. Dan heb je voor niets 

een gigantisch volume aan water meegesjouwd 

en ben je het middel dat erin zit ook nog eens 

kwijt. Allemaal onnodige verliezen. De druppels 

in het spectrum van LVS zijn tussen 270 en 350 

micron. Optimaal.’

LVS-lans versus rugspuit

Wat arbeidscapaciteit betreft, heb je maar één 

LVS-lans nodig op drie rugspuiten. Een rugspuit-

drager gebruikt gemiddeld tussen de 400 tot 

soms wel 800 liter water per hectare waarmee hij 

moet sjouwen. Het gaatje slijt en op een gegeven 

moment pompt men zoveel water weg, dat het 

resultaat ook slechter wordt. Met de LVS-techniek 

is het resultaat altijd constant. Over vijf jaar is er 

nog steeds dezelfde druppelgrootte.

Maar de rugspuit heeft zijn langste tijd gehad 

volgens Ton Groenewegen van Vos Capelle, 

dealer van de LVS-techniek. ‘Of hij verboden 

wordt, is nog de vraag, maar hij zal zeker wel 

beperkt worden. Voor kwekers die nog werken 

met een rugspuit, is het zeer interessant om 

een lans aan te schaffen. En daarbij kun je met 

de LVS-techniek ook bepaalde cocktails maken, 

bijvoorbeeld wat dikker of biologisch: eiwitten, 

enzymen of (vet-) zuren, en dat is een groot 

voordeel. Daar zit de ontwikkeling. Want als je 

alles door een klein gaatje moet persen, ben je 

afhankelijk van de oplossing. Nu heb je veel meer 

mogelijkheden.’

Ondanks de vele voordelen van de strooitechniek 

zijn veel kwekers toch nog steeds verknocht aan 

hun spuitkruiwagen en de spuittechniek.

Jammer is dat, want hiermee kunnen ze volgens 

Hens Hinloopen, productspecialist van Agricult, 

niet 100 procent bedekken. ‘En dan moeten ze 

achteraf nog een keer terug om dat stukje ook 

nog te doen. Dat is arbeidsintensief. Met een 

LVS-kar heb je wél gelijk een optimale bedek-

king. Daarbij kunnen we met de grove, drukloos 

verstrooide druppel ook veel vaker zonder kap 

werken dan met een traditionele spuittechniek 

zonder verder schade te veroorzaken aan het 

gewas.’

‘Wij zijn opgevoed met spuittechniek,’ valt 

Groenewegen hem bij, ‘en dan zie je de nevel. 

Met de LVS-lans zie je bijna niets en dan gaan 

500 liter water per hectare met een spuitkruiwagen en rugspuit is gebruikelijk. Hens Hinloopen, productmanager Agriult.

Kerstboomkweker Hans van de Laar.

‘Hoe slechter de spuit-

techniek, hoe meer water je 

mee moet sjouwen’
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mensen toch twijfelen of ze dat stuk al hebben 

gedaan. Dit moet gewoon nog tussen de oren 

komen. Men moet zijn visuele beeld bijstellen.’

In het voorjaar al ver voor op het eerste onkruid

Agricult LVS-apparatuur verdient zich snel terug 

volgens Hinloopen en er zijn inmiddels al veel 

tevreden gebruikers. Kerstboomkweker Hans van 

de Laar uit Son en Breugel is er een van. Hij zet 

de LVS-lans - hij heeft er eentje mét en eentje 

zonder kap - straks voor het derde jaar in. Bij 

de Vereniging Nederlandse kerstbomenkwekers, 

waarvan hij ook lid is, heeft hij ook al verteld 

over de voordelen en enkele leden zijn hierdoor 

ook al overgestapt op de LVS-techniek. ‘Voorheen 

werkten we hier nog met spuitkruiwagens en 

die waren op een gegeven moment op. Toen 

was het dus tijd om iets nieuws aan te schaf-

fen en duurzamer te gaan werken, dus minder 

bestrijdingsmiddelen gebruiken en kijken of we 

op alternatieve wijze onkruid konden bestrijden. 

Adriaan van de Ven woont om de hoek, had zijn 

verhaal over de LVS-techniek en die wilden we 

weleens proberen.’

Eerder begonnen ze met een ander systeem, 

maar dat werkte niet echt bij het mengen van 

de middelen; dat klonterde. Er konden dus geen 

twee middelen door elkaar worden gespoten. 

‘Het systeem van Agricult werkt echter perfect. 

Omdat we eerst met een spuitkruiwagen werk-

ten, konden wij de winterbespuiting niet onder 

de boompjes brengen en met de lans zonder 

kap kan dat wel. Hierdoor ben ik in het voorjaar 

al ver voor op het eerste onkruid. Dan heb je 

dat hartstikke goed onder controle. Als je in het 

voorjaar bij bent, dan is de rest van het jaar een 

peulenschil. We gebruiken nu 60 procent min-

der bestrijdingsmiddelen, dus het is veel minder 

milieubelastend. En als er geen onkruid staat, is 

de kwaliteit van de boom ook veel beter. Ook 

is het arbeidsbesparend. Normaal gesproken 

moesten we in het voorjaar schoffelen tussen de 

plantjes en dat hoeft nu niet meer. Dus minder 

werk, minder milieubelastend en we hebben een 

mooier product. In januari gaan we het derde 

jaar in. Ik ben er echt heel tevreden over. Het 

moet worden gezegd dat wij het erg waarderen 

dat Vos Capelle deze middelbesparende techniek 

aanbiedt en daarbij de nodige gebruiksadviezen 

geeft. Je moet natuurlijk leren, want het is een 

andere manier van werken, maar in samenwer-

king met Agricult en Ton Groenewegen van Vos 

Capelle hebben wij er het volste vertrouwen in.’ 

Adriaan van de Ven van Agricult. Ton Groenewegen van Vos Capelle.

LvS kar

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5053
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Shop in shop-verkoop verhoogt marketing-
waarde van plantmateriaal
Ketencontrole door consumentenmerk moet prijzen en 
kwaliteit optimaliseren

Sierteelt producten hebben zichzelf altijd goed verkocht. De laatste jaren is echter een aanbodgerichte markt ontstaan. Het is tijd dat kwe-

kers hun eigen bijzondere waarde leren kennen om die vervolgens over te brengen naar de consument, vindt Frans Timmermans uit Wijk en 

Aalburg. Hij gaf in een workshop vanuit ZLTO afgelopen oktober aan zo’n vijftien kwekers inzicht in een nieuw verkoopmodel binnen een 

gesloten keten van kweker naar consument. Centraal binnen dit verkoopmodel staat het eerste consumentenmerk in de sierteelt Certi. 

Auteur: Santi Raats
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Een plant hoeft in principe maar vijf minuten 

goed te zijn, in elk geval tot het moment dat 

de koper de plant in huis heeft gehaald. Dat is 

zwart-wit gesteld, maar het draait echt allemaal 

om presentatie en verkoop. Frans Timmermans 

uit Wijk en Aalburg stelt uit sierteelt-, aarden en 

voedingproducten van een aantal partners een 

uitgebalanceerd schap samen onder de consu-

mentennaam Certi. Dit concept kunnen winke-

liers en tuincentra bij hem afnemen. Timmermans 

verzorgt het hele traject tot en met de operatie 

op de verkoopvloer zelf: op lcd-schermen die hij 

vanuit zijn huis kan besturen, toont hij aanbie-

dingen, foto’s en prijzen. Daarnaast verzorgt hij 

al het promotiemateriaal er omheen zoals bijpas-

sende banners, drukwerk, of posters. In tuincen-

tra maakt Timmermans gebruik van het shop in 

shop-model. 

Fiets ook weer hip gemaakt

Timmermans gebruikt de fiets als ultiem voor-

beeld van imagoverandering: ‘We hebben in 

Nederland vele fietsfabrikanten gehad. Op een 

gegeven moment is in deze markt een verzadi-

gingsmoment opgetreden, waardoor er fietsfabri-

kanten afvielen. Volgens iedereen was een fiets 

met zijn typische opbouw: een frame, wielen, 

stuur en zadel een fiets. Dus hoe kon men deze 

markt keren? 

Inmiddels is de fiets gemoderniseerd en vertegen-

woordigd het de persoonlijkheid van de eigenaar, 

door merk, verschijningsvorm of accessoires. De 

fiets is een supergrote hype en elektrische fietsen 

van tweeduizend of drieduizend euro zijn niet 

aan te slepen.’

Andere producenten hebben ook deze omslag 

weten te maken, zoals Milka en Nestlé. Deze 

twee bedrijven hebben veel geïnvesteerd in ont-

wikkeling, marketing en verkoop en zijn inmid-

dels beursgenoteerd. Milka en Nestlé zijn in staat 

geweest om met hun merk een vraagmarkt te 

creëren, waardoor zij zelf weer in staat zijn hun 

verkoopprijs vast te stellen.

Voorheen hoefden kwekers de verkoop ook niet 

in de vingers te hebben, zo merkt Timmermans 

zelf op. ‘Toen liep de verkoop vanzelf. Nu de 

vraag gedaald is en de consument aan het veran-

deren is moeten we als sector mee veranderen. 

Onze ervaring leert dat, wanneer je het imago 

optimaliseert en de teleurstellingen van het pro-

duct wegneemt, de consument daar direct uiterst 

positief op reageert. Voor ons is dit het bewijs 

dat de consument weer snel “fan” is. Deze erva-

ringen zijn omgezet in ons merk Certi, zodat we 

blijvend herkenbaar zijn en als merk met de con-

sument kunnen communiceren.’

Partner met FloraHolland 

FloraHolland is sinds 2012 mede-eigenaar van 

Certi en timmert hard mee aan de weg om 

Certi verder op de kaart te zetten. John Zwaan, 

Business Developer bij FloraHolland: ‘Ons is er 

alles aan gelegen om de kweker met de consu-

ment te verbinden. Een topproduct voor de con-

sument en feedback en een betere prijs voor de 

kweker, dat zijn mooie resultaten’. Hij meent dat 

het voor kwekers een moeizaam traject blijft hun 

eigen merken te professionaliseren, aangezien 

hun productrange niet assortiment dekkend is. 

Hierdoor kun je niet continue onder de aandacht 

van de consument blijven en zakt je bekendheid 

terug op het moment dat je uit het schap bent. 

‘Bovendien zie je dat het hemd vaak nader is dan 

de rok en dat zij concessies doen aan het uit-

gangspunt van het merk om zo alsnog hun eigen 

product te verkopen. Bij Certi is er geen sprake 

van een lidmaatschap, indien een kweker voldoet 

aan de Certi-kwaliteit en het product past binnen 

het assortiment, is hij van harte welkom.’

Totale ketenbeheersing

Het belangrijkste is natuurlijk dat het imago en 

dus de marktwaarde van planten, snijbloemen en 

boomkwekerijproducten de weg omhoog vindt. 

Dit komt niet alleen de verkoopaantallen, maar 

ook de verkoopprijs ten goede. Kwekers en de 

John Zwaan

Wij kwekers creëren niet zelf 

de vraag aan de andere kant
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hele branche profiteren hiervan en kunnen de 

door de consument gewenste kwaliteit weer pro-

duceren. Zwaan: ‘dat kan alleen wanneer jezelf 

controle hebt over het merk en de uitgangspun-

ten strikt blijft naleven. Als je een merk creëert 

wat de consument wil hebben, dan gaat de ‘ver-

koopvloer’, dus bijvoorbeeld tuincentra, vanzelf 

mee.’ Zwaan legt uit wat hij eerder bedoelde 

met ketenbeheersing: ‘Met topkwaliteit van de 

kweker als kernwaarde moet je voor productcon-

trole de keten volledig beheersen: van de kweker 

tot aan de consument. Het resultaat is dat je de 

kweker een betere prijs kan geven en dat de con-

sument een product krijgt wat zijn verwachting 

overtreft. In combinatie met de juiste marketing 

resulteert dat in merktrouw en klantvertrouwen.

Shop-in-Shop

Het consumentenmerk Certi staat centraal in het 

verkoopmodel. Door de inrichting van de Certi 

Shop-in-Shop creëert men een sfeer op de ver-

koopvloer waarbij het sierteeltproduct volop in 

de spotlights staat,  aangevuld met prijskaarten 

met informatie en een foto van het product. 

Bovendien worden op lcd-schermen verkoopon-

dersteunende beelden en informatie getoond. 

Een volledig verkoopmodel dus.  ‘Met alles in 

een Certi-jasje worden de sierteeltproducten 

blijvend herkenbaar voor de consument,’ aldus 

Timmermans.

Buiten de winkelcommunicatie worden ook 

marketingcampagnes ontwikkelt om de con-

sument te prikkelen Certi te gaan ervaren, een 

eerste stap naar het “fan” worden. Bloemisten 

en tuincentra kunnen, bij gebleken geschiktheid, 

dit Shop-in- Shopconcept onder licentie voeren. 

Certi verzorgt het hele traject tot en met de 

operatie op de verkoopvloer zelf. Inmiddels zijn 

er dertien tuincentra in Duitsland aangesloten en 

een in Nederland, Kolbach in Rijswijk (NB). De 

tuincentra krijgen van Certi een beschermd afzet-

gebied, zodat zij in hun directe regio geen onder-

linge concurrentie hebben. Binnenkort sluit in 

Nederland een tweede tuincentrum zich aan en 

begin 2015 zullen er twee bloemenwinkels –een 

nieuwe tak van sport voor Certi- hun assortiment 

geheel vullen met Certi-producten. De bloemen-

winkels blijven zelfstandig, maar gaan voor wat 

betreft hun assortiment en uitstraling een soort 

franchiseovereenkomst met Certi aan. Voordat 

het voorjaar begint, zijn de gesprekken met een 

groot cluster aan klanten in Duitsland afgerond: 

het gaat goed met Certi. 

 

Reactie van kweker

Kweker René Pel uit het Brabantse Dongen en 

specialist in (mooie exoten) onder andere visueel 

aantrekkelijke planten in  pot zoals hortensia 

en Japanse esdoorns teelt een gedeelte op con-

tractbasis. Samen met andere kwekers reisde hij 

af naar Frans Timmermans. ‘Het roer moet om 

in onze branche,’ stelt Pel. ‘Al jarenlang kweken 

wij ieder een bepaald assortiment en proberen 

er een prijs voor te krijgen. Maar we creëren 

René Pel

Je moet de keten totaal in 

eigen hand houden
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niet zelf de vraag aan de andere kant, want de 

meesten van ons zijn kwekers . Daarvoor moet 

je de klant op een bepaalde manier kunnen 

benaderen. Met bijvoorbeeld reclamecampagnes. 

Dat hebben de meeste kwekers echter niet in de 

vingers. We brengen onze teelt naar de veiling, 

handelen zelf of werken met een bemiddelaar. 

Maar Timmermans heeft alle tussenstappen er 

tussen uit gehaald en levert direct aan de klant. 

En ontzorging, daar zit de klant vandaag de dag 

op te wachten.’

Website 

Certi verstaat de marketingkunst: de website is 

sprankelend, kleurrijk en spreekt de consument 

aan. Op een onderliggende kalenderbalk vindt 

de websitebezoeker de actuele producten van de 

week, altijd seizoens- en tijdsgebonden produc-

ten. Elk product is uniek en heeft een eigen foto, 

productnaam, artikelnummer en barcode. Dit 

nummer kan worden ingevuld op de homepage 

voor meer gedetailleerde informatie over het 

product en over verzorgingsadviezen. Het merk 

Certi speelt in op de huidige decoratiewensen 

van de consument: visueel aantrekkelijke planten 

als luxe grote of kleine decoratiestukken. In een 

van de andere professionele reclamefoto’s op de 

website kijkt de blonde vrouw dan ook content 

vanaf haar moderne bank naar haar als kunst 

gestileerde, opvallend gekleurde kamerplant. Een 

kamerplant als pronkstuk. De bijgaande tekst 

luidt: ‘Cadeaus met een persoonlijk tintje: Door 

het neerzetten van een natuurlijk designstuk 

wordt ieder plekje opgefleurd.’ Over zowel tekst 

en beeld is duidelijk van tevoren goed nagedacht 

om de klant te bewerken. ‘En als je een plant 

neerzet, dan wil je alleen de beste kwaliteit, 

toch?’

In een promotiefilmpje wordt een andere meer-

waarde van Certi-producten duidelijk: gebruiks-

gemak. In een handomdraai zet ‘een moderne 

jonge vrouw, die doorgaans minder tijd én ver-

stand heeft van groen en tuinieren dan de vrou-

wen uit de generatie die aan haar vooraf ging’, 

zowel een kamer-, balkon- als tuinplant in een 

pot, en heeft twee andere Certi-producten direct 

bij de hand: aarde verpakt in een handzame doos 

en voeding met een praktische doseerkop. 

Productselectie

Certi-selectie gebeurt bij kwekers. Zwaan vertelt: 

‘Een consument weet (on)bewust welke produc-

ten hij of zij zoekt in een bepaald seizoen. Door 

deze wetenschap te combineren met het aanbod 

van de sterkste, visueel meest aantrekkelijke plan-

ten, hebben wij de ultieme combinatie. Stap één 

van het productselectieproces is tuinen bij een 

kweker van wie we weten dat hij het kweken van 

een specifiek product goed beheerst. Eenmaal 

bij de kweker, kopen we héél tijdspecifiek in. De 

tafelplanning is strak want de tafel moet altijd 

stralen zodat de consument gretig wordt: we wil-

len een ‘tafel op de verkoopvloer’ namelijk altijd 

vol kleur, kracht en beleving hebben. Als potro-

zen bij de kweker nog een gesloten knop heb-

ben, dan wordt de verkooptafel dus niet efficiënt 

benut, aangezien deze dan nog niet verkoopklaar 

zijn. Deze nemen we dan iets later op in het 

actuele assortiment. Zodra we geen versheid 

meer kunnen garanderen, wordt de naam Certi 

van het product gehaald en wordt het product 

merkloos verder verkocht in het tuincentrum, al 

dan niet tegen een gereduceerde prijs. De door-

geschoven planten maken dan plaats voor vers 

aangeleverde Certi-planten. Er wordt gewerkt in 

cycli van twee weken, zodat het Certi-schap altijd 

verrast.’

Volgens Zwaan gaat Certi alleen in zee met 

bezielde bedrijven. ‘Dit blijken vaak familiege-

voerde bedrijven te zijn. Familiebedrijven werken 

met meer passie dan bedrijven die aangestelde 

managers vooral laten sturen op rendement. De 

passie van een bedrijf vermengt zich met Certi-

producten het beste tot een intense beleving op 

de verkoopvloer.’

Nieuwe waarde

Frans Timmermans wil geen waarde opkloppen, 

maar de juiste productwaarde herstellen. ‘De 

lage prijsstelling van tegenwoordig is totaal niet 

meer in overeenstemming met de inspanning die 

kwekers leveren. De prijs moet omhoog zodat 

de kwekers de kwaliteit kunnen blijven borgen, 

anders wordt onze branche ondermijnd.’ John 

Zwaan vult aan: ‘Door onze selectie kun je na 

jaren verpaupering van de plantenmarkt weer 

eens met een plant aankomen als cadeau op 

een feestje. De consument kan zeker zijn van de 

kwaliteit.’

Andere formules

Zwaan ziet dat er de afgelopen jaren meerdere 

initiatieven zijn ondernomen ter bevordering 

van de verkoop van sierteeltproducten. Je ziet 

echter vaak dat de macht bij de retailer ligt die 

de verkoop onder zijn Private Label realiseert en 

hiermee de keten blijft regisseren. ‘Onze mening 

is dat, als je de keten niet totaal in eigen hand 

weet te houden, je nooit dat zult bereiken wat 

je voor ogen hebt.’ Over het algemeen kan er 

volgens Zwaan nog veel verbeterd worden. ‘De 

sierteelt sector is versnipperd en draagt geen 

duidelijke boodschap uit. Voor de consument is 

goede en slechte kwaliteit niet te onderscheiden 

waardoor hij met aankopen soms geluk en soms 

pech heeft. Die ontwikkeling willen wij kenteren 

met Certi.’
Er wordt gewerkt in cycli van 

twee weken, zodat het 

Certi-schap altijd verrast

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5018
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De waarde van een keurmerk wordt simpelweg 

bepaald door de vraag. Dus hoe meer vraag er 

naar een bepaald keurmerk is, des te waarde-

voller het voor een kweker is om hierbij te zijn 

aangesloten.

Er zijn grofweg zo’n zes keurmerken: Milieukeur, 

een certificeringssysteem waarmee ondernemers 

kunnen laten zien dat ze duurzaam produceren; 

Groenkeur, ontwikkeld door de Vereniging van 

Duurzame Boomkwekers; MPS, wat staat voor 

Milieu Project Sierteelt, is een registratieprogram-

ma waarmee kwekers inzichtelijk maken wat ze 

doen; EKO-keurmerk, wat staat voor biologisch 

geteelde producten; Fair trees, Fair plants, wat 

niet alleen betrekking heeft op het milieubeleid 

maar ook op het personeelsbeleid; en ISO 14001: 

hieronder vallen internationaal gestandaardiseer-

de keurmerken die gericht zijn op de organisatie 

binnen een bedrijf.

Waarborg

Volgens Stefanie de Kool, projectleider agro/food 

bij Milieukeur, kun je in het algemeen inderdaad 

stellen dat Nederland nogal veel keurmerken en 

labels telt. Maar of dat een probleem is, hangt 

af van de manier waarop zo’n keurmerk wordt 

gebruikt. Als consumenten op elk product een 

ander keurmerk of label zien staan, is het inder-

daad niet meer te volgen. 

De Kool: ‘Ten opzichte van consumenten of eind-

afnemers moeten keurmerken daarom ook niet 

zozeer worden gebruikt als marketingmiddel. Een 

keurmerk is de borging dat een bedrijf iets goed 

doet, en dat dit door een onafhankelijke orga-

nisatie is gecontroleerd. Dat is ook hoe ik ons 

keurmerk zie en hoe Milieukeur voor de boom-

kwekerij werkt: het is een waarborg dat onafhan-

kelijk is vastgesteld dat bomen en planten op een 

duurzamere manier zijn gekweekt.’

Boomkwekers dienen op een bepaalde manier te 

produceren voor een keurmerk, maar of dit ook 

omzetverhogend werkt? ‘In de boomkwekerij 

hebben bijna vijftig bedrijven een Milieukeur-

certificaat. Zij behaalden dit vooral om te voldoen 

aan de overheidscriteria voor het duurzaam 

inkopen van groenvoorzieningen. Dan is het 

keurmerk dus een licence to deliver en kunnen de 

bedrijven er niet zozeer een meerprijs door ver-

krijgen. Een probleem daarbij is bovendien dat de 

overheid haar belofte van duurzaam inkopen niet 

altijd waarmaakt, dat zij niet inkoopt op “duur-

zaam”, maar op “prijs”. Keurmerken worden in 

dit verband door de boomkwekers als een ballast 

gezien: de overheid stelt allerlei eisen aan duur-

zame inkoop en vervolgens betaalt het niet uit. Ik 

snap wel dat de boomkwekers kritisch zijn, want 

de prijzen zijn momenteel erg slecht en bedrijven 

willen overleven.’

Al jaren wordt er geklaagd dat er te veel 

keurmerken zouden zijn. Maar is dit wel 

zo, of houden die iedereen juist lekker 

scherp? En kun je alle labels eigenlijk wel 

terugbrengen tot één kwaliteitsmerk? 

Boom in Business wisselt hierover van 

gedachten met mensen van de 

verscheidene keurmerken.

Auteur: Sylvia de Witt

Zien we door al die 
keurmerken het bos nog wel?
Als er echter vraag is naar een bepaald keurmerk, 
geeft dat kwekers de mogelijkheid zich te 
onderscheiden in de markt
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Nieuw keurmerk werkt kostenverhogend

De Kool heeft de indruk dat men in de boom-

kwekerijsector verwacht dat keurmerken dienen 

als marketing voor boomkwekerijproducten. 

Maar als iedereen een keurmerk heeft, werkt dat 

niet meer. En een nieuw keurmerk oprichten om 

je te onderscheiden is niet effectief, maar juist 

verwarrend en werkt uiteindelijk kostenverho-

gend. 

‘Boomkwekerijen moeten hun eigen unieke 

verhaal vertellen: wat onderscheidt hen van de 

rest? Waarom zijn hun producten de beste en 

wat doet het bedrijf voor zijn omgeving en per-

soneel? Het keurmerk helpt om te laten zien dat 

wat je vertelt ook echt waar is. Uiteraard werken 

wij wel zo veel mogelijk aan de bekendheid van 

Milieukeur als keurmerk. Daarbij is het een voor-

deel dat Milieukeur een breed keurmerk is voor 

zowel de food- als de non-foodsector.’ 

Dus is het eigenlijk geen punt dat er zo veel 

andere keurmerken bij zijn gekomen?

‘In de boomkwekerij is het aantal keurmerken 

nog redelijk beperkt. Groenkeur is er onlangs bij 

gekomen en als je kijkt naar hun criteria, dan zijn 

die bijna identiek aan die van Milieukeur. Dat is 

niet zozeer een probleem voor de afnemer, want 

die heeft een bredere keuze. Voor de boomkwe-

kerijbedrijven werkt het echter kostenverhogend, 

want als afnemers gaan vragen naar verschillende 

keurmerken, dan moeten boomkwekers hun 

producten voor meerdere keurmerken certifi-

ceren. Dat geldt ook voor handelsbedrijven die 

gecertificeerde producten verhandelen. Ik denk 

dus dat de sector zichzelf in de vingers heeft 

gesneden met de oprichting van het Groenkeur-

boomkwekerijcertificaat, een initiatief vanuit de 

sector zelf. Ik heb er ook met telers over gespro-

ken. De meesten zijn niet blij met de toename 

van het aantal keurmerken. Sommigen denken 

dat het goed is dat er meerdere keurmerken zijn, 

omdat je daarmee marktwerking bevordert en de 

prijs laag houdt. Maar in de non-profitsector – 

Milieukeur wordt beheerd door een stichting zon-

der winstoogmerk – gaat deze redenering niet 

op, want uiteindelijk moeten wij kostendekkend 

werken. Op het moment dat je meerdere verge-

lijkbare keurmerken hebt en de deelnemers zich 

verdelen over beide keurmerken, moeten minder 

deelnemers de kosten dragen.’ 

Afnemer bredere keus

Over de vraag of het aantal keurmerken kan wor-

den verminderd door bijvoorbeeld te fuseren, is 

De Kool duidelijk.

‘We hebben met Groenkeur om de tafel gezeten, 

omdat die inhoudelijk het meest met ons over-

eenkomt, maar we kregen als antwoord: “Dit is 

een vrije markt en wij gaan voor ons keurmerk.” 

EKO-keurmerk is biologisch, dus dat kan prima 

naast Milieukeur bestaan. Het is belangrijk dat er 

naast biologische producten ook producten op de 

markt zijn die aantoonbaar duurzamer zijn gepro-

duceerd dan die in de gangbare teelt.’

Als reactie op de verwarring door de veelheid aan 

labels en keurmerken zie je een nieuwe trend 

ontstaan: supermarkten bewegen steeds meer 

van het geven van specifieke duurzaamheidsga-

ranties op productniveau naar het niveau van de 

hele winkel. Die trend kun je ook doortrekken 

naar tuincentra. 

‘Als consument wil je toch niet elk plantje of 

boompje controleren op een keurmerk? Liever 

stap je een tuincentrum binnen waarvan je weet 

dat het daar voor het complete assortiment qua 

duurzaamheid wel goed zit. In dat kader zijn 

meerdere keurmerken geen probleem; je geeft 

de afnemer dan een bredere keus en laat als sec-

tor zien dat er op diverse vlakken hard gewerkt 

wordt aan verduurzaming.’

Keurmerken kunnen goed naast elkaar bestaan

Er zijn inderdaad nogal wat keurmerken, vindt 

ook Matthijs Mesken van Groenkeur, maar over-

heden eisen nu al vaak van de aannemer dat die 

met een Groenkeur-gecertificeerd bedrijf in zee 

gaat. 

‘En wat is er gemakkelijker dan bij Groenkeur 

te blijven, als het gaat om die duurzame boom? 

Wij kunnen op die manier de hele keten met het 

Groenkeur-certificaat bedienen. Uiteraard kunnen 

de verschillende keurmerken goed naast elkaar 

bestaan.’

De keurmerken zijn enigszins vergelijkbaar; er zijn 

weliswaar nuanceverschillen, maar ze voldoen 

allemaal aan de criteria voor duurzaam inkopen. 

Zowel Milieukeur als Groenkeur voldoet aan 

bovenwettelijke eisen als het gaat om gewas-

beschermingsmiddelen en bemestingsmiddelen. 

Uiteindelijk is het de afnemer die de eisen stelt 

en besluit of er te veel keurmerken zijn in deze 

sector. 

‘Maar als je het mij vraagt, zou ik natuurlijk wil-

len dat er één keurmerk overblijft en dat is dan 

uiteraard Groenkeur. Bij aanbestedingen van 

bijvoorbeeld gemeentes, provincies of zorginstel-

lingen wordt gewoon Groenkeur geëist. Onze 

naamsbekendheid daar is enorm groot. In het 

algemeen wordt in ongeveer zeventig procent 

van de openbare aanbestedingen Groenkeur voor 

de aannemerij geëist.’

Onze eisen zijn bovenwettelijk

Is het niet handiger om samen te werken of te 

fuseren met Milieukeur, als beide organisaties 

zozeer overeenkomen?

‘Op verzoek van Milieukeur zijn we in oktober 

vorig jaar bij elkaar geweest om te kijken of we 

kunnen samenwerken. Ik ben natuurlijk altijd 

bereid om te praten, maar ik had wel aangege-

ven dat Milieukeur met ideeën moest komen, 

want het gesprek werd op hun verzoek georga-

niseerd. We hebben zo’n anderhalf uur gepraat, 

maar vastomlijnde ideeën waren er niet, dus 

momenteel bestaan wij naast elkaar.’

Worden de producten niet duurder door de ver-

schillende keurmerken, of houden ze elkaar juist 

scherp?

‘Ik weet niet of producten duurder zijn of wor-

den door deze keurmerken. Kijk, de afnemer 

heeft er iets voor over om een bepaald product 

te kopen, zeker bij aanbestedingen. Die stelt 

zijn eisen en als kweker of aannemer moet je 

daaraan voldoen. Het hebben van een keurmerk 

betekent niet per definitie dat je duurder bent. 

Het Groenkeur-keurmerk kost een bedrijf per 

certificaat maximaal 1200 euro per jaar. Dat geldt 

voor alle aannemers en boomkwekers. Uiteraard 

worden de auditkosten rechtstreeks bij de deel-

nemer in rekening gebracht, maar dat geldt voor 

alle keurmerken. Van onze inkomsten is een 

derde deel gereserveerd voor pr en communi-

catie. Groenkeur voert een actief pr-beleid. Zo 

plaatsen wij artikelen en adverteren we in rele-

vante vakbladen, we staan op beurzen, versturen 

nieuwsbrieven en stellen informatiemateriaal 

beschikbaar.’ Eigenlijk kun je dus stellen dat jullie 

elkaar scherp houden?

‘We zijn momenteel in gesprek met de 

Nederlandse Vereniging van Tuincentra om te 

kijken of wij het keurmerk ook voor de retail 

interessant kunnen maken. De retail kijkt nu 

nog voornamelijk naar MPS, maar MPS is in mijn 

ogen vooral een registratieprogramma waarmee 

kwekers inzichtelijk maken wat ze doen met de 

wettelijke eisen. Onze eisen zijn echter bovenwet-

telijk.’

Minder keurmerken zou wel zo overzichtelijk zijn, 

maar hoe zou dat moeten gebeuren? 

‘Groenkeur is op verzoek van de Vereniging 

‘De overheid maakt haar 

belofte van duurzaam 

inkopen niet altijd waar’
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Duurzame Boomkwekers Nederland gestart 

met de beoordelingsrichtlijn Duurzame 

Boomkwekerijproducten. Wij zijn op deze vraag 

vanuit de markt ingesprongen. Een keurmerk 

moet zowel voor afnemers als voor deelnemers 

meerwaarde hebben. Het keurmerk dat hieraan 

niet langer voldoet, zal op termijn afvallen. Wij 

gaan uit van onze eigen kracht in de keten en 

voorzien voor Groenkeur met zijn verschillende 

richtlijnen een zonnige toekomst!’

Gouden standaard

EKO-keurmerk bestaat al sinds de jaren 80 en is 

gekoppeld aan de biologische wetgeving. Het 

behalen van dit keurmerk vraagt om een lange 

adem. Het omschakelen van gangbaar naar bio-

logisch duurt voor overblijvende teelten drie jaar. 

Kunstmatige meststoffen en chemische gewas-

beschermingsmiddelen moeten namelijk eerst 

uit de grond verdwenen zijn, voordat producten 

biologisch genoemd kunnen worden.

‘Als je dit keurmerk voor je bomen wilt hebben, 

dan moet je gecertificeerd zijn door Skal’, ver-

telt Mariken de Bruijn van EKO-keurmerk. ‘Skal 

Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor 

aantoonbare betrouwbaarheid van biologische 

producten in Nederland. Dat betekent dat dit 

ook de gouden standaard is van EKO-keurmerk, 

omdat er wetgeving achter zit en certificering 

en controle. Het Europese biologische keurmerk, 

een groen blaadje, is verplicht voor biologische 

ondernemers. Daarnaast is er het nationale EKO-

keurmerk, waarvan biologische ondernemers 

licentiehouder kunnen worden. Als een kweker 

gecertificeerd is door Skal én licentiehouder is 

van EKO, dan kan hij het EKO-keurmerk voeren 

op zijn producten.’

EKO-keurmerk heeft geen last van de andere 

keurmerken

De Bruijn ziet het niet als een probleem dat er 

zo veel keurmerken zijn. ‘Wij hebben een luxe 

positie, omdat wij een van de bekendste keur-

merken zijn bij de consument. Niet zozeer op 

het terrein van de boomkwekerij, maar als de 

consument het EKO-keurmerk ziet, dan weet 

hij in ieder geval dat het staat voor een product 

met respect voor de natuur, zonder chemische 

bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Ons keurmerk 

is daarnaast ook goed onderbouwd. Als ik die 

discussie over keurmerken hoor, maak ik me niet 

zo veel zorgen over de biologische sector. Door 

hun grote naamsbekendheid hebben het EKO-

keurmerk en het Europese biologische keurmerk 

daar niet zo veel last van. Het probleem voor de 

consument is dat hij niet altijd het onderscheid 

ziet tussen een keurmerk en een merk. Het is ver-

warrend dat merken zich positioneren als keur-

merk. Voor levensmiddelen is dat bijvoorbeeld 

“dolfijnvriendelijk gevangen” vis of “met de hen-

gel gevangen”. Het zijn fabrikantenlogo’s; daar is 

geen onafhankelijke controle op. Een keurmerk is 

een kwaliteitsoordeel dat door een deskundige, 

onafhankelijke partij wordt afgegeven.’ 

In de boomkwekerijsector zijn vooral fruittelers en 

telers van snijbloemen biologisch gecertificeerd, 

en daarnaast ook een aantal kerstboomkwekers. 

Dat is volgens De Bruijn af en toe lastig. Onder 

EKO-keurmerk-certificering kun je niet doen aan 

het uitlenen van kerstbomen, omdat je altijd 

onder toezicht moet staan. ‘Een kerstboom bij 

een consument plaatsen en die na de kerst weer 

terughalen, dat kan dus niet. Maar omdat het 

EKO-keurmerk zo bekend is, denk ik dat het voor 

boomkwekers zeker ook interessant zal zijn om 

zich hierbij aan te sluiten.’

Filosofie van de vrije markt

Lars Henrik Bols van Fair Trees uit Denemarken 

vertelt dat hij als consument inderdaad nogal 

eens in verwarring raakt als hij al die verschillende 

keurmerken in supermarkten en tuincentra ziet. 

‘Want wat is het verschil tussen het Deense 

Bio-Label (Ø-Mærket) en het Scandinavische 

Änglemark? Consumenten zouden eigenlijk aller-

lei websites moeten raadplegen om uit te zoeken 

wat al die keurmerken inhouden, maar ik geloof 

niet dat veel mensen dit doen. Want wat is het 

verschil tussen een Toyota en een Volkswagen? 

Beide producten doen min of meer hetzelfde, 

als je in ogenschouw neemt dat ze ongeveer in 

dezelfde klasse zitten. Als je meer wil weten over 

beide auto’s, dan ga je je erin verdiepen, want 

een auto is een grote aankoop. De makers van 

een nieuw keurmerk willen zich onderscheiden 

van andere keurmerken in dezelfde markt. Maar 

consumenten zullen altijd het keurmerk kiezen 

dat zij herkennen, of ze kennen het product dat 

ze kopen misschien niet echt.

Of het niet handiger zou zijn om al die keurmer-

ken onder één noemer te brengen? Onder welke 

autoriteit zou dat dan moeten gebeuren? Hoe 

kan de ene kweker en producent zich dan onder-

scheiden van de andere?

Naar mijn mening is er een grote – en gezonde – 

competitie gaande in de markt van nieuwe keur-

merken en labels. Bovendien zijn er hier al een 

aantal grote nationale keurmerken die geweldig 

werk verrichten met het monitoren van produ-

centen, zoals GlobalG.A.P. En met Fair Trade, 

Matthijs Mesken, Stichting GroenkeurMariken de Bruijn, EKO-KeurmerkStefanie de Kool, Milieukeur
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waartoe Fair Trees® behoort, zijn we lid van 

WFTO (World Fair Trade Organization). Kleine en 

middelgrote bedrijven kunnen zich onderscheiden 

en ook hun geloofwaardigheid behouden door 

middel van deze internationale organisaties. Het 

is natuurlijk niet gemakkelijk voor afnemers en 

consumenten als zij door de bomen het bos niet 

meer zien door al deze verschillende keurmerken. 

Maar is dat niet de filosofie van de vrije markt? 

Het staat organisaties toch vrij om nieuwe keur-

merken te ontwikkelen? Uiteindelijk zal het beste 

keurmerk overleven en de andere, minder goede, 

zullen omvallen. We moeten vertrouwen hebben 

in onze afnemers, want zij zullen de verschillen 

ervaren!’

Vrijemarktwerking

MPS biedt bedrijven een certificaat, zodat ze 

kunnen aantonen dat ze duurzaam produceren 

dan wel inkopen. De duurzaamheidcriteria voor 

groenvoorzieningen hebben betrekking op de 

toepassing en het verbruik van gewasbescher-

mingsmiddelen en bemesting. Boomkwekers kun-

nen de MPS-ABC-registratie gebruiken om aan te 

tonen dat zij aan deze criteria

voldoen. 

Dit werkt als volgt: wanneer een bedrijf deel-

neemt aan de

MPS-ABC-registratie, legt MPS de MPS-ABC-

registratie naast de

duurzaamheidcriteria. Voldoet een boomkweker 

hieraan, dan krijgt hij het Bewijs Duurzaamheid 

van MPS. Tevens is er een Bewijs Duurzaamheid 

te behalen, speciaal voor leveringen aan de 

overheid. Dit wordt door de overheid erkend als 

bewijs dat deze boomkweker voldoet aan de 

duurzaamheidcriteria. Leveranciers die dit bewijs 

hebben, kunnen dus voor een aanbestedingspro-

cedure van de overheid in aanmerking komen.

Maar MPS heeft geen labeltje dat aan een boom 

of plant hangt in bijvoorbeeld een tuincentrum. 

‘Dus de eindgebruiker ziet vrijwel niets van MPS’, 

vertelt MPS woordvoerder Arjan van der Meer. 

‘Wij zijn dus niet ketenbreed zichtbaar, waardoor 

wij ook bij de consument bekend zouden zijn. 

Daarvoor hebben wij Fair Flowers Fair Plants. Dat 

is een keurmerk waarvan het label aan bloemen 

en planten hangt die afkomstig zijn van kwe-

kers die voldoen aan de hoogste eisen. Dat zijn 

bijvoorbeeld eisen op het gebied van milieu en 

personeel: denk hierbij aan arbeidsomstandighe-

den, hygiëne en veiligheid. Je moet dit keurmerk 

zien als de feitelijke tegenhanger van Fair Trade, 

echter dit label kan ook door Europese bedrijven 

gevoerd worden. Voor de boomkwekerijsector is 

er het label Fair Trees Fair Plants.’

Het lijkt Van der Meer onwaarschijnlijk dat al 

deze keurmerken ooit samengevoegd zouden 

kunnen worden, want MPS heeft toch wel een 

uniek systeem. 

‘Eigenlijk vind ik dat er zelfs vrij weinig keur-

merken zijn voor de boomkwekerij. Zo las ik 

onlangs dat er wel tweeëntwintig keurmerken 

voor eieren bestaan. Wij zijn toch marktleider 

als producenten voor de sierteelt en daarvoor 

zijn er maar zo’n vijf keurmerken. Terwijl er hier 

voor miljarden wordt omgezet in de sierteelt, dat 

is het veelvoudige wat er wordt omgezet in de 

pluimveesector.’

Dus zouden er nog wel wat bij kunnen komen, 

wat MPS betreft?

‘MPS zou daar zeker niet onder leiden; we heb-

ben een groot deel van de boomkwekerijen als 

klant. Ik zie ook niet wat voor alternatief dat dan 

zou moeten zijn. Het is toch marktwerking waar-

door dit ontstaat; de markt creëert dit. Kijk maar 

naar al die soorten eieren die je nu kunt kopen: 

vrije-uitloopeieren, biologische eieren, scharreleie-

ren en ga zo maar door.’

Lars Henrik Bols, Fair Trees Marianne Bols

Wim UljeeArjan van der Meer

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5091
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Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5080



35

Bij hortensiakweker Van den Berg uit Est komt de productie van kamerhortensia's goed op gang. Deze week beginnen de meeste kwekers de 

razend populaire kamerplant te leveren aan zowel de binnen- als buitenlandse markt. De kamerhortensia is met stip gestegen op de hitlijst 

van kamerplanten, zowel in eigen land als daarbuiten. Dit seizoen worden er naar verwachting ruim 13 miljoen kamerhortensia’s aangevoerd. 

Vorig jaar nam de vraag zelfs met 12 procent toe. Een aanwijsbare oorzaak is er niet. Kwekers vermoeden dat de uitbundige en kleurrijke 

bloei van de plant in contrast met de grauwe en grijze periode dat de hortensia op de markt komt, mede de oorzaak is. Bovendien zijn con-

sumenten weer op zoek naar ‘nostalgische producten’ zoals de hortensia. Een ander voordeel is dat de plant de tuin in kan, zodra deze uitge-

bloeid is. De hortensia bloeit dan volgend naar opnieuw.

Productie ‘nostalgische’ hortensia’s 
komt op gang
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De vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business 

willen dit initiatief daarom opnieuw oppakken. 

Belangrijkste doelstelling daarbij is bijzonder sor-

timent onder de aandacht te brengen van een 

breder vakpubliek. Vroeger deed wel eens het 

verhaal de ronde dat alleen bomen die in te grote 

aantallen waren aangeplant door de Nederlandse 

kwekerijsector konden winnen. Dat mag natuur-

lijk niet zo zijn. Het is niet de kweker die de 

waarde van sortiment bepaalt. Dat kunnen alleen 

de beheerder en de architect. 

Waardering 

Beschikbaarheid mag natuurlijk een criterium 

zijn, maar het vertrekpunt bij de verkiezing die 

wij willen organiseren is de waardering voor dit 

sortiment bij beheerders, bestuurders, burgers en 

architecten. Dus wie durft de uitdaging aan? Wie 

wil zijn favoriete stadsboom naar voren schuiven 

en daarbij zelf optreden als boomambassadeur? 

Dat laatste lijkt overigens enger dan het in wer-

kelijkheid is. Als boomambassadeur wordt u uit-

gebreid voorgesteld aan de sector met een inter-

view in ons blad. En dat interview wordt door 

ons aangevuld met een uitgebreide botanische 

beschrijving en ervaringen van kwekers. Iedereen 

kan zichzelf opgeven door eenvoudig een mailtje 

te sturen naar onze redactie. 

Jury 

Niet iedere nominatie zal overigens in aanmerking 

komen. Een jury van dendrologen zal de boom 

van uw keuze globaal beoordelen op zaken als 

zeldzaamheid, bijzonderheid en gebruikskwaliteit. 

Aan hen de uitdaging om soorten af te wijzen 

die te zeldzaam, te slecht of misschien juist te 

algemeen zijn. Het heeft weinig zin om een 

boom te nomineren die al in negen van de tien 

beplantingsplannen wordt opgenomen. Voorzitter 

van deze jury is – hoe kan het ook anders – Jan P. 

Mauritz, de huisdendroloog van dit vakblad. De 

jury bepaalt alleen of de boom in kwestie bruik-

baar is als inspiratieboom. Met de keuze van de 

boomambassadeur heeft zij niets te maken. 

Soort of cultivar 

Of u voor een laanboom, een meerstammige 

boom of een grote heester kiest, maakt niet uit. 

De soort of cultivar is de genomineerde, niet de 

uitvoering daarvan. Uiteindelijk willen we op deze 

manier in de loop van een half jaar minimaal zes 

genomineerden aan u presenteren. De uiteinde-

lijke winnaar zal dan via een stemming door het 

grote publiek worden bepaald.

Vliegende start 

Het project ‘Boomambassadeurs kiezen hun 

inspiratieboom’ maakt een vliegende start. In 

de komende uitgave van Boomzorg worden 

beheerder Jan van Veenendaal van de gemeente 

Hilversum en architect Lodewijk Baljon uitvoerig 

geïnterviewd over hun inspiratieboom. Voor 

Baljon is dat de Pterocarya stenoptera; Van 

Veenendaal neemt het op voor de Nyssa sylvatica. 

De laatste jaren is er een aantal dingen verdwenen uit de groene wereld waar we misschien niet zo rouwig om hoeven te zijn. Iets waar 

wij als redactie wel verdrietig over zijn, is de ondergang van het fenomeen Boom van het Jaar. Oké, formeel gezien bestaat dat predicaat 

nog steeds, maar er is werkelijk niet een groenbeheerder, boomverzorger of landschapsarchitect die de boom van 2015 zonder de hulp van 

Google kan benoemen. Ik heb het even voor u opgezocht; het was Magnolia kobus. 

Auteur: Hein van Iersel

Boomambassadeurs kiezen hun inspiratieboom 
Beheerders en ontwerpers moeten weer lef tonen en bijzondere soorten 
durven toepassen
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Als wij als redactie van Boomzorg aan landschaps-

architect Lodewijk Baljon vragen naar zijn inspira-

tieboom, komt het antwoord snel: ‘Ik kies de klim-

boom.’ Misschien een logisch antwoord voor een 

architect: die gaat voor functie, maar wat minder 

handig voor het project Boomambassadeur. Dat 

is in essentie toch een sortimentswedstrijd, met 

als doel beheerders, architecten en bestuurders 

te inspireren om meer bijzonder sortiment toe te 

passen. Deze boom die Baljon kiest als zijn inspi-

ratieboom, de Pterocarya stenoptera, is net wat 

onbekender dan zijn inheemse broer Pterocarya 

fraxinifolia, maar heeft geen last van de bekende 

nadelen van deze gewone of Kaukasische vleu-

gelnoot. Het is een krachtige groeier en door de 

iets slankere habitus een betere laanboom, maar 

hij heeft vooral veel minder last van wortelopslag. 

Baljon heeft gelukkig niet alleen voor de Chinese 

vleugelnoot gekozen vanwege de bruikbaarheid 

als klimboom. Deze vleugelnoot is ook uitermate 

geschikt om toe te passen als stadsboom. Daarbij 

moet men wel rekening houden met een brede 

kroon en dus voor brede plantstroken kiezen. De 

Kaukasische vleugelnoot is in sommige gevallen 

breder dan hoog, en ook het Chinese broertje is 

zeker geen boom die in smalle straatjes past, maar 

hij is in ieder geval wel toepasbaar in de straat.

Boomambassadeur 

Lodewijk Baljon: 

‘De Pterocarya stenoptera – 

een boom die uitroept: 

ik ben natuur’



 
Ervaren Roemeense en Slowaakse uitzendkrachten voor de 
Land- en Tuinbouw via A1 verloning. In dienst in Roemenië 
en/of Slowakije en bij u aan het werk.  U bespaart ten opzichte 
van een Nederlands uitzendbureau zo’n € 1,50 per uur. 
Dat is een besparing op jaarbasis met 5 uitzendkrachten 
van € 15.000. 

Wij zijn Lugera – The People Republic

Homeland of Talent

A1 Payrolling
Meer weten over A1 verloning? 
Bel of e-mail naar Ludmila.Sjoerdsma@lugera.com 
(0622323545) en meldt u aan voor een van onze gratis 
ontbijtseminars bij u in de buurt. Wilt u dat wij 
langskomen om u alles uit te leggen? 
Roderick.Veer@lugera.com (0651007749).
 Alle informatie kunt u makkelijk downloaden op 
www.lugera.nl. 

onkruid
week

van het

dinsdag 14 april 
Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V., rotterdam

Meldt je nu aan!
weekvanhetonkruid.nl

woensdag 15 april 
Sight Landscaping, Harderwijk

13:30 - 16:00 uur 
Live Demo’s • Beheerdersforum • Toonaangevende sprekers

donderdag 16 april
De Groenmakers B.V., Doetinchem
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Laat tien mensen een boom tekenen en de kans is groot dat 

er negen keer een lollystok wordt getekend met een breed 

eivormige kroon. Beheerders en ontwerpers zijn niet anders dan 

die negen tekenaars en passen graag dit soort bomen toe. De 

Liquidambar leek zo’n boom en stond daarom de laatste tien 

jaar in zo’n beetje iedere beplantingslijst, maar inmiddels blijkt 

dat oudere Liquidambars toch gevoeliger voor wind zijn dan 

goed voor hen is. Een perfect alternatief – de Liquidambar 3.0, 

zogezegd – zou dan de inspiratieboom van Jan van Veenendaal, 

voormalig beheerder van de Hilversumse begraafplaatsen, 

kunnen zijn. Op het eerste gezicht heeft zijn inspiratieboom, 

de Nyssa sylvatica, eigenlijk geen nadelen. De boom groeit 

bijna altijd en overal, is weinig gevoelig voor ziektes, heeft een 

bescheiden bloei en heeft zelfs een blad dat lijkt op dat van de 

Liquidambar.

Boomambassadeur Jan van Veenendaal: 

Nyssa sylvatica is eigenlijk een 

liquidambar 3.0 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5093
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Het bomengranulaat loopt letterlijk en figuur-

lijk als een trein, claimt accountmanager Jarno 

van Veelen van Den Ouden Groenrecycling. Dat 

vereist enige uitleg: een van de hoofdbestand-

delen van het product, de steenslag, is porfier. 

Die steensoort wordt vanwege haar robuustheid 

onder meer gebruikt onder spoorbanen. 

Recycling 

Wanneer spoortrajecten verlegd, vernieuwd of 

opnieuw geprepareerd worden, blijft dit gesteen-

te over. Den Ouden recyclet dit restproduct en 

maakt er dus het bomengranulaat porfier van, 

dat vorig jaar voor het eerst op de markt werd 

gebracht. Den Ouden Groenrecycling was jaren-

lang een van de partijen achter het grauwacke-

bomengranulaat, dat na bewezen geschiktheid 

de afgelopen vijftien jaar op grote schaal door 

overheid en bedrijfsleven werd toegepast. Enkele 

jaren geleden vatte men het plan op dat product 

te gaan verbeteren. Zoekend naar een duurzamer 

product kwam Den Ouden Groenrecycling op het 

idee om een van de hoofdbestanddelen te ver-

vangen door een gerecyclede breuksteen.

Transport

In het conventionele product zat grauwacke-

steen verwerkt, legt Van Veelen uit, een zand-

steen die minder sterk is. Om precies te zijn: 

onder verhard oppervlak (wegdek, fietspaden, 

parkeerplaatsen) heeft het een draagkracht die 

tussen de 60 en 65% CBR ligt. Porfier kan een 

druk aan van 92% CBR, zo blijkt uit testen.  

Daarnaast blijkt de nieuwe grondstof als basis 

voor bomengranulaat nog een aantal bijkomende 

voordelen te hebben. Grauwacke-steen komt uit 

het buitenland; het ontstaat door in steengroeven 

wanden op te blazen. Porfier komt van minder 

ver; het is in reststromen voorradig en kan met 

minder problemen meteen gewassen en gesor-

teerd worden. ‘Dat scheelt in transport en CO2-

uitstoot en maakt het product niet alleen veel 

Gemeente Cuijk enthousiast 
over nieuw bomengranulaat 
Den Ouden Groep in Schijndel zet vol in op nieuw 
product Porfier

Noem het bomengranulaat 2.0. Volgens 

Den Ouden Groenrecycling in Schijndel 

zou hun nieuwe product duurzamer, ster-

ker en goedkoper zijn dan de bestaande 

bomengranulaten. Boom in Business ging 

op zoek naar het verhaal achter dat pro-

duct en sprak ook een van de eerste toe-

passers, de gemeente Cuijk.  

Auteur: Peter Voskuil
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duurzamer, maar ook goedkoper’, vertelt Van 

Veelen namens Den Ouden Groenrecycling. 

De grootte van de stenen in het nieuwe bomeng-

ranulaat is gelijk aan die in het conventionele 

granulaat: tussen de 16 en 32 millimeter. ‘Bomen 

krijgen dus dezelfde ruimte om te groeien als bij 

het conventionele product’, aldus Van Veelen. 

De voedingsbodem (rivierklei en meststoffen) 

heeft zijn kwaliteit bewezen en is niet veranderd. 

Wel werden nog verbeteringen toegepast in de 

voeding die voor de bomen aan het granulaat 

wordt toegevoegd. Ook de manier van mengen 

verschilt: waar andere producenten ‘knijpen’, dus 

met een graafmachine happen, gebruikt Den 

Ouden een speciale, enorme omzetmachine, die 

de stenen ‘omslaat’. 

 

Cuijk

De eerste ervaringen met porfier in Cuijk zijn 

positief, meldt de gemeente. Technisch medewer-

ker wijkbeheer Hein Rutten kwam het bomeng-

ranulaat op het spoor na wat rondbellen langs 

verschillende leveranciers. Het nieuwe product 

kwam precies op het moment dat Cuijk het 

nodig had op de markt, en de deal was dan ook 

snel gesloten. 

De straten in de wijk Heeswijkse Kampen in Cuijk 

stamden uit de jaren tachtig, en de bomen dus 

ook. In een van de straten, de Kardinaalsmuts, 

stonden lindebomen. In een andere, de Gele 

Lis, werd het straatbeeld bepaald door sierperen 

(Pyrus calleryana ‘Chanticleer’). Wortelopdruk in 

de verharding, de grote vruchtdracht in de herfst 

en wespenoverlast leidden tot de beslissing om 

alle bomen te rooien. 

Volgens Rutten ligt de Heeswijkse Kampen op 

moeilijke grond. Een behoorlijk gedeelte bestaat 

uit overloopgebied van de Maas, met zo nu en 

dan een uitloper uit de ijstijd van wat ter plaatse 

de Mookse bergen genoemd worden. ‘De grond 

is daar heel erg verdicht. Dan heb je het echt 

over van die blauwe leemlagen, met dieptes tot 

vijf meter.’

Schuttersputjes

Rutten spreekt dan ook van ‘schuttersputjes’ 

of ‘bloempotten’ die voor de nieuwe aanplant 

gecreëerd werden. Bomenzand en menggranula-

ten waren geen optie, vanwege de belasting van 

de twee straten. Er werden alles bij elkaar 112 

bomen gerooid. Daar kwamen 53 bomen met 

gietranden en beluchtingssysteem voor terug: 

onder meer haagbeuk (Carpinus betulus ‘Albert 

Bekman’), pluimes (Fraxinus ornus), magnolia 

(Magnolia ‘Galaxy’) en Perzisch ijzerhout (Parrotia 

Den Ouden Groep claimt dat 

porfier als bomengranulaat 

duurzamer, sterker en 

goedkoper is
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persica ‘Vanessa’). In totaal nam Cuijk 722 

ton (425 kub) granulaat af bij Den Ouden 

Groenrecycling. Rutten: ‘Dat was minimaal; meer 

groeiruimte hadden we niet in verband met 

kabels, huisaansluitingen en andere ondergrond-

se infrastructuur.’ Het duurzaamheidsverhaal 

achter porfier was voor Cuijk een zwaarwegend 

argument om tot de aanschaf over te gaan, geeft 

de ambtenaar aan, samen met de vertaalde druk 

van 1700 tot 2000 kilo die het granulaat aankan. 

Mooi meegenomen was overigens ook dat Den 

Ouden in de omgeving van Cuijk gevestigd is – 

dat scheelde weer vervoerskosten en uiteindelijk 

ook nog wat CO2. 

Geen uitval

Het granulaat ligt nu een jaar op zijn plaats in de 

twee straten in Cuijk. ‘Tot nu toe is er nog geen 

uitval geweest’, laat Rutten weten. Ook van ver-

zakkingen is nog geen sprake. 

Allemaal mooi en goed natuurlijk, maar echte 

conclusies over dit soort producten kun je toch 

pas na een jaar of vijf trekken? Jarno van Veelen: 

‘Dit product is natuurlijk niet helemaal nieuw. 

Er is met het conventionele grauwacke-product 

al 15 jaar bewezen dat dit perfect werkt. Een 

boom kijkt niet naar duurzaamheid en kosten. 

Die reageert op voeding en ruimte. De ruimte is 

hetzelfde, en de voeding ook.’

Marktaandeel

De markt voor bodemverbetering is groot en 

groeit nog altijd. Den Ouden Groenrecycling 

behoort al jaren tot de top-5 van leveranciers, 

maar verwacht met het nieuwe bomengranu-

laat zijn marktaandeel te gaan uitbreiden. Het 

afgelopen jaar werd al 40.000 ton omgezet. Met 

name de vraag uit gemeenten neemt volgens 

Van Veelen de laatste maanden toe. ‘De cradle-

to-cradle-gedachte is voor gemeenten enorm 

belangrijk, en Den Ouden doet er met zijn CO2-

ladder en tal van andere zaken heel veel aan om 

dat inzichtelijk te maken.’

Hij denkt dat porfier nog veel meer in populari-

teit gaat toenemen, de komende jaren, omdat 

het zowel civieltechnisch als groentechnisch 

toepasbaar is. Meerdere partijen kunnen ermee 

uit de voeten. Van Veelen: ‘Voor gemeenten is 

duurzaamheid dus heel belangrijk; aannemers 

zullen juist weer meer kijken naar de prijs en de 

verwerkbaarheid van het product.’ 

Accountmanager Jarno van Veelen: ‘Voor gemeenten is duurzaamheid belangrijk; aannemers kijken juist weer 
meer naar de prijs.’

Bomenzand en meng-

granulaten waren geen optie 

vanwege de belasting van de 

twee straten

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5081
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De prijs van meststoffen is de afgelopen jaren 

relatief hoog. Een van de factoren die hieraan ten 

grondslag liggen, is de koers van de Amerikaanse 

dollar ten opzichte van de euro. Afgezien van 

enkele lichte stijgingen blijft de waarde van de 

euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar 

sinds mei 2014 dalen. Was een Amerikaanse 

dollar op 1 januari van dit jaar nog 0,83 euro 

waard, slechts één maand later is diezelfde dollar 

0,88 euro waard. In één maand tijd is dat een 

relatief klein verschil, zou je wellicht kunnen den-

ken, maar wie de wisselkoers van de afgelopen 

maanden bekijkt, ziet dat die er de afgelopen 

maanden voor heeft gezorgd dat de waarde van 

de euro flink is gedaald. De koers heeft een posi-

tieve invloed op de export van producten. Omdat 

bedrijven letterlijk meer waar voor hun dollars 

krijgen, is het voor hen interessant om producten 

vanuit de eurozone te importeren. De lage waar-

de van de euro kan daarom een stimulans zijn 

voor de Europese economie. Kán, want of dat 

ook daadwerkelijk het geval is, is ook afhankelijk 

van andere factoren, zoals de waarde van andere 

koersen en de handel met landen buiten Europa. 

Volgens Jan Aelbrecht, sales- en marketingmana-

ger bij meststoffenproducent Compo Expert BNL, 

zijn er op macro-economisch niveau drie belang-

rijke factoren die invloed uitoefenen op de mine-

rale meststoffenprijzen: de euro-dollarkoers, de 

energieprijzen en de welbekende ‘wet van vraag 

en aanbod’. ‘Neem bijvoorbeeld de prijs van stik-

stof’, vertelt Aelbrecht. ‘De grondstof voor mine-

rale stikstof is ammoniak. Deze wordt geprodu-

ceerd uit de stikstof van lucht. Ammoniak wordt 

verkocht in Amerikaanse dollars. Als de euro in 

verhouding tot de Amerikaanse dollar laag staat, 

dan stijgt de ammoniakprijs. Er is energie nodig 

om ammoniak te produceren. Een dalende ener-

gieprijs heeft een dalende invloed op de prijs van 

meststoffen. Als derde speelt de wet van vraag 

en aanbod een belangrijke rol. Is er meer vraag 

naar dan aanbod van meststoffen, dan stijgt deze 

prijs.’

Prijzen meststoffen stijgen door 
dalende euro
Grote vraag houdt prijs meststoffen hoog

Rond mei vorig jaar zette de waarde van de euro een daling in ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hoewel de koers in de tussentijd nog 

enkele malen licht steeg, bleef een algehele daling zichtbaar. In januari van dit jaar meldde NRC dat de wisselkoers niet meer zo laag geweest 

is sinds 2006. Een lage euro-dollarkoers zorgt ervoor dat de prijs van exportproducten daalt, maar omdat de grondstoffen voor meststoffen 

in dollars worden genoteerd, is de prijs van meststoffen juist relatief hoog. Boom in Business zoekt uit hoe het zit.

Auteur: Kelly Kuenen 

Er zijn drie factoren die 

invloed uitoefenen op de 

mestprijs: de euro-dollarkoers, 

de energieprijzen en de wet 

van vraag en aanbod
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En juist die vraag naar meststoffen speelt een 

belangrijke rol bij de huidige hoge mestprijzen. 

Want de vraag, die is er. Sterker nog: de vraag 

naar meststoffen stijgt. Op het eerste gezicht lijkt 

dat wellicht opmerkelijk. Mede door toedoen van 

de mestwetgeving laat het gebruik van meststof-

fen in Nederland de laatste jaren immers een 

dalende lijn zien. In de Meststoffenwet zijn regels 

opgesteld voor het bewerken en verwerken 

van meststoffen, met als doel overbemesting, 

zowel organisch als mineraal, te voorkomen. 

Overbemesting, met name een teveel aan 

nitraat of fosfaat, is schadelijk voor het milieu. In 

Nederland is sinds 2006 een nieuw mestbeleid 

van kracht. In dit beleid zijn gebruiksnormen 

vastgelegd voor zowel fosfaat, stikstof als dierlijke 

mest (uitgedrukt in stikstof). Als gevolg van de 

Meststoffenwet wordt het gebruik van meststof-

fen beperkt en moeten ondernemers in sommige 

gevallen uitwijken naar alternatieve bemestings-

methodes. Cijfers van het CBS uit 2013 laten 

zien dat het gebruik van stikstof en fosfor in 

Nederland daalt. Werd er in de landbouw in 

2001 nog 786 miljoen kilo stikstof aangevoerd, 

in 2011 was dat 659 miljoen kilo; een daling 

van ruim 16%. In 2001 werd er 103 miljoen kilo 

fosfaat aangevoerd, tien jaar later 82 miljoen 

kilo; een daling van ruim 19%. In beide gevallen 

is de toevoer van de stoffen middels kunstmest 

gedaald.

Strengere regelgeving en minder gebruik van 

meststoffen doet vermoeden dat de vraag naar 

meststoffen daalt, maar niets is minder waar. 

Wereldwijd stijgt deze vraag in rap tempo. Dat 

komt onder andere door de groei van de wereld-

bevolking en de stijgende welvaart. Als gevolg 

hiervan worden meer producten verbouwd, wat 

een stijging van de vraag naar meststoffen tot 

gevolg heeft. Meer vraag dan aanbod zorgt voor 

een stijging van de prijs, en dat is precies wat er 

aan de hand is: de grote vraag naar meststof-

fen houdt de hoge mestprijzen in stand. Of die 

prijzen ook de komende periode hoog blijven, 

is mede afhankelijk van het weer. Gunstig weer, 

zoals het vroeg inzetten van de lente, zal ervoor 

zorgen dat de vraag naar kunstmest stijgt. 

Hoewel meststoffen niet uitsluitend in de land-

bouw worden gebruikt, is de toenemende vraag 

vanuit de landbouw wel van invloed op de alge-

hele meststofprijzen.

Het lijkt er overigens niet op dat de wereld-

wijde vraag naar meststoffen de komende jaren 

zal stagneren. Een belangrijke factor daarbij Kaliwinning in de Colorado-rivier in de VS.

De groeiende bevolking en 

toenemende welvaart zorgen 

voor meer vraag naar 

meststoffen
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is, wederom, de stijgende welvaart en bevol-

kingsgroei. Volgens de Verenigde Naties zal de 

wereldbevolking in 2050 uit zo´n 9,6 miljard 

mensen bestaan. Dankzij die bevolkingsgroei zal 

de vraag naar grondstoffen de komende jaren 

vermoedelijk alleen maar stijgen. De International 

Fertilizer Industry Association (IFA), een organi-

satie die met regelmaat het gebruik van en de 

vraag naar meststoffen in kaart brengt, verwacht 

dat de wereldwijde vraag naar kunstmeststoffen 

in elk geval tot 2019 met 1,8% per jaar zal stij-

gen. De drie werelddelen met de grootste groei 

in de vraag naar meststoffen zijn volgens de IFA 

Latijns-Amerika en West- en Zuid-Azië. Ook in 

westerse landen zal de vraag naar meststoffen 

de komende jaren stijgen, maar volgens de IFA is 

deze groei bescheiden. Het lijkt er desondanks op 

dat de wet van vraag en aanbod wat betreft de 

meststofprijzen de komende jaren nog van kracht 

zal zijn. Aelbrecht: ‘Compo heeft vestigingen in 

Zuid-Amerika en het Verre Oosten. Natuurlijk 

verschilt de vraag van jaar tot jaar, maar ik denk 

dat de vraag naar specifieke meststoffen in deze 

regio’s op langere termijn zal toenemen.’

Meer informatie over de IFA-voorspellingen 

voor de komende jaren is te vinden in ‘Fertilizer 

Outlook 2014-2018’ op de site van de organi-

satie.

Kaliwinning in de Colorado-rivier in de VS.

Tot 2019 zal de wereldwijde 

vraag naar meststoffen 

jaarlijks met 1,8% stijgen 

Jan Aelbrecht

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5092
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‘Wat een goedkoop ding’, zei mij moeder vroeger vaak. Ze doelde dan 

meestal niet op een product, maar op een meisje in mijn leeftijdscategorie 

met –naar haar smaak– te korte rokken of een te spontane voorgevel. 

Toen al had ik het moeten weten: goedkoop is geen populair begrip. 

Niemand wil goedkoop zijn. Mijn moeder zou het niet met mij eens zijn, 

maar goedkoop is echt een ondergewaardeerd begrip. Het afgelopen 

jaar heb ik waarschijnlijk zo’n 25 ondernemers in het groen geïnterviewd: 

boomkwekers, maar ook groenvoorzieners en importeurs of fabrikanten van 

tuinmachines. Allemaal, alle vijfentwintig, waren ze lid van hetzelfde koor. 

Toen ik vroeg wat hun diepste motivatie was om te ondernemen, klonk het 

als in een samenzang: ‘Ik wil kwaliteit leveren.’ Nooit was er iemand die zei: 

‘Ik wil in mijn categorie de goedkoopste aanbieder zijn, en alles wat ik doe 

met mijn bedrijf, moet erop gericht zijn de kostprijs en afgeleid daarvan de 

verkoopprijs van mijn product te verlagen.’

Waarom zou uw klant anders in elkaar zitten dan uzelf? Bij iedere 

investering probeert u zelf toch ook de laagste prijs voor het juiste 

product te bedingen. Daarbij zult u altijd op zoek blijven naar goedkopere 

alternatieven. Goedkoper is altijd beter. 

Bij onze klanten waarderen we dat streven meestal minder. Een klant 

die alleen maar voor goedkoop gaat, wordt onterecht vaak niet serieus 

genomen. 

Ik denk dat je in de huidige economie beter kunt gaan voor de laagste prijs. 

Dat is waar je klanten mee kunt overhalen en het hoeft helemaal niet te 

leiden tot een minderwaardig product van een mindere kwaliteit. 

Als uitgever maken wij weliswaar geen plantjes of bomen, maar ook voor 

onze business gaat dat verhaal op. Als je bedrijfsprocessen slimmer inricht 

dan je collega’s, kun je een beter en goedkoper product maken dan die 

bedrijven. Het gaat daarbij om focus. Probeer een product te kweken 

waar de markt op zit te wachten, en dat tegen een prijs waar zo mogelijk 

niemand aan kan tippen. 

Verkijk je daarbij ook niet op de kosten van marketing. Boomkwekers in 

Nederland menen dat zij allemaal moeten investeren in dure concepten en 

websites. En verspillen daarbij – in mijn visie – massaal marketingeuro’s die 

nooit bij de klant aan zullen komen. Er zijn in heel Nederland misschien 

vijftig merken die echt iets losmaken bij de klant in de winkel, en daar 

zitten echt geen merken uit de boomteelt bij. Wees daarom voorzichtig met 

investeringen op dit gebied. Je product wordt duurder door dure marketing, 

maar je voegt geen waarde toe. 

Hein van Iersel    

hein@nwst.nl

Hoofdredacteur 

Je product wordt duurder door dure 

marketing, maar voeg je wel waarde toe? 

Nooit was er iemand die zei: ‘Ik wil in mijn 

categorie de goedkoopste aanbieder zijn en 

alles wat ik doe met mijn bedrijf, moet erop 

gericht zijn de kostprijs en afgeleid daarvan 

de verkoopprijs van mijn product te verlagen’

Goedkoop 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5090
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Bij BVB Substrates zijn we er vast van overtuigd dat alleen een 
optimale basis garant staat voor een gezonde groei. Elke dag zorgen 
wij dan ook voor de productie en levering van die optimale basis: 
het substraat. 

Met onze kennis, ervaring en moderne productiefaciliteiten zijn wij 
een betrouwbare leverancier voor kwekers in binnen- en buitenland. 
 Bent u benieuwd wat BVB Substrates voor u kan betekenen? Kom dan 
gerust eens langs of bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

At the Foundation of Growth
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