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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

Binnen een maand

meSTSTOFFen OVeRZiCHT

complete assortiment weg

inspiratieboom
Ostrya of hopbeuk

Pistol Flex
Laanboomkwekerijen
onkruidvrij

Knelpunten
onkruidbestrijding

Uw product 
  langer vitaal!

Luna PRIVILEGE is een krachtig fungicide voor 
de boomkwekerij, met een uitstekende werking 
tegen onder andere meeldauw.  
Dit leidt tot een:
▶ vitaler gewas
▶ gezondere oogst

/BayerCropNL

YOU LOOK

FABULOUS!

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. 
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Mart van Dijk 
Boomkwekerijen BV. Stekbedrijf 

G van der Loo BV

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

recycling boomband/bindbuis

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Faassen Tegelen B.V.
Vijverlaan 13

5932 AD Tegelen

T 077-3737000

F 077-3731393

florian@faassen.nl

Kromme Esse 6d

2741 KP Waddinxveen

T: 0031-182-612928

F: 0031-182-612273

info@bremmer-boomkwekerijen.nl

www.bremmer-boomkwekerijen.nl

Zundertseweg 78a

4715 SC Rucphen

T: 0165-341843

M: 0613471054

info@vdklootplanten.nl

www.vdklootplanten.nl 

(HAAG)CONIFEREN
BREMMER BOOMKwEKERIjEN

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

Mgr. Aertsstraat 37
5866 BG Swolgen
T: 0(031) 478-691281 
F: 0(031) 478-691904
E: hans@martvandijk.nl
I: www.martvandijk.nl

KwEKERIj ROOBEEK
Verlengde Roobeekweg 8
5944 NR Arcen
T: +31 (0) 77 473 2085
F: +31 (0) 77 473 2819
kwekerij@waagroep.nl

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Pandgat 12

5688 KK Oirschot

T: 0031(0)6 15 65 46 76 

F: 0031(0)499 57 35 08 

info@vlemminxbomen.nl 

www.vlemminxbomen.nl 

Boomkwekerij de jong 
van Laarhoven BV. Boomkwekerijen 

Gebr. janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

Spoortstraat 15
4054 MA Echteld

T: +31 344 643771
F: +31 344 641109

info@schalk.nl
www.schalk.nl

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij 
't Hooghout v.o.f.
Hooghoutseweg 17

5074 NA Biezenmortel

T: 0031- (0) 611463442

info@boomkwekerij-hooghout.nl

boomkwekerij-hooghout.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl
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18 'wij gaan helemaal  
voor de speciale 
soorten'

In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en 

vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomstplannen. 

Deze keer L. Akkermans boomkwekerijen. 
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Xylella fastidiosa:  
de stand van zaken

In nummer 6-2016 besteedde Boom in 

Business uitgebreid aandacht aan Xylella 

fastidiosa (Xf ). Onder de kop ‘Xylella fasti-

diosa aan de wandel’ werd verslag gedaan 

over de opmars van de bacterie in Europa. 

Waar iedereen bang voor was, gebeurde: al 

snel maakte de bacterie de oversteek naar 

het vasteland. Hoe staat het er nu voor? 

Boom in Business brengt de stand van zaken 

in kaart.

Ostrya of hopbeuk: bijna een dubbel-
ganger van haagbeuk, maar dan 
spannender en transparanter

Je kunt maar één keer de juiste keuze maken bij het 

aanplanten van een boom, aldus Wolfgang Holz, land-

schapsarchitect in dienst van de gemeente Helmond. 

Als ik hem, met zijn uitgesproken mening over Beheer 

Bewust Ontwerpen en Ontwerp Bewust Beheren vraag 

wat zijn inspiratieboom zou zijn, heb ik no time een 

mailtje terug. Het wordt de hopbeuk oftewel Ostrya 

carpinifolia.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Abonnementen
73,- 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 voorbe-
houden. Deze berusten bij Greenkeeper c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotoko-
pie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Greenkeeper 
wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 
Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 
of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 
in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 
op te vragen.

40 28
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Creativiteit moet boomteeltsector redden van 
onkruidwoeker 

De boomteeltsector maakt zich al jaren grote zorgen over de verschraling in het 

aanbod van gewasbeschermingsmiddelen. De belangrijkste oorzaak van dat 

probleem moet vooral gezocht worden in de administratieve lasten die de toe-

latingshouders en de boomkwekers opgelegd worden. Onkruidbestrijding in de 

boomteeltsector wordt steeds complexer, maar dat nodigt ook uit tot innovatie.  

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

32 Overzicht meststoffen

38 Binnen een maand complete 
 assortiment weg

44 Iets nieuws onder de zon

50 Hoofdredactioneel

47

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Als een koek op de pot, 
dus alles blijft mooi schoon

Het afstrooimiddel Cantop van Telermaat tegen onkruid 

en mos tast de zuurgraad van de grond niet aan en ont-

trekt weinig stikstof, dus de bemesting hoeft er niet voor 

te worden aangepast. ‘Voor mij is het het belangrijkste 

dat het functioneel is op de kwekerij, dat het werkt met 

de barkstrooier en dat het makkelijk is voor de mensen 

op de kwekerij’, zegt gebruiker Tonco Captein van P.W. 

Captein & Zn uit Alphen aan den Rijn.

14
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Batouwe zet sortiment 
FrieseSpil voort
Boomkwekerij FrieseSpil zet per 1 juli 2016 zijn 
activiteiten voort onder de paraplu van Batouwe 
Boomkwekerijen. Jaap de Jong van FrieseSpil krijgt 
bij Batouwe een rol als adviseur voor het specialis-
tische sortiment. Jaap de Jong (62) overwoog op 
termijn zijn bedrijf te beëindigen. ‘Maar dit is veel 
mooier: ik blijf actief in het mooiste vak dat er is. In 
mijn nieuwe rol hoef ik niet meer het fysieke werk 
te doen, maar ik kan me volledig richten op sorti-
mentsadvies, klantbezoeken en dergelijke. Hierin 
kan ik m'n ei kwijt. En Batouwe zorgt ervoor dat 
ons sortiment behouden blijft.’
Henk Huibers van Batouwe: ‘FrieseSpil deed nooit 
in mainstream bomen, maar zocht altijd naar iets 
dat er nog niet was.’

Ebben druk in de weer 
voor Boomfeestdag
Boomkwekerij Ebben heeft het druk gehad met 
voorbereidingen voor de Nationale Boomfeestdag. 
Het bedrijf leverde verschillende bomen voor het 
evenement. Vrijdag 11 maart jl. werd een trailer 
met diverse bomen richting Den Bosch gereden, 
waaronder ook een grote klimboom. Deze boom 
werd gisteren alvast geplant. De klimboom is voor-
zien van ondergrondse verankering, zodat kinde-
ren er naar hartenlust in kunnen klimmen en klau-
teren. Vanaf morgen vormt de boom het centrum 

van een bomencirkel. Den Bosch was dit jaar het 
decor van de Nationale Viering. Naast 5000 bomen 
werden er ook 12 bomen in een cirkel geplant, die 
samen het nieuwe Speelbos vormen. 
Ebben heeft volop ervaring in het kweken van 
bomen met bijzondere vormen. Vorig jaar werd 
ook een 'klimplataan' geleverd voor Future Green 
City, naar tevredenheid van de aanwezige kinde-
ren.

 ‘Agrarisch 
ondernemer moet 
zich onderscheiden’
Nederland moet zich de komende jaren nog ster-
ker onderscheiden bij de export van agrarische 
kennis en expertise, vindt staatssecretaris Martijn 
van Dam. ‘We moeten de kennis en expertise 
die ons onderscheidend maakt in kwantiteit, zó 
inzetten dat we ons meer onderscheiden in kwa-
liteit’, zei Van Dam donderdag 17 maart tijdens 
een bijeenkomst met de landbouwraden en de 
voedselzekerheidsexperts van de Nederlandse 
ambassades. Mede door de inspanning van de 
landbouwraad in Vietnam werd het land toegan-
kelijk voor Nederlandse appels, peren, bromelia's, 
onbewortelde begoniastekken en een viertal bio-
logische bestrijders. Verder is markttoegang van 

Schagen kiest voor 
Boot en Co voor 
levering groen
Afdelingshoofd Klaar van der Valk van de 
gemeente Schagen en directeur van Boot 
en Co Jan de Vries tekenden onlangs een 
raamovereenkomst, waarin zij aangeven een 
samenwerking aan te gaan voor het leveren 
en afnemen van groen. De kweker uit Boskoop 
levert daarmee diverse vormen van groen voor 
de gemeente, van bodembedekkende planten 
tot sierheesters en solitaire bomen. Het gaat 
om een overeenkomst met open posten (zoge-
naamde OMOP), waarin van tevoren niet is 
vastgelegd hoeveel er geleverd zal worden.
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NIEuWS

Nederlandse zaaizaden, bloembollen, stekmateri-
aal en pootaardappelen in Vietnam gewaarborgd.
Ook de voorwaarden voor de export van chry-
santen en snijbloemen naar de Verenigde Staten 
zijn het afgelopen jaar versoepeld. Hierdoor is de 
Nederlandse concurrentiepositie verbeterd. De 
totale Nederlandse export van agrarische produc-
ten steeg in 2015 van 81,5 naar 82,4 miljard euro. 
Het netwerk van landbouwraden ondersteunt 
Nederlandse bedrijven in de agrarische sector bij 
hun internationale ambities. Het landbouwraden-
netwerk heeft 42 vestigingen en bestrijkt in totaal 
74 landen.

Toon Ebben opent 
Plantarium 2016
De opening van de 34e editie van Plantarium 
op woensdag 24 augustus wordt verricht door 
Tuinbouwondernemer van het jaar Toon Ebben. 
Boomkwekerij Ebben ontving in januari jongstle-

den de Tuinbouw Ondernemersprijs 2016 in aan-
wezigheid van Hare Majesteit Koningin Maxima. 
Toon Ebben (52 jaar) is de vierde generatie Ebben 
die de dagelijkse leiding heeft van het familiebe-
drijf Boomkwekerij Ebben BV in Cuijk. 
Met de aanwezigheid van Ebben laat Plantarium 
zien alle aandacht te willen richten op het ver-
groenen van de buitenruimte. Een programma 
voor inrichters van het openbaar groen, land-
schapsarchitecten, groenvoorzieners, maar ook 
bestuurders moet mede aanzetten tot het bereiken 
van dit doel. Meerdere ondernemingen die (plant)
materiaal voor het openbaar groen leveren worden 
uitgenodigd deel te nemen. De activiteiten op 
Plantarium in dit kader zijn gericht op kennisover-
dracht, zorg voor duurzaamheid van de leefomge-
ving en bodemverbetering. 
De 34e editie van Plantarium wordt gehouden van 
24 t/m 27 augustus 2016 in het Plantariumgebouw 
op het Internationaal Trade Centre Boskoop-
Hazerswoude. Inschrijven voor de beurs is nog 
mogelijk. Bedrijven die zich voor 1 april aan-
staande via de site aanmelden, zijn zeker van een 
plaats. Na 1 april is de plaatsing op volgorde van 
inschrijving.

LTO bezorgd om 
politieke aanpak 
De Nederlandse politiek zou steeds minder waarde 
hechten aan de conclusies die onafhankelijke insti-
tuten trekken over gewasbeschermingsmiddelen. 
Conclusies van bijvoorbeeld het Ctgb en EFSA zou-

den echter leidend moeten zijn voor Martijn van 
Dam, stelt LTO Nederland.
Een motie in de Tweede Kamer zou aansturen op 
een verbod van imidacloprid. Ook zou de poli-
tiek het niet eens zijn met een verlenging van 
de toelating van glyfosaat, waarvan de Europese 
toelating momenteel opnieuw wordt gekeurd. LTO 
zegt bezorgd te zijn dat adviezen van adviesor-
ganen zoals Ctgb en EFSA onvoldoende worden 
meegenomen. ‘Wanneer deze middelen (glyfosaat 
en imidacloprid, red.) niet meer beschikbaar zijn, 
leidt dit tot inzet van andere middelen met andere 
werkzame stoffen die een zwaardere milieulast 
hebben’, stelt LTO Nederland. Volgens de organi-
satie zou uit testen van Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) blijken dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met de middelen.Platform helpt 

ondernemers 
opvolger vinden
Niet iedere agrarische ondernemer kan zijn 
bedrijf binnen de familie voortzetten, als hij 
zijn snoeischaar aan de wilgen hangt. Het 
vernieuwde platform Boer zoekt Boer helpt 
ondernemers bij het zoeken naar een geschik-
te partij buiten de familie.
Op de site kunnen ondernemers zoeken naar 
jonge professionals die graag een bedrijf wil-
len runnen. De portal bevat een zoekfunctie, 
waarmee zij kunnen zoeken op provincie en 
op sector. Vervolgens kunnen bedrijfsover-
dragers contact opnemen met geschikte 
kandidaten. Het platform is een initiatief van 
het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
(NAJK), Countus accountants + adviseurs, 
Flynth adviseurs en accountants, Lianne 
Veenstra Agrocoaching en de Rabobank. Het 
maakt deel uit van de vernieuwde website 
www.bedrijfsovernameportal.nl, die vorige 
week werd gelanceerd en waarop allerlei 
informatie te vinden is over bedrijfsovername. 
Ter ondersteuning van het online platform 
worden ook informatiebijeenkomsten georga-
niseerd. Meer informatie hierover is te vinden 
op bovenstaande site.

Succesvolle accudag 
Stierman de Leeuw
Stierman de Leeuw laat weten tevreden 
terug te kijken op een succesvolle accudag. 
Woensdag 8 maart organiseerde het bedrijf 
een dag die, zoals de naam aangeeft, in het 
teken stond van accugedreven machines. ‘Met 
dank aan alle deelnemers kunnen wij terugkij-
ken op een geslaagde accudag’, laat Stierman 
de Leeuw weten. Meer dan honderd mensen 
bezochten de dag, waarop niet alleen de vol-
ledige range van merken als Pellenc, Ego en 
Oregon te bewonderen was, maar de aanwezi-
gen de machines ook konden uitproberen.
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Nieuwe uitgave van 
Delphy
In april verschijnt de nieuwe gewasbeschermings-
gids 'Gewasbescherming Boomteelt en Vaste 
Plantenteelt 2016' van Delphy, team boomteelt. 
De gids bevat alle informatie die boom- en vas-
teplantentelers nodig hebben voor effectieve 
gewasbescherming. Per ziekte, plaag of onkruid 
wordt advies gegeven over de beste aanpak van 
het probleem. In de adviezen zijn alle wijzigingen 
in het middelenpakket, de laatste onderzoeksre-
sultaten en de praktijkervaringen van de adviseurs 
verwerkt. Daarbij is ook veel aandacht voor geïnte-
greerde bestrijding. Er is het afgelopen halfjaar een 
groot aantal nieuwe onkruidmiddelen toegelaten. 
Deze zijn opgenomen in de gids. De adviezen voor 
onkruidbestrijding zijn dus compleet gewijzigd. 
Achter in de gids zijn middelenoverzichten opge-
nomen met per middel info over het werkingsprin-
cipe, de formulering, resistentie en het effect op 
natuurlijke vijanden. Nieuw is dat ook de kleurcode 
van MPS-Mind is vermeld. Dit geeft een indicatie 
van de milieubelasting en helpt bij het maken van 
een milieuvriendelijke keuze. Verder staat in de 
gids uitgebreide informatie over hulpstoffen en het 
optimale spuitmoment. Door op het juiste moment 
te spuiten, kan men de werking verbeteren.
Boomkwekerijbedrijven die de gids vóór 20 april 
2016 bestellen, ontvangen daarnaast via de mail 
kosteloos de gewasbeschermingsnieuwsbrief. 
Hiermee blijven ze op de hoogte van de laatste 
wijzigingen op het gebied van gewasbescherming. 
Kijk voor meer informatie en het bestelformulier 
op de site van Delphy. De gids is ook telefonisch te 
bestellen.

Agrotechniek Holland 
driekwart volgeboekt
Al bijna 200 fabrikanten, importeurs en dealers 
schreven zich in voor de vierde editie van de 
outdoor-agrobeurs AgroTechniek Holland in 
Biddinghuizen, die van 7 t/m 10 september zal 
plaatsvinden. ‘Daarmee is nu al, met nog een half-
jaar te gaan, driekwart van de totale 18 hectare 
volgeboekt’, aldus beursmanager Willem Bierema. 
Landbouwevenement AgroTechniek Holland 
beleefde in 2010, 2012 en 2014 drie succesvolle 
edities met meer dan 400 exposerende merken en 
50.000 bezoekers. De organisatie is in handen van 
AgroTechniek Holland BV, de beursorganisatie die 
100% eigendom is van Fedecom, de fusie-organi-
satie van de voormalige Federatie Agrotechniek 
en COM.
‘We zijn blij dat zowel bekende, vertrouwde 
deelnemers als nieuwkomers zich inschrijven 
voor ons tweejaarlijkse agro-evenement’, aldus 
Bierema. Dat zijn bekende trekkermerken en 
fabrikanten, zoals New Holland, Fendt, Massey 
Ferguson, Valtra, Case/Steyr, Deutz Fahr, Krone en 
Claas, en veel Nederlandse fabrikanten, waaronder 
Agrifac, Vervaet, Veenhuis, Reesink, Kverneland en 
Schuitemaker. Maar ook nieuwe merken zijn van 
de partij, zoals unimog, Linde heftrucks, Horsch 
machines, Aerts ploegen, Rabe grondbewerking en 
Agritrucks.
We hebben nu al besloten weer drie exposi-
tievelden te gebruiken op het Walibi-terrein in 
Biddinghuizen, zodat er van woensdag 7 tot en 
met zaterdag 10 september 2016 maar liefst 
180.000 m2 beschikbaar is voor stands, demon-
straties, trekkerbehendigheid en testritten op de 
nieuwste trekkermodellen.’

Open Kwekerijdag 
2016 in Nessepolder, 
Boskoop
Een keur van boomkwekerijbedrijven in de 
Nessepolder te Boskoop opent op zaterdag 
18 juni 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur de 
deuren tijdens de zesde editie van de Open 
Kwekerijdag Greenport Boskoop. 
Dit jaar heeft men de keuze uit boomkwekerij-
bedrijven met snijheesters, een boomkweke-
rijproduct dat in boeketten en bloemstukken 
wordt verwerkt, klimfruit en klimplanten, de 
teelt van de welbekende Skimmia's, buxus en 
alles wat maar met de boomkwekerij te maken 
heeft. 
De Open Kwekerijdag Greenport Boskoop 
wordt jaarlijks in een ander deel van de Regio 
Boskoop gehouden, waardoor er ieder jaar weer 
iets anders te zien en te beleven is. Dit jaar is 
gekozen voor de Nessepolder, omdat dit vol-
gens de organisatie een bijzondere plek is, gele-
gen tussen Alphen aan den Rijn, Hazerswoude 
en Boskoop. Hier zijn uitgestrekte bedrijven te 
vinden die allemaal op een bijzondere manier 
met elkaar verbonden zijn. 
Greenport Boskoop staat bekend om zijn grote 
diversiteit aan boomkwekerijbedrijven. In de 
regio vindt met veel vakmanschap de productie 
plaats van vele bomen, struiken en planten 
die de hele wereld over gaan. Hoe dit gaat 
en wat er bij komt kijken, is tijdens de Open 
Kwekerijdag te zien. De Open Kwekerijdag is 
gratis toegankelijk. Meer informatie op de site 
van het evenement.
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Forever&Ever sluit 
zich aan bij Benefits of 
Nature
Het netwerk van Stichting Benefits of Nature 
(BON) is recent uitgebreid met het hortensiamerk 
Forever&Ever als een van de Founding Fathers.
De Forever&Ever-hortensia's worden onder andere 
gekweekt op de kwekerij van Gebr. Jonkers uit 
Elshout, naar eigen zeggen een van de duurzaam-
ste hortensiakwekerijen in Europa. De mate van 
duurzaamheid kan volgens Benefits of Nature met 
behulp van de speciaal ontwikkelde methode 
gemeten worden. 
Door zich als Founding Father te verbinden aan 
Benefits of Nature, wil Forever&Ever bijdragen aan 
kennisdeling, informatie-uitwisseling en het ver-
groten van duurzame innovatie binnen de gehele 
keten en sector. ‘Door de snel veranderende markt 
is integrale duurzame productie en vooral samen-
werking in de keten een must’, aldus Maikel Loots 
van Forever&Ever. 
Het team van Benefits of Nature is blij Forever&Ever 
te mogen verwelkomen in het netwerk. ‘Grote 
stappen zetten in het verbeteren van de duur-
zaamheid in de tuinbouwsector kunnen we alleen 
als de hele keten meewerkt. Forever&Ever zal 
daarom als merk en producent van deze unieke 
duurzame hortensia samen met de rest van ons 
netwerk een waardevolle bijdrage leveren aan 
de verduurzaming van de tuinbouwsector’, aldus 
Henri Potze van Benefits of Nature.

Lichtgevende bomen 
op Innovation Expo
Tijdens de Innovation Expo, die op 14 april aan-
staande plaatsvindt in Amsterdam, wordt onder 
meer aandacht besteed aan een project met 
lichtgevende bomen. De bomen worden inge-

smeerd met een biobased coating die licht geeft. 
Zo kunnen ze fungeren als alternatief voor de 
lichtbronnen die we nu kennen. Een eerste pro-
ject met lichtgevende bomen staat gepland voor 
Amsterdam. De Innovation Expo staat in het teken 
van de Sustainable Urban Delta: een groene, crea-
tieve megastad die vooroploopt in het ontwikkelen 
van innovaties als fotonica, zelfrijdende auto's en 
biobased productie. Meer informatie over het eve-
nement is te vinden op deze site.

Peter Mouthaan 
neemt Dutch Power 
Company over
Peter Mouthaan (38) heeft met behulp van ABN 
AMRO Participaties het familiebedrijf Dutch Power 
Company (DPC) overgenomen van zijn familie. Met 
de kapitaalverschaffing richt DPC zich op groei in 
West-Europa. Dutch Power Company is de moe-
dermaatschappij van de bedrijven Conver, Herder, 
Precision Makers, Roberine en Votex met een geza-
menlijke omzet van 35 miljoen euro. 
De bedrijven van de Dutch Power Company zijn 
gespecialiseerd in berm-, groen- en slootonder-
houd en combineren dat met applicaties die deze 
machines op basis van gps-techniek autonoom 
laten werken. 
Peter Mouthaan: 'Nederland staat in het buiten-
land bekend om zijn innovatieve oplossingen op 
het gebied van irrigatie-, berm- en slootmanage-
ment. Aan de andere kant zijn er markten die snel 
groeien en die behoefte hebben aan innovatie en 
ontwikkeling. De interesse uit het buitenland voor 
onze nieuwe producten is dan ook groot, maar we 
zullen moeten investeren om die interesse om te 
zetten in sales. Met ABN AMRO Participaties heb 
ik een solide partner gevonden die duurzaam wil 

investeren in de groei van onze groep. Dankzij hen 
krijgen wij de mogelijkheid om sales te genereren 
en te groeien.'
ABN AMRO Participaties verschaft risicodragend 
vermogen aan winstgevende ondernemingen in 
Nederland. Zij investeren in ondernemingen met 
een sterke marktpositie, een duidelijke groeipoten-
tie en een actief en daadkrachtig management dat 
bereid is te participeren.
De afgelopen jaren heeft Dutch Power Company 
ingezet op innovatie, zodat er preciezer en efficiën-
ter kan worden gewerkt. Greenbot, de eerste onbe-
mande tractor die zelfstandig werkzaamheden kan 
verrichten, is een goed voorbeeld van de vernieu-
wingsslag die de organisatie heeft gemaakt. Op 
de beurs Agritechnica (2015) werd Greenbot door 
de internationale pers de innovatie van de eeuw 
genoemd. Vorig jaar werd ook het merk Roberine 
nieuw leven ingeblazen met een zelfrijdende kooi- 
en klepelmaaier. Bij de DPC-groep is men alweer 
bezig met de volgende innovaties. De tak Precision 
Makers heeft de X-pert ontwikkeld, waarmee 
bepaalde merken tractoren omgebouwd kunnen 
worden voor onbemande besturing. Mouthaan: 
'Precisielandbouw heeft de toekomst. Dat is niet 
alleen onze mening, maar ook die van ABN AMRO 
Participaties. Onze oplossingen zijn erop gericht 
dat echt iedereen ze kan gebruiken. Het is bijna 
'plug-and-play', dus inschakelen en aan het werk 
zetten. Daarnaast zijn we bezig met precisietoe-
passing voor opbrengstbemesting en onze eigen 
lijn hardware. ABN AMRO Participaties deelt onze 
visie dat niet alleen de landbouw, maar de gehele 
groene sector zich in hoog tempo verder automa-
tiseert.'
Bemiddelaar Fusies & Overnames Marktlink stond 
de familie Mouthaan bij gedurende het zoek- en 
selectieproces van een geschikte financiële partner 
voor de DPC-groep.
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Future Green City 
2016
Future Green City krijgt een vervolg. De eerste 
editie van het evenement trok 2200 bezoekers en 
werd met een cijfer 7 beoordeeld. De organisatie 
laat weten dat de tweede editie zal plaatsvinden 
van 29 november t/m 1 december 2016.
Future Green City houdt zich bezig met de uit-

dagingen waarmee de stad van de toekomst zal 
worden geconfronteerd; denk aan een groeiende 
bevolking, toenemende afvalproductie en het 
hitte-eilandeffect. Op de tweede editie staat een 
integrale aanpak van de realisatie van een leefbare, 
toekomstbestendige stad centraal. Er zijn exposan-
ten op het gebied van bouw, infra, water, milieu 
en groen, van solitaire bomen tot groene daken en 
gevels, groene geluidsschermen, slimme mobili-
teitssystemen, opvang en hergebruik van regenwa-
ter, natuurvriendelijke oevers, circulaire economie, 
duurzame bouwconcepten en een energieneutraal 
stadsdeel. Tijdens de komende editie zullen ook 
thema’s als de smart city, architectuur, duurzame 
energie en circulaire economie aandacht krijgen. 
Future Green City 2016 richt zich op iedereen die 
vakmatig actief is in de ontwikkeling en inrichting 
van de stad. De editie van 2016 vindt weer plaats 
in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch en wordt 
uitgebreid met één hal meer dan de vorige editie.
Future Green City 2016 wordt ondersteund door 
een brede adviescommissie met vertegenwoordi-
gers van o.a. BNSP, Alterra Wageningen uR, Anthos, 
BNA, Branchevereniging VHG, CAH Vilentum 
Dronten/Almere, de gemeente Groningen, 
GPKL, KNW, MKB Infra, NVRD, NVTL, Platform31, 
Stadswerk Nederland, Stichting PassiefBouwen, 
Stichting Rioned, Tuinbranche Nederland, unie 
van Waterschappen, VNG, VNR, Vrije universiteit 
Amsterdam, VVM, Waterschap Aa en Maas en (Z)
LTO.

Stand van zaken 
bufferzones 
bacterievuur
Bacterievuur kan plotseling en explosief uitbreken 
en grote schade aanrichten aan meidoornhagen, 
maar ook in de fruit- en laanboomteelt. Onder 
toezicht van de NVWA en in opdracht van de Raad 
voor de Boomkwekerij zorgt Naktuinbouw voor de 
controles op bacterievuur op bedrijven en in de 
groene ruimte. Ook de administratieve afhandeling 
hoort daar bij. Een terugblik op de situatie in 2015 
en de verwachtingen voor 2016.  In 2015 zijn zo'n 
41.500 objecten, zoals individuele planten, hagen 
of bosschages, gecontroleerd op bacterievuur in 
de twaalf zones. In deze zones vonden de inspec-
teurs 93 bacterievuuraantastingen (2014:110). De 
door bacterievuur aangetaste planten in de buf-
ferzones moeten worden verwijderd.  Halverwege 
de jaren 80 waren er nog zo'n 4.000 vondsten per 
jaar. Door de extra inspecties is dit in de loop der 
jaren teruggebracht tot zo'n 100 per jaar. De infec-
tiedruk is in Nederland dus flink afgenomen. Wordt 
er binnen een bufferzone toch bacterievuur aange-
troffen, bijvoorbeeld in het openbaar groen in de 
directe omgeving van een perceel, dan beperkt dit 
de handel van dit perceel direct. Dit kan grote eco-
nomische schade veroorzaken. Om dit te voorko-
men spoort Naktuinbouw binnen de bufferzones 
aantastingen van bacterievuur op en controleert 
zij op naleving van de maatregelen. Hiermee wor-
den de productiepercelen in de zone beschermd. 
In veel zogenaamde 'derde landen' (landen buit 
de Eu) heeft bacterievuur de quarantainestatus. 
Bufferzones kunnen de basis vormen voor de pro-
ductie van materiaal dat afgezet wordt in derde 
landen met strenge eisen als het om bacterievuur 
gaat. In 2015 organiseerden LTO en Naktuinbouw 
in diverse bufferzones bijeenkomsten voor boom-
kwekers om het hierboven beschreven belang 
van de bufferzones nog eens uit te leggen. Het 
zou namelijk zonde zijn - en mogelijk ook proble-
matisch - als er door te weinig belangstelling van 
bedrijven zones moeten verdwijnen. Bedrijven 
verliezen hierdoor mogelijk (een deel van) hun 
afzetmarkt. De zones worden wettelijk vastge-
steld. Eenmaal geschrapte zones zijn dan ook niet 
zomaar terug te halen. Als een zone er niet meer 
is, wordt ook de omgeving niet meer specifiek 
gecontroleerd en waar nodig opgeruimd. Hierdoor 
bestaat het gevaar dat de infectiedruk weer flink 
toeneemt.

Nieuwe vrachtwagen 
met kraan voor Van 
Weert Rondhout
Van Weert Rondhout werkt met een nieuwe 
vrachtwagen, een Volvo FMX met haaksysteem 
en 15 ton/meter Epsilon kraan.
Op de foto is hij bezig op een werk voor 
Waterschap AA en Maas. Het waterschap gaat 
een aantal plaatsen aanpakken waar de veilig-
heid van de chauffeurs die het maaiwerk 
verrichten, niet meer gegarandeerd is. Er 
worden bredere schouwpaden en betere paden 
gerealiseerd. Bomen en beplantingen worden 
gerooid, de stronken worden gefreesd en het 
frees-materiaal van de werklocatie wordt 
afgevoerd. De overige bomen worden gesnoeid.
'Deze vrachtwagen met Euro 6-motor voldoet 
aan de nieuwste richtlijnen wat betreft CO2-
uitstoot, veiligheid en ergonomie voor de 
chauffeur. De nieuwe aanwinst is per januari 
van dit jaar in gebruik genomen', aldus 
Willem-Jan van Weert.
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Er is veel onrust in de branche over het  
verschralende aanbod van gewasbeschermings-
middelen, zegt Peter van Dongen, directeur van 
Telermaat BV. Zijn onderneming is grootleverancier 
van onder meer gewasbeschermingsmiddelen 
voor de boomkwekerij en aardbeienteelt. De angst 
voor verschraling van het middelenaanbod vindt 
Van Dongen op zijn minst voorbarig. Hij verwacht 
niet dat het aanbod op korte termijn drastisch 
verschraalt: ‘Er zijn voorlopig voldoende middelen 
te koop waar boomkwekers mee kunnen werken. 
Het gebruik ervan wordt echter wel complexer, 
verwacht ik. Dat komt door nieuwe wettelijke 
gebruiksvoorschriften.’ 

Etikettering
De aanpassingen waarover Van Dongen spreekt, 
hebben alles te maken met het nieuwe etiket-
teringssysteem voor onkruidbestrijdingsmiddelen 
dat al in 2008 is ingezet. Het komende jaar moeten 
veel toelatingshouders van die middelen hun  
etiketten aanpassen aan een nieuw wettelijk  
stramien, dat onder meer voorschrijft dat de  
wettelijke gebruiksvoorschriften op de verpakking 
moeten staan. 

Het probleem is dus niet zozeer dat werkzame 
stoffen verboden worden, maar dat de wettelijke 
gebruiksvoorschriften voor die stoffen worden 

aangepast. Tijdens een eerdere aanpassingsronde 
zijn op die manier al enkele middelen buiten de 
boot gevallen. Het is niet uitgesloten dat zoiets 
weer gebeurt. ‘De op handen zijnde tweede aan-
passingsronde, dit jaar, kan tot gevolg hebben dat 
er weer bestrijdingsmiddelen van de menukaart 
van boomkwekers worden geschrapt’, zegt Peter 
van ’t Westeinde, specialist plantgezondheid van 
de Vakgroep Bomen en Vaste planten van LTO 
Nederland daarover. ‘Maar het is te vroeg om daar 
al voorspellingen over te doen. Het is gewoon niet 
te voorspellen hoe de toelatingshouders met de 
nieuwe voorschriften zullen omgaan.’ 

De boomteeltsector maakt zich al jaren grote zorgen over de verschraling in het aanbod van gewasbeschermingsmiddelen. 

De belangrijkste oorzaak van dat probleem moet vooral gezocht worden in de administratieve lasten die de toelatingshouders en de boomkwekers 

opgelegd worden. Onkruidbestrijding in de boomteeltsector wordt steeds complexer, maar dat nodigt ook uit tot innovatie.  

Auteur: Paul van der Sneppen

Creativiteit moet  
boomteeltsector redden van 
onkruidwoeker 
Administratieve lasten trekken zware wissel op  
onkruidbestrijdingsplan boomkwekerij
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Verschraling
Van ‘t Westeinde heeft dus nog geen zicht op wat 
deze maatregel de komende jaren gaat betekenen 
voor het aanbod van gewasbeschermings- 
middelen: ‘Voor veel toelatingshouders betekent 
het dat ze opnieuw onderzoeksgegevens moeten 
aanleveren en een toelating moeten aanvragen. 
Dat kost veel tijd en geld. Het ligt voor de hand  
dat ze eerst de toelatingen regelen voor de grote 
teelt. Daar maken ze de meeste omzet. Het valt 
niet uit te sluiten dat de kleine teelt, waartoe de 
boomkwekers behoren, buiten de boot valt.  
Als er verschraling van het middelenaanbod 
optreedt, dan is het in de kleine teelten.  
Ik begrijp de zorgen dus wel.’

Van ’t Westeinde ziet voor de boomkwekerij een 
toekomst in het verschiet waarin noodgedwon-
gen veel creatiever omgegaan moet worden met 
onkruidbestrijding: ‘Iedere keer dat toelatings- 
houders een nieuwe administratieve last wordt 
opgelegd, kan dat tot gevolg hebben dat een  
middel uit de winkelschappen verdwijnt.
Verschraling van het middelenaanbod ligt dus  
wel op de loer.’

Beschikbaarheid
Maar dat is niet het hele probleem. Ook voor de 
middelen die wel beschikbaar blijven, verandert  
er waarschijnlijk het een en ander. Het is te ver-
wachten dat bepaalde onkruidbestrijdings- 
middelen aan beschikbaarheid moeten inboeten 
doordat de gebruiksvoorschriften veranderen.  
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de wet-
telijk voorgeschreven gebruiksfrequentie wordt 
aangepast.

Van Dongen voorziet daar problemen. ‘Het wordt 
schipperen. We moeten nu vaak al flink puzzelen 
met de klanten om met het beschikbare aanbod 
en binnen alle voorschriften tot een werkbaar 
onkruidbestrijdingsplan te komen. Dat wordt in  
de toekomst alleen nog maar complexer, vrees ik.’      

Handhaving
Hij ziet ook problemen voor de handhaving van 
alle regels. ‘Ik zie dat boomkwekers heel erg hun 
best doen om binnen de wet te werken. Ik heb 
niet de indruk dat de maatregelen geen draagvlak 
vinden in de branche. Maar naarmate onkruid-
bestrijding complexer wordt, wordt niet alleen de 
advisering, maar ook de controle en handhaving 
lastiger.’

En dat kan een probleem worden. Een boom-
kweker hoeft immers niet altijd met boze opzet 
buiten de regels te treden. Onbedoelde overtredin-
gen kunnen ook ontstaan door hoge regeldruk en 
complexe regels. 

Onderzoek
Veel boomkwekers lijken nu al niet goed op de 
hoogte van de regels omtrent het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt onder 
meer uit onderzoek van het hoogheemraadschap 

Rijnland in de regio Boskoop, Zuid-Holland.  
In 2012 maakte het hoogheemraadschap melding 
van hoge concentraties verboden middelen in 
sloot- en oppervlaktewater. De verontreiniging zou 
afkomstig zijn van lokale boomkwekerijen,  
zo stelde men vast. 

Die constatering heeft geleid tot een grote  
inleveractie. De bereidheid onder boomkwekers 
om mee te werken was zonder meer groot.  
Maar liefst 200 boomkwekers uit de greenport-
regio Boskoop werkten mee aan inspecties en 
opschoning van hun middelenkast. Tijdens de actie 
is 1895 kilo aan verboden middelen ingeleverd  
en veilig verwerkt.

Grote verpakkingen
Een van de constateringen die tijdens de  
campagne werden gedaan, is dat boomkwekers 
vaak met grote hoeveelheden bestrijdings- 
middelen blijven zitten. Kleine bedrijven en teel-
ten, waaronder de boomkwekerij, gebruiken in de 
praktijk maar kleine hoeveelheden gewas- 
beschermingsmiddelen. Bij gebrek aan kleine  
verpakkingen zijn ze echter genoodzaakt om  
minimaal vijf of tien liter aan te schaffen. Het 
gevolg is dat veel middelen in de voorraad niet 
meer de juiste etiketten dragen of ver over de  
wettelijk voorgeschreven houdbaarheidsdatum 
zijn. De grootste hoeveelheid bestrijdingsmiddel 
die tijdens de inleveractie werd ingenomen, betrof 
het middel Afarin granulaat. Dat middel stond toen 
al twaalf jaar op de lijst van verboden onkruid-
bestrijdingsmiddelen. 

Ook doen de ervaringen in Zuid-Holland vermoe-
den dat boomkwekers lang niet altijd even veel 
aandacht besteden aan de gebruiksvoorschriften 
op de etiketten. Dat blijkt onder meer uit het feit 

‘Chemie wordt het sluitstuk 

in de onkruidbestrijding. 

Andere methoden worden 

belangrijker’
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inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.
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wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder
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dat de veiligheidsvoorschriften voor de gebruiker 
vaak slecht worden nageleefd. ‘Kwekers lijken zich 
weinig bewust van de gezondheidsschade die de 
middelen kunnen aanrichten bij henzelf’, zo meldt 
het onderzoeksrapport dat naar aanleiding van 
de inleveractie is opgesteld. Kwekers zouden vaak 
zonder beschermende kleding met de chemische 
stoffen werken en desgevraagd de gevaren daar-
van bagatelliseren. 

Arbeidsintensief
Maar dat is zeker niet de ervaring van Peter van 
Dongen. De boomkwekers die hem raadplegen, 
willen volgens het boekje werken en hebben dus 

juist veel aandacht voor wat op de etiketten staat. 
‘Maar het naleven van de wettelijke voorschriften 
wordt ze niet makkelijk gemaakt. Kon je vroeger 
nog met één enkel middel een onkruidgewas 
bestrijden, nu heb je daar soms meerdere  
middelen voor nodig. Dat wordt alleen maar erger. 
Ook wordt onkruidbestrijding arbeidsintensiever. 
De inzet van meer verschillende middelen  
betekent ook meer spuitrondes.’

Die complexiteit lijkt echter ook ruimte te  
scheppen voor innovatie. Vorig jaar is door ver-
schillende stakeholders een branchebreed driejarig 
koepelproject opgestart waarin verschillende 
innovaties in de praktijk op hun haalbaarheid 
worden getoetst. De Raad voor de Boomkwekerij 
(Anthos en LTO) voert de regie. Doel is vooral om 
toe te werken naar een meer preventieve aanpak 
van problemen die de plantgezondheid bedreigen. 
Onkruidbestrijding is een van de belangrijkste  
aandachtspunten. 

Hoopvol
Van ’t Westeinde ziet in het koepelproject wel 
hoopvolle ontwikkelingen. Zo hebben proeven 
met aaltjesbestrijding na een jaar al goede  
resultaten geboekt. Ook wordt geëxperimenteerd 
met verschillende bodembedekkers om onkruid-
woeker tegen te gaan. Er lopen proeven met  
plastic bodembedekking, compost en stro. 

De toekomst van de boomteelt zoals Van ’t 
Westeinde die schildert, doet hier en daar wat  
futuristisch aan. Hij voorspelt onder meer dat 
robots wellicht een rol gaan spelen bij de onkruid-
bestrijding. Ook ziet hij nu al hoe drones ingezet 
worden voor het analyseren van de bodem, bij 
het heel lokaal bestrijden van onkruid en bij het 
hyperlokaal inzetten van pesticiden. ‘Ik voorzie 
uiteindelijk een boomkwekerijsector die heel 
duurzaam produceert met slimme inzet van veel 
verschillende maatregelen en middelen.’

De toekomst van de onkruidbestrijding in de 
boomkwekerij is onzeker, zoveel staat vast.  
Van Dongen verwacht, in ieder geval voor de korte 
termijn, niet zo veel van de innovaties die het  
koepelproject onderzoekt. Hij denkt dat chemie 
in de onkruidbestrijding voorlopig nog wel een 
belangrijke rol blijft spelen: ‘Ik denk dat we  
toegroeien naar onkruidbestrijding middels een 
mix van maatregelen en middelen. Maar de rol  
van chemie blijft voorlopig nog wel groot.’  
Van ’t Westeinde gelooft ook in die mix, maar ziet 
de rol van chemie daarin snel veranderen. ‘Chemie 
wordt het sluitstuk in die mix, verwacht ik.’ 

Peter van 't WesteindePeter van Dongen

De toekomst van de onkruid-

bestrijding in  
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het een en ander
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Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.
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'Wij gaan helemaal  
voor de speciale soorten'

In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn 

toekomstplannen. Deze keer L. Akkermans boomkwekerijen. 

Auteur: Dick van Doorn
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Wanneer is het bedrijf opgericht  
en hoe groot is het nu?
'Het bedrijf is in 1921 opgericht door opa Willem 
Akkermans, naar wie ik vernoemd ben. Opa kwam 
uit een boomkwekerijfamilie in Teteringen. In 1990 
ben ik samen met mijn broer Ton in maatschap 
gegaan met ons vader. Daarna namen we het 
bedrijf geleidelijk aan over. In 1990 was de omvang 
van deze boomkwekerij 7 hectare. We hadden op 
dat moment een gemengd assortiment van  
laan- en sierbomen, sierheesters en ook nog  
sierconiferen. Al snel daarna zijn Ton en ik echter 

helemaal overgegaan op jonge laanbomen. Nu 
heeft ons bedrijf een omvang van zo'n 33 hectare 
waarbij alle percelen om het dorp Maashees  
liggen; alles in een straal van zo'n twee kilometer.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
'Onze bedrijfsfilosofie is dat we  
gespecialiseerd zijn in een afwijkend assortiment 
laan- en sierbomen, deels met gepatenteerde 
soorten. We werken daarbij zo efficiënt mogelijk. 
Omdat al onze kwekerijen in de buurt liggen, 
gaan we bijvoorbeeld rijdend met de kluitenrooier 
naar de percelen. Achter de kluitenrooier hangen 
we kleine karretjes waarop we de kluiten kunnen 
laden, zodat we in één rit de kluiten gemaakt en 
ook thuis hebben. Deze karretjes zijn erop gemaakt 
dat we ze met de heftruck kunnen oppakken en ze 
op vrachtwagenhoogte weer kunnen lossen. Een 
ander voorbeeld van efficiënt produceren is dat 
we samenwerken met Art Hendriks uit Geysteren, 
met wie we het gotensysteem hebben gebouwd. 
We zijn er voornamelijk mee begonnen omdat het 
goed past in het teeltplan. Je kunt dan in de herfst 
planten, waardoor je een betere arbeidsspreiding 
hebt. Verder is het wortelgestel bij planten uit 
het gotensysteem veel beter dan dat van planten 
gewoon uit de volle grond. Met name voor slecht 
wortelende en moeilijk te verplanten bomen is dit 
gotensysteem bijna noodzakelijk. Daarbij kun je 
denken aan Carya, Elaeagnus en Tetradium.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
'Met ons assortiment richten wij ons op twee ver-
schillende doelgroepen. De ene groep  
is de tuin- en hoveniersmarkt. Daar gaan  
bijvoorbeeld de bolbomen en kleine sierbomen 
heen. Belangrijkste voorbeelden hiervan: Catalpa 
bignonioides 'Nana', Liquidambar styraciflua 
'Gumball' en Quercus palustris 'Green Dwarf'.  
En ook Styrax japonicus 'June Snow', die vorig jaar 
is uitgekomen op Groot Groen en waar we een  
zilveren medaille mee hebben gewonnen. De 
andere afzetmarkt/groep zijn de laanboom- 
kwekers. Typische soorten voor deze markt zijn 
Ostrya carpinifolia en de Carya illinoinensis.  
Verder ook nog de Gleditsia triacanthos 'Draves' 
waar we in 2012 een gouden medaille mee  
hebben gewonnen. We zijn dus ook bij Ton Draves 
zelf in Amerika, in Buffalo, geweest en zagen dat 
het een goede boom voor in de stad was.  
We hebben nu ook de kwekersrechten van deze 
soort. De Carya illinoinensis is overigens een 
boomsoort die moeilijk te verplanten is, maar 
omdat we hem opkweken in een sleuvenpot en 

10 VRAGEN AAN

5 min. leestijd

Naam: Willem Akkermans
Bedrijf: L. Akkermans boomkwekerijen
Plaats: Maashees
Leeftijd en opleiding: 49 jaar, eerst de LAS in 
Horst en aansluitend  
de MAS in Boskoop, studie praktijkrichting; 
3 dagen school, 2 dagen stage. 
Buitenlandstages 
in Nieuw-Zeeland (6 maanden), Duitsland 
(2 maanden) en Ierland (2 maanden). 
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daarna in het gotensysteem, is het wortelgestel 
dusdanig dat hij wel verplant kan worden.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
'We hebben veel afspraken met diverse kwekers, 
bijvoorbeeld stekbedrijven die laan-bomen voor 
ons stekken. En ook bedrijven die magnolia's en 
Cornus kousa cultivars op afspraak voor ons enten. 
Zelf vermeerderen we zestig  
procent van ons assortiment door middel van 
oculeren, winterhandveredeling, in het voorjaar 
kopveredeling en een gedeelte in september  
door enten.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
'We verkopen zo'n 60 à 65 procent in Nederland en 
de rest in andere Europese landen. Aan de hove-
niersmarkt verkopen we vooral voor oppot. Van de 
30 à 35 procent die we in Europese landen afzet-
ten, is een deel opplant voor laanboomkwekers en 
een ander deel gaat naar  
handelsbedrijven en exporteurs. Van de 100  
procent afzet is zo'n 35 procent eigen export die 

we rechtstreeks leveren. Bijna alle klanten halen  
we binnen via mond-tot-mondreclame; we staan 
niet veel op beurzen en doen niet veel aan  
acquisitie. Voordeel daarbij is ook dat we van  
sommige soorten de kwekersrechten hebben, 
waardoor klanten ons wat sneller vinden. Neem 
bijvoorbeeld Gleditsia triacanthos ‘Draves’ Street 
Keeper. Als je die zoekt, kom je automatisch bij ons 
terecht. Wij hebben zelf geen transportmogelijk-
heden; transport regelt de klant in ons geval altijd 
zelf.'

Wie zijn je klanten?
'Hierbij geldt hetzelfde als bij het  
assortiment; ze zijn dus verdeeld in twee  
doelgroepen. De ene groep is de tuin- en  
hoveniersmarkt; de andere groep bestaat uit  
laanboomkwekers.' 

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
'We zijn vorig jaar voor het eerst wat minder gaan 
planten en dit jaar zetten we deze lijn door en 
gaan we van zo'n 33 naar zo'n 20 hectare uiteinde-
lijk. Voorlopig hebben we zowel in Nederland als in 
de Europese Unie voldoende bomen. De markt is 
momenteel verzadigd.  
Wel willen we nog iets meer focus leggen op  
kwaliteit. Als we op den duur met 10 hectare 
minder toe zouden kunnen en hetzelfde aantal 
soorten zouden kunnen kweken, zijn we denk ik 
niet slechter af.' 

Belangrijkste uitdaging voor de nabije toe-
komst?
'Voor mij persoonlijk wordt de belangrijkste uit-
daging het aanpassen van mijn eigen werkzaam-
heden. Ik wil minder op kantoor zitten en meer 
tussen de bomen zijn. Verder wil ik zeker niet meer 
gaan werken dan ik nu doe. Vroeger hadden wij 
een relatief kleine klantenkring die een groot deel 
van de producten afnam. Nu hebben we maar liefst 

zo'n honderd vaste klanten die in verband met hun 
bestelling geregeld mailen, bellen, faxen, sms'en, 
appen, enz. De handling per partij is dus  veel 
groter en geeft meer werk dan vroeger. We zouden 
het groter kunnen opzetten en een administrateur 
en verkoper erbij kunnen nemen, maar Ton en ik 
kiezen er bewust voor om het bedrijf zo groot te 
houden, dat we dit zelf aankunnen. We weten ook 
nog niet of onze kinderen het gaan overnemen; 
daar zijn ze nu nog te jong voor, dus er is nog geen 
zekerheid over een bedrijfsopvolger.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze sec-
tor de komende jaren?
'Het zou het beste zijn als alle collega's in Europa 
dit voorjaar wat minder zouden planten.  
Als iedereen iets minder bomen zou planten, is 
onze sector over vier jaar financieel weer een stuk 
gezonder. Ik zie dat ook de afzet in Oost-Europa 
begint terug te lopen. Ook daar zijn de glorietijden 
voorbij. Verder zie je nu dat veel boomkwekerijen 
allemaal bijzondere, speciale soorten gaan kweken. 
Al doet het afwijkend assortiment het momenteel 
inderdaad goed, het risico van overproductie van 
bijzondere soorten ligt ook steeds meer op de loer. 
Zeker ook omdat het een kleinere markt is.  
Wat ik nog als een potentiële groeimarkt zie, is 
China. Verder moeten we als sector naar een betere  
kwaliteit van de producten. Nu wordt vaak nog te 
veel naar het bovengrondse deel van een boom 
gekeken en wordt het wortelgestel voor lief geno-
men, terwijl het hier juist om draait.  
 
Als een heester of boom een heel goed wortel-
gestel heeft, heeft de klant het eerste jaar er in 
principe al een extra maat bij ten opzichte van een 
boom die een slecht wortelgestel heeft. Dit  
kwaliteitsaspect wordt momenteel in onze sector 
nog steeds ondergewaardeerd en levert ook  
financieel nog geen meerwaarde op.'

'Toekomstplannen?  

Minder op kantoor; 

meer tussen de bomen'
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Wat doe je als je niet aan  
het werk bent?
'In het weekend drink ik graag een biertje met 
vrienden of familie. We hebben hier bij huis een 
zwemvijver, dus ik kan in mijn vrije tijd heerlijk  
ontspannen in de tuin. Ik ga ook regelmatig uit 
eten met mijn familie. En af en toe rijd ik motor, 

soms voor een langere rit in Europa met mijn 
motorvrienden.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
'Ik zit eigenlijk te veel op kantoor nu, waardoor  
het werken minder leuk wordt. Zoals nu, met dit 
lekkere zonnige weer, zou ik liever de hele dag  
buiten in de zon zijn tussen onze bomen. Ik ga  
proberen om dat structureel te veranderen,  
zodat ik meer buiten kan zijn. Aan regels en  
administratie heb ik ook een hekel, maar gelukkig 
doet mijn vrouw een groot deel van de  
administratie. Een ander punt is dat, omdat er 
overproductie is, er meer druk zit op de prijs en 
er meer wordt geklaagd over de kwaliteit. Op zich 
begrijpelijk, maar soms ook lastig. Verder vind ik 
het wel eens lastig om alles en iedereen tevreden 
te houden: personeel, klanten, de bomen in het 
groeiseizoen én je gezin uiteraard. Ik kom haast 
tijd tekort.'

'Plant eens wat minder 

bomen dit voorjaar'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5701
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Xylella fastidiosa:  
de stand van zaken
Hebben zich voor de markt belangrijke ontwikkelingen voorgedaan?
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In nummer 6-2016 besteedde Boom in Business uitgebreid aandacht aan Xylella fastidiosa (Xf). 

Onder de kop ‘Xylella fastidiosa aan de wandel’ werd verslag gedaan over de opmars van de bacterie 

in Europa. Waar iedereen bang voor was, gebeurde: al snel maakte de bacterie de oversteek naar het 

vasteland. Hoe staat het er nu voor? Boom in Business brengt de stand van zaken in kaart.

Auteur: Kelly Kuenen

De gevreesde bacterie Xylella fastidiosa is al  
geruime tijd bezig aan een opmars in Europa. 
Tot halverwege vorig jaar leek de besmetting in 
Europa zich te beperken tot Corsica en de  
zuidelijke regio’s van Italië. Maar in oktober vorig 
jaar, precies rond de periode waarin het eerdere 
artikel van Boom in Business verscheen, werd de 
bacterie ook op het vasteland in Frankrijk  
aangetroffen. Rond Nice, om precies te zijn. 

Frankrijk voerde grootschalige maatregelen in om 
Xylella uit te bannen; planten werden vernietigd en 
rond de besmettingshaard werd een ruime  
quarantainebufferzone ingesteld. Maatregelen en 
scherp toezicht op import van planten zijn van 
belang, omdat de bacterie kan meereizen met 
plantmateriaal. Toch geeft dit geen garantie op 
uitbanning; Xylella fastidiosa wordt over kleinere 
afstanden namelijk ook overgedragen door  
insecten. Van dwergcicaden (Cicadellidae) en 
schuimcicaden (Cercopidae) is bekend dat ze de 
bacterie verspreiden, maar naar alle waarschijnlijk-
heid zijn alle zuigende insecten die zich voeden 
aan het xyleem van bomen potentiële verspreiders. 

Xylella heeft een uitwerking op de sapstroom 
van de gastheer. Hoe dit zich uit, is volgens 
EPPO (European Mediterranean Plant Protection 
Organization) afhankelijk van de soort drager.  
Maar over het algemeen zal besmetting van het 
xyleem, dat verantwoordelijk is voor de vochthuis-
houding van de plant, ervoor zorgen dat de plant 
uitdroogt en afsterft. Dit is onder meer te  
herkennen aan de bladeren, die door de  
verstoorde vochtregulering vaak bruin kleuren. 

Maatregelen bij uitbraak
Zijn planten eenmaal besmet, dan heeft dat 
verstrekkende gevolgen; de bacterie kan voor-
alsnog alleen bestreden worden door besmette 
planten te vernietigen. In andere landen heeft dit 
al grote gevolgen. HP/De Tijd meldde in oktober 
grootschalige kap van olijfbomen in Italië, waarbij 
bomen vaak tegen de vlakte zouden gaan zonder 
getest te worden op het dragen van de ziekte. 
Boeren zouden hier massaal verrast worden  
door kap-acties, geregeld door de overheid.

Hoewel de bacterie vooral goed gedijt in warmere 
regionen, valt niet uit te sluiten dat hij ook in 
Nederland zal toeslaan. Een uitbraak van Xylella in 
Nederland kan volgens de Nederlandse Voedsel 
en Warenautoriteit (NVWA) grote economische 
gevolgen hebben voor Nederlandse plantentelers 
en -handelaren. Vindt er een uitbraak plaats, dan 
moeten waardplanten binnen 100 meter van de 
besmetting worden vernietigd. Om de besmette 
zone wordt vervolgens een bufferzone ingesteld 
van tien kilometer. Daarna mag er gedurende vijf 
jaar geen verkeer van waardplanten plaatsvinden 
binnen en vanuit deze bufferzone.

Volgens Jelle Hiemstra, onderzoeker van  
afdeling Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 
bij Wageningen UR, is bestrijding van Xylella met 
chemische middelen vrijwel onmogelijk en zijn er 
ook geen biologische middelen beschikbaar voor 
bestrijding. In beide gevallen bemoeilijkt het feit 
dat de bacterie in de plant huist de mogelijkheden. 
Hij verwacht dan ook niet dat de oplossing zich zal 
aandienen in de vorm van biologische bestrijding. 
Wat betreft onderzoek moet de aandacht volgens 
Hiemstra enerzijds uitgaan naar de zoektocht naar 

‘De focus in de strijd  

tegen de bacterie  

ligt op preventie’
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resistente soorten, iets waar bij Wageningen UR 
onderzoek naar wordt gedaan, en anderzijds naar 
het bestrijden van vectoren en het voorkomen 
van verspreiding met zieke planten. ‘De focus in 
de strijd tegen de bacterie ligt echt op preventie, 
zoals het zorgvuldig omgaan met geïmporteerd 
plantmateriaal. Dat partijen als Naktuinbouw en 
de NVWA daar veelvuldig op wijzen, is absoluut 
terecht.’

Gastheren
In Italië trof de besmetting vooral olijfbomen. EPPO 
weet te melden dat het bij vrijwel alle infecties in 
Frankrijk ging om besmetting van de vleugeltjes-
bloem (Polygala myrtifolia). Bekend is dat Xylella, 
die bij besmetting van olijfbomen ook wel het 
‘olijvenvirus’ wordt genoemd, verschillende varian-
ten kent, die ook soorten als perzik, druif, citrus en 
amandel kunnen aantasten. Op Corsica betrof het 
een andere variant van de bacterie dan in Italië. 
Volgens Tjitte Mastenbroek, persvoorlichter  
bij NVWA, is de Xylella die in Zuid-Frankrijk werd 
aangetroffen van dezelfde variant als die in Corsica: 
X. fastidiosa subsp. multiplex.

Volgens EPPO zijn vooral druiven en citrusbomen 
belangrijke potentiële dragers. Als derde wordt de 
perzik genoemd. De organisatie noemt daarnaast 
nog verschillende soorten die besmet kunnen  
worden, waaronder enkele boomsoorten en  
planten als wilde grassen en lelies. De volledige 
lijst, te vinden op de site van de Europese 

Commissie, is lang. Afhankelijk van de drager kan 
de ziekte de veroorzaker zijn van onder meer 
phony disease (bij perzik), leaf scorch (loofbomen) 
en Pierce’s disease (bij druiven). In veel gevallen  
dragen planten de bacterie echter ook bij zich  
zonder daar zelf onder te lijden. 

Plantenpaspoort
Tot dusver de theorie. De hamvraag is natuurlijk 
of er sinds eind vorig jaar substantiële, voor de 
kweker belangrijke veranderingen hebben plaats-
gevonden. Ten tijde van Boom in Business 6 waren 
alle ondervraagde partijen zich bewust van de 
gevaren van Xylella. Destijds werd vooral ingezet 
op bewustzijn en engagement van alle betrokken 
partijen. Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, 
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij-  
en Bolproducten, zag de opmars van de bacterie 
destijds met lede ogen tegemoet, maar gaf ook te 
kennen het te vroeg te vinden om de noodklok te 
luiden.

Sinds die tijd heeft het ‘Xylella-dossier’ er een paar 
hoofdstukken bij gekregen. De bacterie maakte de 
oversteek naar het vasteland van Europa en amper 
drie maanden na het verschijnen van het vorige 
artikel besloot de Europese Commissie de  
bestrijdingsmaatregelen tegen Xylella aan te 
scherpen. Sinds december geldt een verplicht 
plantenpaspoort voor alle waardplanten die in 
de EU besmet zijn bevonden, en de NVWA en 
Naktuinbouw hebben aangegeven vanaf 31 maart 

Het verhaal doet de ronde 

dat het hooggerechtshof 

van Italië heeft besloten dat 

zeer oude olijfbomen níet 

gekapt hoeven te worden
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te gaan controleren op de naleving hiervan.  
De NVWA laat weten dat de verplichting geldt voor 
alle verkeer tussen professionele bedrijven  
en organisaties in de EU en in Nederland. 

Westerhof laat weten bij zijn eerdere standpunt  
te blijven. Ondanks het feit dat de bacterie het  
vasteland heeft bereikt, is er volgens hem in  
principe niet veel veranderd. ‘De afgelopen  
periode laat een vrij rustig beeld zien. Dat neemt 
natuurlijk niet weg dat je uitermate oplettend 
moet zijn. Maar je moet ook geen angst creëren.’ 
Volgens de Anthos-voorman is het van belang 
om ook naar andere landen te kijken, om te leren 
hoe Nederland dergelijke uitbraken voor kan zijn. 
Daarnaast blijft de vraag actueel hoe te handelen 
bij een eventuele uitbraak. 

Inspectiezone
De grote partijen blijven dan ook bezig met de 
aanpassing en optimalisering van Nederlandse 
maatregelen. Anthos besprak eerder al met de 
NVWA de mogelijkheid om een quarantainezone 
in te stellen om geïmporteerd plantmateriaal te 
inspecteren op de aanwezigheid van Xylella . Dit 
blijkt mogelijk, al gaf Westerhof eerder al te  
kennen dat preventieve quarantaine niet wenselijk 
is. Anthos sprak onlangs met NVWA en LTO over  
de mogelijkheden om de maatregelen bij een 
eventuele vaststelling van Xylella in Nederland 
te nuanceren, zodat verdere verspreiding van de 
bacterie beperkt wordt en de bacterie uitgeroeid 
wordt, maar bedrijven er tegelijkertijd zo min 

mogelijk onder te lijden hebben. ‘Ondanks  
preventieve maatregelen kun je als bedrijf toch 
onder de algemeen geldende maatregelen vallen. 
Voor bedrijven kunnen rigoureuze maatregelen 
grote gevolgen hebben’, aldus Westerhof. Een 
afvlakking van de maatregelen zou volgens hem 
voor enige verlichting kunnen zorgen. Maar voor-
dat het zover is, moet ook gekeken worden of  
dergelijke maatregelen binnen de wetgeving van-
uit Brussel passen. Volgens Westerhof wordt op dit 
moment gekeken naar de mogelijkheden.

De Anthos-voorman heeft overigens niet het idee 
dat de angst voor Xylella echt is toegenomen, nu 
de bacterie op het vasteland van Frankrijk is aan-
getroffen. ‘Je merkt dat de haren omhoog gaan 
staan zodra het woord valt. Het speelt, en mensen 
maken zich wel degelijk grote zorgen. Tegelijkertijd 
heb ik niet het idee dat de angst in de afgelopen 
maanden is toegenomen.’ Volgens Westerhof is 
het Xylella-dossier moeilijk te regisseren, omdat 
een uitbraak niet volledig valt te beheersen. ‘Je 
kunt het nog zo goed organiseren, er hoeft maar 
één klein ding te gebeuren en de vlam slaat in de 
pan.’ Eerder wees hij er al op dat het bijvoorbeeld 
voor tuincentra moeilijk is om van elk product alle 
risico’s te kennen en dat het daarom belangrijk was 
bewustzijn te creëren in de volledige sector. 

Consument
En die volledige sector omvat in principe ook de 
consument. Ook hij wordt steeds meer bij het 
onderwerp betrokken. Eind januari riep LTO tuin-

centra en consumenten op tot extra waakzaam-
heid. ‘Neem niet zomaar planten mee uit de Zuid-
Europese regio's waar de ziekte heerst’, viel te lezen 
in een officieel persbericht van de  
organisatie. Volgens Johan Boonen, woordvoerder 
bij LTO Nederland, wordt hier in het reguliere over-
leg tussen sector en tuincentra al aandacht aan 
besteed. ‘Daarbij wordt bijvoorbeeld gewezen op 
extra voorzichtigheid met import uit Zuid-Europa.’ 
Collega Anneke van Dijk, beleidsadviseur op  
fytosanitair terrein bij LTO Nederland, licht toe dat 
het onderwerp regelmatig besproken wordt  
tijdens bijeenkomsten van de LTO Vakgroep 
Bomen en Vaste Planten. Als het gaat om  
producten voor de consument, wordt de aandacht 
volgens Van Dijk vooral gericht op branche-

Henk Westerhof Anneke van Dijk 

(foto: Ruud Ploeg) 

Jelle Hiemstra

‘De afgelopen periode laat 

een vrij rustig beeld zien’
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organisatie Tuinbranche Nederland en inkopers. 
Voor LTO-bijeenkomsten afgelopen zomer werden 
ook inkopers van tuincentra uitgenodigd; een 
aantal van hen gaf gehoor aan de oproep. ‘Het gaat 
erom zo veel mogelijk mensen bewust te maken 
van de situatie’, vertelt Van Dijk. ‘Daarbij wordt de 
aandacht vooral gericht op partijen die een schakel 
vormen tussen producent en consument, zoals 
tuincentra, bloemenveilingen en inkopers.’  
Volgens Van Dijk kunnen tuincentra er zelf ook 
mede voor zorgen dat consumenten geen planten 
uit bepaalde regio’s in handen krijgen door  
rekening te houden met hun aanbod, en niet te 
kiezen voor soorten die risico’s met zich mee-
brengen. Vooralsnog wordt er niet actief ingezet 
op bewustwording bij de consument, al verwacht 
Van Dijk dat daar in de loop van het jaar wel op 
zal worden ingespeeld door de NVWA, in samen-
werking met andere partijen.

Maatregelen bedrijf en consument
In januari 2016 riep de NVWA bedrijven op zelf 
maatregelen te nemen om een uitbraak te  
voorkomen. Bedrijven moeten alleen handel- 
drijven met betrouwbare partners en gerenom-
meerde bedrijven en zorgen voor een goede 
bestrijding van zuigende insecten. Mochten zij 
toch vermoeden dat een plant ziek is geworden, 
dan wordt hen verzocht dit te melden bij de 
autoriteit. Voor bedrijven die preventieve maat-
regelen willen nemen, is er bij Naktuinbouw een 
Xylella-toets voorhanden. Naast het nemen van 
voorzorgsmaatregelen lijkt er voor ondernemers in 
de tuinbouwsector vooralsnog niets anders op te 
zitten dan extra waakzaam te zijn en goed op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond het 
onderwerp.

Ondernemers die meer willen weten over de 
Xylella-bacterie, kunnen onder meer terecht 

op de site van EPPO. Hier is een overzichtelijke 
datasheet te vinden, waarin ook staat beschreven 
hoe je besmetting kunt herkennen. Ook op de 
site van Wageningen Universiteit, EFSA en NVWA 
is de nodige informatie te vinden. De lijst met 
waardplanten waarvoor een paspoort verplicht 
is, is aan verandering onderhevig; een actuele 
versie is te vinden op de site van NVWA. Volgens 
NVWA-woordvoerder Mastenbroek is het nog 
onderwerp van verder onderzoek welke planten 
door welke Xylella fastidiosa-subspecies aangetast 
kunnen worden. Op basis van de huidige vondsten 
in de EU heeft de EU de lijst opgesteld waarvoor 
de plantenpaspoortplicht geldt. Op de lijst wordt 
onderscheid gemaakt tussen waardplanten per 
subspecies.

Hooggerechtshof Italië
Ter afsluiting nog een interessante ontwikkeling. 
Westerhof wijst erop dat het verhaal de ronde doet 

Sinds Xylella zich verspreidt door Europa, volgen berichten 

over de bacterie elkaar in rap tempo op. Hieronder een  

terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen:

Xylella fastidiosa is bekend  

in verschillende delen  

van Amerika.

Xylella wordt voor het 

eerst aangetroffen in Azië. 

Voor een aantal  

waardplanten worden  

de importeisen  

aangescherpt.

<1994

1994

2014
2013

Xylella wordt voor het eerst  

in Europa aangetroffen. Het gaat  

om olijfbomen in Puglia, Zuid-Italië.  

Hoe de bacterie Europa heeft  

bereikt, is niet bekend, maar 

vermoed wordt dat hij via import  

van plantmateriaal is  

binnengekomen. 

2015
De bacterie wordt 

ook aangetroffen  

op Corsica en  

rond Nice.
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BRONNEN
Voor deze tekst is onder meer gebruikgemaakt  
van informatie van de Wageningen UR,  
de NVWA en EPPO. Deze laatste betreft in het  
bijzonder de ‘Data Sheets on ‘Quarantine Pests. 
Xylella fastidiosa’, te vinden via de site van EPPO. 

Op een markt in Parijs wordt een 

besmette koffieplant aangetroffen.

Xylella wordt  

aangetroffen rond  

het Franse Nice.

dat het hooggerechtshof van Italië zou hebben 
besloten dat zeer oude olijfbomen, ondanks  
fytosanitaire maatregelen, níet gekapt hoeven te 
worden. Dat is op zijn zachtst gezegd bijzonder, 
omdat Italië daarmee maatregelen zou nemen 
die haaks staan op sancties volgens de Europese 
regelgeving. Als een bedrijf in Nederland een 
partij waardplanten inkoopt met de bacterie erin, 
dan heb je volgens Westerhof ‘de poppen aan het 
dansen’. Een ontwikkeling waarbij maatregelen op 
grote schaal aan de laars worden gelapt, is er dus 
een om in de gaten te houden. En kan een  
precedentwerking (eenzelfde aanpak/rechtspraak 
in een nieuwe situatie, door vergelijking met eer-
dere zaken, red.) in de hand werken. Anthos en LTO 
voeren overleg met de overheid en de NVWA over 
de mogelijke gevolgen van deze uitspraak.

APRIL
2015

OKT
2015

FEB. 2016
Volgens gegevens van EPPO is de  

bacterie inmiddels aangetroffen in Noord-

Amerika, Midden- en Zuid-Amerika, Azië  

en Europa. De EFSA heeft de lijst van  

waardplanten aangepast naar in totaal  

345 planten. De meerderheid van de  

nieuwe planten werd aangetroffen in  

Apulië, op Corsica en in  

Zuid-Frankrijk.

MEI 2015
De NVWA laat verscherpte 

maatregelen van kracht  

worden om besmetting  

in Nederland te  

voorkomen.

DEC 2015
De Europese  

Commissie besluit  

tot een verplicht  

paspoort voor enkele  

plantensoorten. 

JAN. 2016
De NVWA roept professionele  

bedrijven en organisaties op om  

voldoende maatregelen te nemen om  

een Nederlandse uitbraak te voorkomen. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  

(NVWA) waarschuwt in een officieel bericht  

voor de Xylella-bacterie. 

LTO laat weten zich zorgen te maken over  

de bacterie en roept ook tuincentra en  

consumenten op tot extra  

waakzaamheid.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5702
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Pistol Flex maakt nu ook 
laanboomkwekerijen 
onkruidvrij
Uitbreiding toepassingsgebied biedt oplossing voor kwekers van laanbomen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verleende eind vorig jaar een extra toelating aan het onkruidbestrij-

dingsmiddel Pistol Flex van Bayer. Het middel mag nu ook worden ingezet door kwekers van laanbomen. Kwekers van deze bomen zullen hun percelen 

voortaan aanzienlijk eenvoudiger onkruidvrij kunnen houden. 

Auteur: Guy Oldenkotte
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Pistol Flex wordt al een aantal jaren succesvol toe-
gepast bij het onkruidvrij houden van openbaar 
groen, permanent onbeteelde terreinen en particu-
liere tuinen. Met name gemeenten zien het middel 
als een goede, betaalbare manier om bijvoorbeeld 
het middenstuk op rotondes voor langere perio-
des onkruidvrij te houden. Sinds september vorig 
jaar mag het ook op bepaalde boomkwekerijen 
worden gebruikt. ‘We kregen veel vraag van boom-
kwekerijen naar een oplossing om de kwekerij 
onkruidvrij te houden’, zegt Wes Janssen van Bayer. 
‘Door de recente beperkingen met betrekking 
tot de herbiciden in het pakket met middelen die 
mogen worden gebruikt in de boomkwekerij, is het 
moeilijk voor kwekers om de kwekerij onkruidvrij 
te houden. Tenzij ze voor een arbeidsintensieve 
oplossing of voor mechanisatie kiezen.’ In de 
overtuiging dat Pistol Flex een oplossing zou kun-
nen bieden, vroeg Bayer een zogenaamde Kleine 
Uitbreiding Gebruik (KUG) aan bij het College voor 
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden. Die werd in oktober 2015 verstrekt. 

Alleen laanbomen
De KUG is alleen verstrekt voor kwekerijen van 
laanbomen. ‘En het mag alleen worden toegepast 
onder laanbomen die al vast staan’, licht Janssen 
toe. De komende maanden mag het voor het eerst 
door de markt worden gebruikt. ‘De beste periode 
is het voorjaar, in de maanden maart, april en mei, 
voordat het onkruid gekiemd is.’ Mocht het onkruid 
het vierbladstadium al zijn gepasseerd, dan raadt 
Bayer aan het middel te mengen met Finale of 
Basta. ‘In dat geval kan men 4 liter Finale of 3 liter 
Basta per hectare toevoegen.’ Ook kan het middel 
in zo’n geval gemengd worden met een glyfosaat-
bevattend product. 

Janssen heeft er vertrouwen in dat het middel 
goed zal aanslaan in de markt. ‘De verantwoorde-
lijkheid ligt wel bij de kwekers. Hoewel er voor de 
toepassing werkzaamheids- en fytotoxiciteiton-
derzoek is gedaan, raden wij kwekers aan om 
eerst een proefbespuiting uit te voeren voordat ze 
het middel gaan gebruiken. Maar ik acht de kans 
op problemen zeer klein. Het middel heeft zich 
allang bewezen en we hebben ook onderzoek 
gedaan naar de toepassing in laanbomen.’ Zo heeft 
Bayer onder meer het effect onderzocht van het 
raken van opslag. ‘Uit dat onderzoek bleek dat 
er geen transport plaatsvindt naar de boom zelf.’ 
Bayer raadt aan om het middel te gebruiken op 
een spuitvolume van 300 tot 500 liter water per 
hectare. Het middel mag niet ingezet worden in 
grondwaterbeschermingsgebieden. 

ACHTERGROND
4 min. leestijd

OnKruid dAt gevOelig is vOOr PistOl 
Flex Bij een dOsering vAn 500 grAm 
Per HeCtAre:
• Achillea millefolium
• Alopecurus myosuroides
• Alopecurus sp.
• Amaranthus retroflexus
• Anagallis arvensis
• Arabidopsis thaliana
• Cerastium arvense
• Chamerion angustifolium
• Cheneopodium album
• Conzya Canadensis
• Epilobium species
• Erigeron Canadensis
• Erodium cicutarium
• Galium aparine
• Geranium species
• Lactuca serriola
• Matricaria species
• Mercurialis annua
• Picris echiodes
• Platago lanceolate & plantago major
• Poa annua
• Polygonum aviculare
• Polygonum species
• Ranunculus arvensis
• Senecio vulgaris
• Senecio inaequidens
• Sonchus arvensis
• Sonchus olearceus
• Sonchus asper
• Solanum nigrum
• Steilaria media
• Trifolium species
• Veronica persica & hederafolia

Wes Janssen

De verantwoordelijkheid 

ligt wel bij de kwekers
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• Bomen / beplantingen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen
• Klepelen takhout / begroeiing
• Transport groenafval en gras
• Groenrecycling
• In- en verkoop stamhout

• Bomen / beplantingen rooien
• Bomen snoeien
• Stobben frezen
• Klepelen takhout / begroeiing
• Transport groenafval en gras
• Groenrecycling
• In- en verkoop stamhout

U zocht toch professionals?

BOOMROOIERIJ

Heideweg 3, 5472 LC  Loosbroek
Telefoon +31(0)413 - 22 41 00  •  info@vanweertrondhout.nl  

www.vanweertrondhout.nl
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Pistol Flex knalt!
Nu de druk op glyfosaat toeneemt, ziet Bayer een 
grote rol weggelegd voor Pistol Flex. Het middel 
bestrijdt net gekiemd onkruid en voorkomt de 
groei van nieuw onkruid. ‘Het is een herbicide dat 
een breed spectrum aan onkruid bestrijdt. Als 
het in het voorjaar wordt gebruikt, in de periode 
van net vóór tot kort ná het ontkiemen van het 
onkruid, dan kan Pistol Flex de bodem maanden-
lang onkruidvrij houden’, zegt Janssen. Het middel 
bestaat uit twee actieve bestanddelen: diflufenican 
en iodosulfuron. ‘De verhouding is 36% diflufe-
nican en 1% iodosulfuron. Ze vullen elkaar aan, 
waardoor je een brede werking krijgt en de grond 
maandenlang onkruidvrij blijft. Dat kan oplopen 
tot zo’n vier maanden.’ Het middel is reukloos en 
is binnen twee uur regenvast. ‘Bovendien is het 
zeer stabiel als suspensie in de spuittank’, zo vult 
Janssen aan, terwijl hij erop wijst dat het middel 
verkrijgbaar is in flacons van 500 gram of verpak-
kingen met tien doseersachets van 10 gram per 
stuk. Deze laatste zijn geschikt voor toepassing 
met een rugspuit. Enkele dagen nadat het mid-
del is aangebracht, stopt de groei van gekiemd 

onkruid en treedt het afstervingsproces in. Het 
onkruid verschrompelt en verdwijnt, terwijl de 
diflufenican zich in de toplaag van de bodem 
nestelt. Zo wordt voorkomen dat nieuw onkruid 
kan ontkiemen, zodat de grond dus maandenlang 
onkruidvrij blijft. 

uitvoerig getest
Dat Pistol Flex een oplossing kon bieden voor de 
boomkwekerij, was voor Bayer al in een vroeg sta-
dium duidelijk. Maar voor de aanvraag van de KUG 
was aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hoogeind 
Laanbomen in Berkel-Enschot, onder de rook van 
Tilburg, was bereid aan het onderzoek mee te 
werken. ‘Het pakket met onkruidbestrijdingsmid-
delen wordt steeds kleiner. Wij zijn altijd op zoek 
naar nieuwe middelen die ons kunnen helpen bij 
het onkruidvrij houden van onze percelen’, zegt 
Pieter Vugs daarover. ‘We kregen het verzoek of 
we mee wilden werken aan de testen en dat heb-
ben we gedaan.’ Geheimhouding speelde daarbij 
een grote rol. ‘Er werden verschillende vakken 
gemaakt. Wat er precies werd getest, was niet 
duidelijk. Misschien hebben ze verschillende mid-

delen getest, of hetzelfde middel, maar dan in een 
andere dosering. Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, 
is dat ik verschillende vakken heb gezien die erg 
schoon waren. Bovendien hebben wij geen nade-
lige gevolgen ondervonden.’ Integendeel; de vak-
ken bleven na de test nog geruime tijd onkruidvrij. 
‘Middelen die een langere werkingsduur hebben, 
zullen zeker een goede oplossing bieden. We pro-
beren de kwekerij gedurende de zomerperiode 
zo veel mogelijk onkruidvrij te houden door te 
schoffelen. Dat is echter erg arbeidsintensief en 
weerafhankelijk.’ 

Hoe het weer dit jaar zal uitpakken, blijft afwach-
ten. Vast staat wel dat kwekers van laanbomen 
dankzij Bayers Pistol Flex een schone en rustige 
zomer tegemoet kunnen zien. 

ACHTERGROND

Het alternatief is het onkruid te laten groeien. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5703
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Overzicht meststoffen
 merk                  type  nPK-samenstelling           sporen mineralen?     toepassingsmoment                                            type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      doel meststof

Haifa

Orgapower

ecostyle

Polyfeed
Polyfeed
Polyfeed
Polyfeed
Polyfeed
Polyfeed
Polyfeed
Multicote
Multicote
Multicote
Multicote
Multicote
CoteN
CoteN
MyCoteN Mix
Multigro
Multigro 
Multigro
Multigro
Multigro 
Multigro

Orgapower 
Bomenstarter
Orgapower uitgerijpte 
keurcomposten
Orgapower 
Boomspiegelstrooisel

Ecostyle Plantprofessional

Ecostyle Plantprofessional

Ecostyle Plantprofessional

Ecostyle Plantprofessional

Ecostyle Plantprofessional
Ecostyle Plantprofessional

Ecostyle Plantprofessional
Ecostyle Plantprofessional
Ecostyle Plantprofessional
Ecostyle Plantprofessional

Product 1

Product 2

Product 3

Myco-Haag

Myco-Rodo

Nutri-Basis

OpMaat K15

OpMaat Kalk
OpMaat Mgo+

OpMaat N11
OpMaat P10
Terra-Actif
Terra-Fertiel

Complete mix voor eerste 
5 jaar
0,6- 0,3-0,5

0,5-0,2-0,4

7-3-5

7-3-4

7-4-6 + 4,5% S

1-0-15

10-0-0
3-10-0

Complete mix voor eerste 5 jaar

Breed aanwezig

Breed aanwezig

Met micro-organismen

Met micro-organismen

Met micro-organismen

Met micro-organismen

Micro-organismen en 
sporenelementen: 51% SiO2 
21% MgO, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, B
Met micro-organismen
Met micro-organismen
Met micro-organismen - zeewier, 
kalk en kleimineralen

Bij  aanplant opmengen met 
plantaarde
Volgens bestek

Na aanplant

Aanleg: jaarrond. Regulier onderhoud: 
voorjaar en zomer
Aanleg: jaarrond. Regulier onderhoud: 
1e bemesting: mei t/m half juni, 
2e: half juni t/m september
Jaarrond: aanleg en onderhoud van 
borders en heestervakken. 
Onderhoud: voorjaar en zomer
Bij kalium-tekort op sportvelden, gazons 
en borders. Aanleg en onderhoud: najaar. 
Aan het begin en tijdens het groeiseizoen 
bij extra behoefte aan kali 
Jaarrond. Frequentie en duur van de toepassing 
is afhankelijk van bodemgesteldheid
Jaarrond  
Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond

Aria
Ballade
Concerto
Menuet
Pavane
Prelude
Sonate
High N
Standard
High K
K
Mg
2M
4M
n.v.t.
Perkgoed
22-7-22
18-6-18+4MgO
25-0-25
21-0-10+8MgO
16-0-0+14MgO

23-5-11+2MgO
12-12-36+1MgO
18-18-18+2MgO
20-5-20+3MgO
9-15-38+2MgO
12-36-12+2MgO
15-5-30+3MgO
17-11-11+2MgO
15-7-15+2MgO
14-8-20+1,5MgO
12-0-43
0-0-0+21MgO
43-0-0
42-0-0
n.v.t.
16-8-24+3MgO
22-7-22
18-6-18+4MgO
25-0-25
21-0-10+8MgO
16-0-0+14MgO

Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Vegetatieve fase
Generatieve fase
Onderhoud
Onderhoud
Generatieve fase
Opstart, bloemzetting
Generatieve fase
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Voorjaar-zomer-najaar
Voorjaar-zomer
Voorjaar-zomer-najaar
n.v.t.
Voorjaar-zomer-najaar
Voorjaar-zomer
Voorjaar-zomer
Voorjaar-zomer
Voorjaar-zomer
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Kweken zonder goede meststoffen is bijna ondenkbaar. maar het kan lastig zijn om inzicht te krijgen in welke meststoffen er zoal voorhanden zijn. met 

het voorjaar in aantocht vroeg Boom in Business daarom enkele producenten, leveranciers en dealers welke meststoffen zij hebben, inclusief de daarbij 

horende samenstelling, werking en toepassing.

 merk                  type  nPK-samenstelling           sporen mineralen?     toepassingsmoment                                            type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                      doel meststof

Haifa

Orgapower

ecostyle

Aanleg: jaarrond. Regulier onderhoud: 
voorjaar en zomer
Aanleg: jaarrond. Regulier onderhoud: 
1e bemesting: mei t/m half juni, 
2e: half juni t/m september
Jaarrond: aanleg en onderhoud van 
borders en heestervakken. 
Onderhoud: voorjaar en zomer
Bij kalium-tekort op sportvelden, gazons 
en borders. Aanleg en onderhoud: najaar. 
Aan het begin en tijdens het groeiseizoen 
bij extra behoefte aan kali 
Jaarrond. Frequentie en duur van de toepassing 
is afhankelijk van bodemgesteldheid
Jaarrond  
Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond
Jaarrond

Strooisel

Strooisel

Strooisel

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk

100% organisch/100% natuurlijk
100% organisch
100% organisch
100% organisch
100% organisch

Ja

a-meststof

a-meststof

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Volledig v. eerst 5 jaar 
bij > 20 % inmengen
Meerjarig

1 à 2 jaar

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort
3-4 maanden afhankelijk
 van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort

3-4 maanden afhankelijk 
van grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort
3-4 mnd a.v. grondsoort

Al belangrijke punten rondom aangroei, qua, biologie, vocht, voeding, lucht en 
structuur vloeden
Bodemleven voeden

Bescherming, vochtvasthouden en bodemleven voeden

Hagen

Zuurminnende planten

Bevat alle voedingsstoffen en sporenelementen die planten van nature nodig hebben

Enkelvoudige, 100% organische meststof. Hoog gehalte  K,  ook verrijkt met bacteriën

Ph-waarde verhogen

Bij onderhoud/gebreksverschijnselen t.g.v.  magnesium- en/of sporenelemententekort
Bij onderhoud/gebrekverschijnselen t.g.v. tekort N. Bij groeiseiz.m.n. bij extra behoefte N 
Bij jonge aanplant t.b.v. beworteling. Begin/tijdens groeiseiz. m.n. bij extra behoefte fosfaat 
Bodemverbeteraar
Stimuleert/activeert  bodemleven. Gebruik bij structuurproblemen

Oplosmeststof
Oplosmeststof
Oplosmeststof
Oplosmeststof
Oplosmeststof
Oplosmeststof
Oplosmeststof
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend
Gecontroleerd vrijkomend

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
4-6-8-12 maanden
4-6-8-12 maanden
4-6-8 maanden
4-8 maanden
4 maanden
3-4 maanden
5-6 maanden
n.v.t.
3-4 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden
4-5 maanden

Hoog stikstof-formule voor vegetatieve groei, celstrekking
Hoog kali-formule en fosfaat-formule, bloemzetting, afharden
NPK meststof voor onderhoudsbemesting
Groeiformule, ideaal tijdens vegetatieve fase: groei met behoorlijk aandeel kalium 
Afhardformule, uitzondelijk hoog aandeel kalium, generatieve fase van de teelt
Hoog aandeel fosfaat: opstart teelt (stekken) en bloemzetting
Rustige groei-formule 
Gecoate NPK bemesting v. subtraatteelten, hoog N formule voor boomkwekerijgewas
Gecoate NPK bemesting v. subtraatteelten, ideale basis vcm oplosmeststoffen, groeiformule 
Gecoate NPK bemesting voor substraatteelten, hoog kali voor rustige groei 
Gecoate kalisalpeter, gecontroleerd extra K, klein deel NO3 voor makkelijke opname
Gecoate MgSO4, ideaal in korte teelten, extra Mg meer volume/ behoud groene kleur 
Gecoate granulaire ureum voor toepassing in de volle grond teelten
Gecoate granulaire ureum voor toepassing in de volle grond teelten
Bemestingsconcept o.b.v. CoteN en landbouwmeststoffen op maat van het gewas
Deels gecoate NPK meststof v. perkgoed te mengen in substraat, 1x bemesten volstaat
Deels gecoate NPK meststof v. volle grond, gecoate N en K voor rustige groei
Deels gecoate NPK meststof v. volle grond, extra magnesium, hoog aandeel gecoate N en K
Deels gecoate NK meststof v. toepassing  de volle grond zonder fosfaat 
Deels gecoate NK meststof v. toepassing  volle grond zonder fosfaat, stevige groeiformule 
Deels gecoate NMg meststof v. volle grond, hoog aandeel gecoate N en met gecoate Mg
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 merk                 type   nPK-samenstelling                             sporen mineralen?                                 toepassingsmoment                                 type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                    doel meststof

Orgaplus

melspring

mivena

Agrifirm Plant

dCm

innogreen

Orgaplus

Orgaplus
Orgaplus
Orgaplus

Vitalbase
Marathon
Marathon

Granusol WSF

Field-Cote CRF

Granustar CRF

Top Trace
Top Trace
Top Cote
Top Cote
Top Mix
Top Mix

DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM
DCM

Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen
Innogreen

Sierteelt

Hi-Cal
Hi-Mag
Hi-Trace

Vitalbase
Marathon Vitalphos
Marathon Allround 12-4-6

WSF

CRF

CRF

Arborfruta
Arborfolia
Arborlente
Arborpotentia
Boomteelt arbores
Boomteelt arbormag

DCM Vivisol
DCM Zeewierkalk
DCM Eco-Xtra 1
DCM Xtra-Mix 1
DCM MIX 5
DCM NK-Mix
Solafida
DCM vivikali
DCM Micro-Mix
DCM Olega Complex
DCM Olega Fer

Eco Groei    
Eco Bloei  
Eco Neutraal 
Bloedmeel 12-0-0 korrel
Beendermeel extra 4-25-0
Sti-Ka-mix 6-0-12
Vinassekali 2-0-30
Kieseriet 25% MgO
Optie-bodem (sporenmix)
Korrelkalk (zachte kalk)
Maerl kalk korrel 
BioBodem (enting bodemleven)
Basaltmeel/lavameel 
Bentoniet (edasil) granulaat
Zeolite
Wormzz  wormencompost 

3 3 3

2,8 1,9 3
3 2 3
 3 2 3

NPK 4-3-2
NPK 4-20-0
NPK 12-4-6

27+15+12+MgO+TE
10+10+30+6MgO+TE
22+5+10+5MgO+TE
15+0+20+8MgO+TE
17+7+16+5MgO+TE

25,3 - 0 - 1,5 + 8,8MgO + 20,4SO3
4 - 2,85 - 4 + 5,7MgO
13,6 - 0 - 16,6 + 8,3MgO
10,8 - 0 - 10,0 + 13,3MgO
14,7 - 0 - 14,7 + 4,8MgO + 30,4SO3
12,3 - 0 - 12,3 + 8,2MgO + 33,6SO3

45% CaO
38845
39523
10-4-8 + 3 MgO
10-0-8 + 3 MgO
0-0-10 + 15 Ca + 10% MgO
2-0-20
Sporenelementen
38052
3N + 3 Fe

8-3-8 + 2 MgO 
4-4-14 + 2 MgO
6-5-9 + 2 MgO
 12-0-0 korrel
4-25-0
6-0-12
2-0-30
25% MgO
n.v.t.

Standaard (brede samenstelling 
sporen en mineralen)
Standaard met extra calcium
Standaard met extra magnesium
Standaard met extra breed sporenmengsel

Ja
Ja
Ja

Spoorelementen in chelaat
Spoorelementen in chelaat
Spoorelementen
Spoorelementen
Spoorelementen

Fe + Mn + B + Zn + Cu + Mo
Fe + Mn + B + Zn + Cu + Mo

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Sporen
Sporen
Sporen

Bacteriën
Sporen

Sporenmix speciaal

Jaarrond

Voor het planten
Voor het planten
Voor het planten

Maart t/m september
Maart t/m september
Maart t/m september

Jaarrond
Jaarrond
Voorjaar/zomer
Jaarrond
Voorjaar/zomer

Hele seizoen
Hele seizoen
Hele seizoen
Voorjaar +  zomer
Voorjaar +  zomer
Voorjaar +  zomer
Voorjaar + najaar
Hele seizoen
Hele seizoen
Hele seizoen
Hele seizoen

Voorjaar/zomer
Zomer/najaar
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
Voorjaar /najaar
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 merk                 type   nPK-samenstelling                             sporen mineralen?                                 toepassingsmoment                                 type meststof                Biologisch?      Werkingsduur                    doel meststof

Orgaplus

melspring

mivena

Agrifirm Plant

dCm

innogreen

Organisch bemestingsproduct

Organisch bemestingsproduct
Organisch bemestingsproduct
Organisch bemestingsproduct

Organische bodemverbeteraar
Fosfaatmeststof
Organisch minerale meststof

Kristallijn poeder
Kristallijn poeder
Duration coating
Duration coating
Duration coating

Bladmeststof
Bladmeststof
Gecoat/ongecoat
Gecoat/ongecoat
Minerale meststof
Minerale meststof

Bodemlevenstimulator
Kalk
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof
Organische meststof

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Delfstof
Organisch
Delfstof
Delfstof
Organisch
Delfstof
Delfstof
Delfstof
Organisch

Nee

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Nee

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4 maanden

4 maanden
4 maanden
4 maanden

3-6 maanden
3-4 maanden
2-3 maanden

10-14 dagen
10-14 dagen
4-6-8 maanden
4-6-8 maanden
3 maanden

0-4 maanden
0-4 maanden
10 weken
10 weken

150-200 dagen
150-200 dagen
100-150 dagen
100-150 dagen

100-150 dagen
100-150 dagen

100+ dagen
100+ dagen
100+ dagen
60 dagen
100 dagen
90 dagen
80 dagen
60 dagen
80 dagen

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Onderhoudsbemesting

Onderhoudsbemesting en extra calcium
Onderhoudsbemesting en extra magnesium
Onderhoudsbemesting en extra sporen/mineralen

Voorraadbemesting met langdurige werking
Duurzame effectieve fosfaatlevering voor sterke wortelontwikkeling (inzaai/doorzaai)
Stimulering van bacterieel bodemleven voor hard gras en dichte zode

Vitaal gewas kweken
Vitaal gewas kweken
Vitaal gewas kweken
Vitaal gewas kweken
Vitaal gewas kweken

Stimuleren van het bodemleven
Zacht en snelwerkende calcium
Langwerkende biologische meststof voor in de potgrond
Langwerkende organische meststof voor de volle grondsteelt
Universele organische meststof
Universele organische meststof zonder P!
Bodembalansverbeteraar 
Organische kalibemesting
Organische sporenelementen mix
Universele bladvoeding
IJzer bladvoeding

Alle gewassen
Alle gewassen
Alle gewassen
Stikstof gift
Fosfaat gift
Stikstof- /kali gift
Kali gift
Magnesium gift
Sporenmix
Calcium en pH
Calcium + sporen +  pH
Bodemleven enting
Kleigrondverbetering
Zandgrondverbetering
Zavelgrondverbetering
Bodemverbetering
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 merk                type                         nPK-samenstelling                    sporen mineralen?                  toepassingsmoment                                            type meststof                Biologisch?          Werkingsduur                              doel meststof

vitagro

vos Capelle

Basagro

Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Bio Trio
Haifa
DCM

Aqua Aid
Compo
Compo
Compo
Compo
Culterra
Culterra
Culterra
Culterra
Headland
K&S
Melspring
Tradecorp
Vosca

Vosca
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara
Yara

Liqweed
Spuitzwavel

Bio Spring 
Bio Autumn
Bio MO
Bio Summer
Bio Pree-Seed
Basic F 
Basic F
Bio Tree Allround

Bio FO
Bio Kali 
Basic Fall
Basic Fall
Basic Start
Basic Start
Basic NP
Bio ORG mix 1
Bio ORG mix  2
Bio ORG mix 3
Bio Korrelkalk 25, 600 óf 1000 kg
Bio Spring 
Bio Autumn
Bio Kali 
Bio Pre-Seed
Diverse producten
Diverse producten

Aqua Aid VerdeCal G 
Blaukorn Classic 12-8-16 
Blaukorn Premium 15-3-20 
NovaTec N-Max 24-5-5  
NovaTec Premium 15-3-20  
Culterra Groen 10-4-6   
Culterra SP 10-4-8   
Culterra SP 7-6-12  
Culterra SP 7-3-4  
Headland Sulphur 80%S    
Bitterzout Kali & Salz  
Marathon Vitalphos 4-20-0 
Humifirst      
Vosca Sporenmix   

IJzer vloeib Ferro GO plus 
Urean 30% vloeibaar     
Zwavelzure ammoniak     
Ureum 46%               
Kalisalpeter reci  
Kristalon blauw 19-6-20 
Kristalon wit 15-5-30 
Kristalon Lila 19-6-6    
Kristalon Rood 12-12-36  
Kristalon Geel 13-40-13  
Kristalon Speciaal 18-18-18 
Kristalon Oranje 6-12-36 

Product 2
Product 3

0,4-0,05-12,8
0,14-0,05-0,01

Planthormonen
Zwavel

Seizoen
Seizoen

18+3+3+3 25 óf 500 kg
 6+3+20+3+1 500 kg
 5+5+20+3+15  25 kg
 7+6+12+4+10 25 kg
10+10+0+HF+10 25, 500 óf 1000 kg
16+4+7 25 óf 500 kg
Basic F + MAGNESIUM
10+4+6+3+10 25 kg
Bio Soil  25 kg
2+20+0
2+0+20+15
5-5-20+ (3)
Basic Fall 5-5-20+ (3) 500 kg
18-3-3
18-3-3 500 kg
10-17
9+3+3 25 kg
6+5+10+(4) 25 kg
3+6+12+(3) 25 kg

18+3+3+3 Micro 25 kg
6+3+20+3+1 Mciro 25 kg
2+0+20+10 Micro
10+10+0+HF+10 Micro 25 kg
Zie Haifa
Zie DCM

12-8-16
15-3-20
24-5-5
15-3-20
0-0-27
10-4-6
10-4-8
7-6-12
7-3-4

Zie Melspring

30-0-0
21-0-0
46-0-0
13-0-46
19-6-20
15-5-30
19-6-6
12-12-36
13-40-13
18-18-18
6-12-36

Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen

Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen
Ja, alle sporen

19%Ca + 17%S 
 
 
 
 
 
 
 
 
80%S
15MgO + 31S 

Humus- en fulvozuren
IJzer, Zwavel, Koper, Mangaan, 
Borium, Molybdeen
90% DTPA en 10% EDDA
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorjaar
Najaar
Najaar
Najaar
Zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Zomer
Zomer
Najaar
Najaar
Najaar
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Voorjaar/zomer
Najaar

Voorjaar/zomer
Najaar
Najaar
Voorjaar/zomer

Gehele jaar
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar

Gehele jaar
Gehele jaar

Gehele jaar
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar, zomer en najaar
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar en zomer
Voorjaar, zomer en najaar
Bij in- en doorzaai en aanplant
Voorjaar en zomer
Voorjaar, zomer en najaar
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 merk                type                         nPK-samenstelling                    sporen mineralen?                  toepassingsmoment                                            type meststof                Biologisch?          Werkingsduur                              doel meststof

vitagro

vos Capelle

Basagro

Ja
Ja

7-9 dagen
1 maand

Bladvoeding/kleur
Voeding/bescherming 

Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch

Minigran met wetting agent
Traditionele meststof
Traditionele meststof
Nitrificatieremmer (Isodur)
Nitrificatieremmer (Isodur)
Korrelmeststof
Korrelmeststof
Korrelmeststof
Korrelmeststof
Vloeibare meststof
Oplosbare meststof

Vloeibare meststof
Organische meststof

Vloeibare meststof
Vloeibare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof
Oplosbare meststof

Organisch
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Organisch
Organisch
Organisch
Organisch
Mineraal
Mineraal

Organisch
Organisch

Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal
Mineraal

Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen
Tot 110 dagen

4-8 weken
4-6 weken
4-6 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
6-8 weken
1-3 weken
1-3 weken

1-3 weken
n.v.t.

1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken
1-3 weken

Aanvulling van sporenelementen
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Binnen een maand 
complete assortiment weg
topdrukte woensdag bij plantenkwekerij de Westerbouwing van geert en nel de Weert in rossum. voor 16 april moeten miljoenen kleine stekjes 

opgepot worden voor de consumentenverkoop die op die datum van start gaat. Klanten doen dan een stormloop op 400 verschillende soorten 

bloemen, 70 soorten kruiden en 50 soorten groenten. in een maand tijd is het complete assortiment uitverkocht. volgens geert de Weert is tuinieren 

weer enorm populair, met name het eten uit eigen tuin.  Klanten uit heel nederland reizen af naar de Bommelerwaard om daar unieke soorten planten 

op de kop te tikken die nergens anders verkrijgbaar zijn. de rest van het jaar houdt de kwekerij zich bezig met veredeling van nieuwe soorten bloemen 

en zachtfruitrassen.
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Ostrya of hopbeuk: 
bijna een dubbelganger van 
haagbeuk, maar dan 
spannender en transparanter
Landschapsarchitect Holz ziet zichzelf als dienend aan het landschap 

Je kunt maar één keer de juiste keuze maken bij het aanplanten van een boom, aldus Wolfgang Holz, landschapsarchitect in dienst van de gemeente 

Helmond. Als ik hem, met zijn uitgesproken mening over Beheer Bewust Ontwerpen en Ontwerp Bewust Beheren vraag wat zijn inspiratieboom zou zijn, 

heb ik no time een mailtje terug. Het wordt de hopbeuk oftewel Ostrya carpinifolia.

Auteur: Kelly Kuenen

Wolfgang Holz is, zoals zijn naam al doet vermoeden, 

van Duitse herkomst. Hij studeerde in Duitsland onder 

andere Landespflege, de Duitse benaming voor land-

schapsarchitectuur. Hoewel het om hetzelfde beroep 

gaat, is de andere benaming typerend voor het verschil 

tussen Duitsland en Nederland. Duitse architecten 

nemen het bestaande landschap meer als vertrekpunt, 

terwijl Nederlanders sneller geneigd zijn om opnieuw te 

beginnen. 
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Ostrya is volgens Holz niet echt een knaller in die 
zin dat hij een sensationele bloei of herfstkleur 
kent, maar het is wel een boom die nog relatief 
onbekend is en die veel meer zou moeten worden 
aangeplant. Holz snapt overigens wel waarom dat 
niet het geval is. Volgens de literatuur wordt Ostrya 
iets van 15 meter hoog. Daardoor is het een inte-
ressante boom voor plaatsen waar je een boom 
van de derde grootte te klein vindt en een boom 
van de tweede grootte te groot. Er zijn niet zo 
veel bomen die in de tussencategorie zitten. Wat 
diezelfde literatuur vaak vergeet te vermelden, is 
dat de hopbeuk bijna net zo breed wordt als hoog. 
Voor laanbomen is dat geen gewenste eigenschap. 
Daarbij wil je soorten die zo slank mogelijk opgaan 
en geen overlast geven voor het verkeer.
De hopbeuk wordt in Nederland weinig aange-
plant en Helmond is in dat opzicht geen uitzon-
dering. Holz neemt me mee naar een standplaats 
in de Helmondse nieuwbouwwijk Suytkade, waar 
hij meerstammige Europese hopbeuken heeft 

gemixt met Gleditsia f. inermis. De meerstammige 
valse christusdoornen en hopbeuken zijn geplant 
op een breed gazon, waar ze volgens Holz breed 
kunnen uitgroeien. Holz wijst naar de esdoorns die 
een paar meter verder langs de weg zijn geplant: 
‘Die staan er nu nog goed bij, maar uiteindelijk zul 
je zien dat de bomen in het gazon veel beter door-
groeien dan de bomen langs de weg. Die esdoorns 
zijn weliswaar in boomgranulaat geplaatst, maar 
als de voedingswaarde daarvan is uitgewerkt, 
zul je zien dat die bomen stil gaan staan en gaan 
‘kwijnen’. 

Straatbomenonderzoek
Begin deze eeuw werd in Nederland gestart met 
het Straatbomenonderzoek. In dit langjarige 
onderzoeksproject, dat helaas is beëindigd en 
waarvan jammer genoeg zelfs de website offline 
is, is ook de Europese hopbeuk meegenomen in 
vier gemeenten. Helemaal onbekend is de boom 
dus zeker niet. Toevallig staan in de straat waar het 

kantoor van Boomzorg in Nijmegen is gevestigd 
ook Europese hopbeuken. De manier waarop de 
hopbeuken in het Straatbomenonderzoek zijn 
geplant, zou waarschijnlijk de goedkeuring van 
de Helmondse landschapsarchitect niet kun-
nen wegdragen. Al deze bomen zijn geplant in 
relatief smalle profielen met weinig plaats om 
door te groeien. De groei is daarom in de meeste 
gevallen ook beperkt. Op plaatsen waar de voe-
dingstoestand matig is, ontstaan volgens het 
Straatbomenonderzoek zeer transparante kronen 
met extra veel dood en dun hout erin. Opvallend is 
dat de groei in de meeste gevallen relatief gering 
is. Wolfgang Holz bevestigt dit, maar geeft ook 
aan dat de literatuur hierover niet eenduidig is. 
Onder ideale omstandigheden groeit de boom 
best snel. De boom zou overal groeien, maar een 
voorkeur hebben voor licht kalkhoudende grond. 
En in Helmond zouden die ideale omstandigheden 
weleens aanwezig kunnen zijn. Holz laat mij een 
bodemkaart van Helmond zien: bijna overal hang-

INSPIRATIEBOOM
6 min. leestijd
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waterprofielen en matig kalkhoudend. De hopbeuk 
is een warmte-minnende boom en mede hierdoor 
geschikt als toekomstboom in een warmer wor-
dend klimaat. Dit is makkelijk te verklaren als je 
weet waar de Europese hopbeuk van nature mas-
saal voorkomt, namelijk aan de zuidkant van de 
Italiaanse Alpen. Hopbeuken worden daar vaak als 
hakbossen beheerd. Dat doet vermoeden dat ze in 

die omgeving waarschijnlijk forse groeiers zijn.
De hopbeuk is niet inheems in Nederland, hoewel 
hij dat wel ooit is geweest. Vóór de laatste ijstijd 
kwam de boom wel in onze streken voor, maar hij 
is daar weer verdwenen. Na de laatste ijstijd is de 
boom door de oprukkende ijsmassa verdrongen en 
niet meer op eigen kracht teruggekomen. 

Oorlogsverklaring
Voor Holz is de keuze voor hopbeuk daarom in 
zekere zin bijna een oorlogsverklaring tegen het 
onnodig en onjuist ‘stempelen’ van laanbomen 
langs iedere doorgaande weg. Holz is van mening 
dat in Nederland te veel bomen op foute plek-
ken worden aangeplant. Daarom is hij ook geen 
voorstander van boomgranulaat of bomenzand. 
Een boom hoort volgens Holz gewoon in de volle 
grond geplant te worden. De referentie is immers 
de natuurlijke stofcirkel en die is bij een boom in 
de verharding onderbroken. Aanplant in de volle 
grond is beter voor de boom, maar ook beter voor 
het gemeentelijk budget. 

Als we de nieuwbouwwijk Brandenburg in lopen, 
laat Wolfgang Holz mij zien wat hij bedoelt. In 
een trottoir van dure gebakken stenen zijn op de 
gebruikelijke manier om de zoveel meter esdoorns 
geplant. ‘Geplant’, schampert de landschapsarchi-
tect. ‘Gestempeld is een beter woord.’ Deze bomen 
staan er een jaar of zes en zijn schijnbaar goed 
gegroeid – hoewel dezelfde bomen in de volle 
grond nog veel beter zouden groeien. Het pro-
bleem is echter dat het trottoir om de zoveel jaar 
opnieuw moet worden gestraat. Holz tikt met de 
tip van zijn schoen tegen een straatsteen aan. ‘Ik 
denk dat deze steen volgens de CROW-normen al 
niet meer goed ligt. Je zou hier al over kunnen val-
len.’ Op korte termijn zal de gemeente hier voor de 
tweede keer de straat op moeten halen. Dat kost 
op schaal van Helmond tonnen, die er niet zijn en 
die bespaard hadden kunnen worden wanneer de 
bomen op de juiste plek geplant waren.‘ 

Architecten
Holz is ronduit kritisch over zijn collega-
(landschaps)architecten. Korte termijnvisie is vol-
gens hem schering en inslag. Het gaat te veel over 
het beeld op korte termijn, terwijl de insteek juist 
zou moeten zijn om iets te maken wat op langere 
termijn goed te beheren is en doorgroeit naar 
het gewenste eindbeeld. Als we even verder door 
Suytkade lopen, wijst Holz moeiteloos een tweede 
voorbeeld aan van slecht geplante bomen. Op en 
tegen een grote kunstmatig aangelegde heuvel 
staat een aantal bomen te kwarren. Een gemiste 
kans, volgens Holz. Op deze plek zouden best goed 

groeiende bomen geplant kunnen worden, want 
er zijn voldoende mogelijkheden voor een goede 
groeiplaats.

Helmondse methode 
Om bovenstaande praktijken zo veel mogelijk te 
voorkomen, heeft de afdeling groenbeheer van 
de gemeente Helmond in 2013 een officieel docu-
ment opgesteld met de titel ‘Standaard duurzame 
aanplant bomen’. Dit is een officieel stuk, dat ook 
door de Helmondse raad is aangenomen en daar-
mee de officiële standaard is voor aanplant in de 
gemeente. Het document beschrijft haarfijn aan 
welke voorwaarden een goede groeiplaats voor 
een boom moet voldoen. In de praktijk komt het 
erop neer dat bomen – enkele uitzonderingen 
nagelaten- alleen nog maar in de volle grond 
geplant mogen worden. Het document is in feite 
een neerslag van de jarenlange discussie tus-
sen architecten en beheerders. Architecten zijn 
doorgaans van mening dat overal in de openbare 
ruimte bomen geplant moeten worden, terwijl 
beheerders de keerzijde ‘cadeau krijgen’: slechte 
groeiplaatsen die allerlei problemen veroorzaken, 
variërend van opgedrukte bestrating tot kwijnende 
bomen en mogelijke claims van burgers na valpar-
tijen.

Nadelen 
Terug naar de hopbeuk, waar dit artikel over gaat. 
De boom heeft volgens Holz veel voordelen, maar 
zeker ook nadelen. Als nadeel zou je kunnen 
noemen dat de boom niet door insecten wordt 
bestoven, maar door de wind. Bijen en hommels 
hebben dus geen profijt van aanplant. Verder zijn 
hopbeuken volgens Holz niet echt geschikt als 
laanboom. Dat komt vooral door de brede groei. 
Het is beter om de boom aan te planten als park-
boom of, zoals in Helmond, als meerstammige in 
een brede groenstrook, waar de boom vrijuit de 
breedte in kan gaan. 
Holz laat de gietranden bij voorkeur wat langer om 
de boom zitten. Ze beschermen de boom tegen al 
te ijverige groenmedewerkers die met hun maai-
ers de stam beschadigen. Als de vrij groeiende 
boom eenmaal wat groter is geworden, bestaat 
dat gevaar minder door de brede groei. De boom 
claimt dan zelf zijn ruimte.

Hopbeuk groeit overal, 

maar heeft een voorkeur 

voor licht kalkhoudende 

grond
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Ostrya carpinifolia
Binnen de systematische indeling van het regnum vegetabile – het plantenrijk – behoort het geslacht Ostrya tot de orde van de Fagales – de eenhuizige, 

eenslachtige nootvruchtdragende katjesdragers – en daarbinnen tot de familie van de Corylaceae. Enkele andere families binnen deze orde zijn Betul-

aceae (de berkenfamilie), Fagaceae (de napjesdragers) en, als bijzonderheid, Casuarinaceae, de ijzerhoutfamilie uit Indonesië. 

Auteur: Jan P. Mauritz (VRT) 

Het geslacht Ostrya kent negen soorten, waarvan 
er drie in cultuur zijn. Vier soorten komen uit-
sluitend in China voor, twee in Noord-Amerika, 
twee species in de rest van Azië, en de bekendste 
species, Ostrya carpinifolia, komt van nature voor 
in Zuid-Europa: Zuid-Frankrijk, Zwitserland en 
de Balkan, en in Klein-Azië: Turkije, Azerbeidzjan, 
Georgië en Dagestan, waar het Kaukasus-gebergte 
zich uitstrekt.
Ostrya is nauw verwant aan Carpinus. De twee 
vertonen een sterke gelijkenis, maar er zijn toch 
belangrijke verschillen. 

Kenmerken
De Nederlandse naam voor het geslacht is hop-
beuk, vanwege de vruchten, die sterk lijken op de 
hopbellen van Humulus lupulus, die onder meer 
gebruikt worden in de bierproductie. De hoofd-
persoon van dit deel over inspiratiebomen is de 
Europese hopbeuk: Ostrya carpinifolia.
De geslachtsnaam Ostrya is afgeleid van het 
Griekse ostrua, wat ‘gelijkend op bot’ betekent en 
waarschijnlijk verwijst naar de hardheid van het 
hout. 

Deze species komt, zoals hierboven al vermeld, van 
nature voor in Zuid-Europa en Klein-Azië en groeit 
daar in de gemengde loofhoutbossen in de berg-
achtige streken. Vóór de laatste ijstijd kwam deze 
boom ook in onze streken voor, getuige de fossiele 
vondsten in oostelijk Nederland. 
De boom werd in 1724 in Engeland ingevoerd 
en vervolgens in cultuur gebracht. Om de een 
of andere duistere reden is de boom nooit echt 
bekend geworden, ondanks zijn vele voordelen, en 
dat is jammer.
De Europese hopbeuk wordt uiteindelijk een heel 
grote boom, tot wel 18-20 meter hoog, met een 
kegelvormige kroon in de jeugdfase tot een vrij 
open, breed eironde tot ronde kroon in volwas-
senheid. In het Citadelspark in Namen (B) staat een 
exemplaar van 25 meter hoog met een stamom-

trek van ruim 2,50 meter; een ‘jopper’, dus!
De donkere bruinrode bast wordt op oudere leef-
tijd ruwer en lichter van kleur, bruingrijs, gegroefd 
en afschilferend, aanvankelijk met schubachtige 
schorsplaatjes en uiteindelijk in verticale stroken. 
Door de verdere schorsvorming wordt de boom 
weer donkerder van uiterlijk. De jonge twijgen zijn 
olijfgroen van kleur en bedekt met korte haren. De 
knoppen zijn afstaand en langwerpig en bezitten 
zes tot acht behaarde knopschubben, die elkaar 
dakpansgewijs overlappen. De onderste schubben 
zijn donkerbruin, de bovenste schubben zijn oker-
rood gekleurd. Dit in tegenstelling tot Carpinus, 
waarbij de knoppen aanliggend zijn en eenkleu-
rig. De bladeren staan duidelijk in twee rijen aan 
de twijgen en ook de twijgen en de takken zijn 
duidelijk geveerd. Het blad is eivormig en aan de 
top toegespitst, 6 tot 10 cm lang en 3 tot 5 cm 
breed en donkergroen van kleur, met een lichtere 
onderzijde, die ook dun behaard is. De bladrand is 
scherp, dubbelgezaagd, met dertien tot zeventien 
paar zijnerven, die boven in het blad vaak voor de 
bladrand vertakken. Bij Carpinus komt deze nerf-
vertakking nooit voor. 

De bloeiwijze van de boom is eenhuizig, bestaat 
uit manlijke en vrouwelijke katjes en wel aan 
dezelfde boom; daarom noemen we de boom 
eenhuizig.

De manlijke katjes zijn geelgroen van kleur en 
verschijnen al voor de winter aan de eenjarige twij-
gen. Ze zijn eindstandig, 4 tot 6 cm lang en dragen 
in de oksel van het schutblad een bloempje met 
vijf tot veertien meeldraden met twee aparte 
helmhokjes. De onopvallende vrouwelijke katjes 
verschijnen in het voorjaar uit de gemengde knop-
pen; deze bloemen staan in kleine aren in de oksel 
van de bracteeën (schutbladeren). De hopbeuk is 
in tegenstelling tot de haagbeuk wel zelfbestui-
vend, en zo zijn er toch al aardig wat verschillen 
tussen de twee geslachten benoemd. De bloemen 

groeien uit tot de karakteristieke vruchten, die 
sterk lijken op de vruchten van hop, de klimplant 
die geteeld wordt voor de bierbereiding.

Afsluitend
Hopbeuken zijn prachtige bomen met een mooie 
open kroon, gezond blad, prachtige schors op 
de stam en gesteltakken en mooie vruchten. De 
boom stelt weinig eisen aan zijn standplaats en 
heeft geen last van aantastingen en ziekten. Ostrya 
kan prima in verharding aangeplant worden. Al 
met al een geweldige boom, die helaas veel te 
weinig bekend is en te weinig toegepast wordt 
in de openbare, maar ook de private ruimte. 
Mogelijk dat de deelname aan de competitie 
Inspiratieboom 2016 daar verandering in brengt. Ik 
hoop het, want de boom is het meer dan waard!

Groet,

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.

INSPIRATIEBOOM
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Arjan Blom zat in between jobs, toen anderhalf jaar 
geleden een fabrikant hem vroeg of hij fair trade-
verpakkingen voor diens product kon ontwerpen. 
Zo gezegd, zo gedaan. Novadens, het bedrijf 
waarmee Blom oplossingsgerichte producten voor 
de voedselindustrie aanbiedt, was geboren. Wie 
op de site kijkt, ziet een opvallend wisselend aan-
bod van producten: van fair trade pepermunt tot 

voorverpakte besteksets en etenswaren voorzien 
van Arabische teksten. Blom ontwikkelt producten 
op basis van vraag uit de markt; dat kan de voed-
selindustrie zijn, maar ook een andere sector. Toch 
is er een gemeenschappelijke deler: het gaat om 
producten die de ondernemer zelf aanspreken. Dat 
was niet anders bij de nieuwste aanwinst van het 
bedrijf: zonnebranddoekjes. 

Blom merkte namelijk als geen ander hoe belang-
rijk het is om je in te smeren met zonnebrand. Op 
zijn 28e werd hijzelf geconfronteerd met de diag-
nose huidkanker. Toen Wet-Nap Europe, een pro-
ducent van hygiënedoekjes, de ondernemer vroeg 
wat hij vond van het idee om zonnebranddoekjes 
op de markt te brengen, twijfelde Blom dan ook 
geen moment. In eerste instantie dacht hij aan de 

Iets nieuws onder de zon
Compacte doekjes moeten einde maken aan geklungel met 
zonnebrandbescherming 

Boom in Business vroeg zijn lezers vorig jaar naar hun ervaring met zonnebrandbescherming op de werkvloer. De meerderheid gaf aan zich bewust te 

zijn van de gevaren en bescherming een verantwoordelijkheid te vinden voor werknemer én -gever. Toch stond er op amper een derde van de bedrijven 

een fles zonnebrandcrème klaar voor gebruik. Boom in Business sprak met Arjan Blom, die hoopt dat zijn doekjes smeren vergemakkelijken.

Auteur: Kelly Kuenen
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toepassing van de doekjes voor de festival- en reis-
branche, waar je vaak geen vloeibare producten 
mee mag of kunt nemen. Maar gaandeweg  
kwamen daar ook andere toepassingsgebieden bij.  

Wet- en regelgeving
Zonnebranddoekjes bestonden al op andere 
continenten, zoals Azië, vertelt Blom, maar waren 
hier tot voor kort onbekend. Wet-Nap Europe en 
Novadens wilden de doekjes ook op de Europese 
markt introduceren, maar een snel proces was dat 
allerminst. Eenmaal ontwikkeld werd het product 
als pilot getest door een kennis met een bedrijfje 
op Schiphol, en met eenzelfde snelheid weer uit 
de schappen gehaald. ‘Iemand had de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit getipt. Het bleek dat 
het product niet zomaar verkocht mocht worden, 
omdat het eerst goedgekeurd moest worden. 
Dingen waar we helemaal niet aan hadden 
gedacht.’ 

Novadens en Wet-Nap Europe gingen met de 
NVWA om tafel zitten om te kijken waar de schoen 
knelde. Wat volgde was een tijd waarin de partijen 
zich bezighielden met het opstellen van test- 
rapporten, het ondergaan van de juiste keuringen, 
het verkrijgen van de juiste registraties en het 
aanpassen van de productverpakking. ‘Iets waar 
wij geen experts in zijn en wat we duidelijk onder-
schat hebben, maar waar we ons goed doorheen 
hebben geslagen’, vertelt Blom trots. Uiteindelijk 
duurde het vier jaar voordat de ontwikkelde  
doekjes officieel ‘voet’ op Europese bodem zetten. 

Buitenwerk 
Het idee achter het product, met de simpele maar 
doeltreffende naam ‘Zonnebranddoekje’, is een-
voudig: apart verpakte zonnebranddoekjes met 
een factor 30-bescherming, goed voor twee uur 
bescherming tegen de zon. Qua samenstelling, 
werking en werkingsduur gelijk aan een zonne-

brandproduct in fles, al bevat een zonnebrand-
doekje ‘slechts’ 14 ml zonnebrandproduct. ‘Dat is 
genoeg om je hoofd, nek, armen en benen in te 
smeren, maar te weinig om mee naar het strand te 
gaan. Bij het insmeren van het hele lichaam wordt 
namelijk ongeveer 30 milliliter zonnebrand  
geadviseerd. Het product kan zonnebrand in fles 
dus niet overal vervangen, maar heeft in sommige 
situaties juist voordelen.’ 

Door de doekjes over hoofd, nek en ledematen te 
halen, is de huid op dezelfde manier beschermd 
als met vloeibare zonnebrand. De toepassing op 
lichaamsdelen die in het voorjaar en de zomer 
blootgesteld worden aan de zon, maakt het  
product bruikbaar voor de dagelijkse werkzaam-
heden in de buitenlucht. Blom richtte zich met 
het product in eerste instantie op de consument, 
maar hij merkte al snel dat er ook vraag is vanuit 
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sectoren waar veel buiten wordt gewerkt, zoals 
bij schilders- en bouwbedrijven. ‘Of zonnebrand-
bescherming door de werkgever in deze sectoren 
verplicht is, durf ik niet te zeggen. Maar je ziet 
wel dat er steeds meer gesproken wordt over een 
zorgplicht.’

Volgens Blom hebben doekjes op de werkvloer 
enkele belangrijke voordelen ten opzichte van  

zonnebrand in een fles: het product lekt niet, is 
lichtgewicht en gemakkelijk in het gebruik;  
knoeien behoort tot het verleden. Blom hoort vaak 
van klanten dat zij het fijn vinden dat het product 
zich gemakkelijk vormt naar het lichaam, waardoor 
het eenvoudig in broek- of jaszak kan worden 
mee-genomen. ‘Een flacon, hoe klein ook, zit toch 
altijd in de weg.’ In tegenstelling tot een fles  
zonnebrand, waarvan de werking en houdbaarheid 
afnemen zodra deze geopend is, zijn de doekjes 
tot drie jaar na productie houdbaar. 

Milieu
Hoe zuinig de meeste professionals in de groen-
sector ook zijn op ‘hun’ groen, bij gebruik in de 
buitenlucht is het niet ondenkbaar dat er eens 
een doekje in het groen belandt. Dat dit voor 
veel sectoren geldt, had Blom zelf kennelijk ook 
wel door. De doekjes zijn daarom gemaakt van 
niet-synthetisch materiaal, dat volledig biologisch 
afbreekbaar is. Hoe lang het duurt voordat het 
product volledig is afgebroken, durft hij nog niet te 
zeggen. ‘Het is een vraag die we vaker krijgen, en ik 
begrijp dat mensen dit willen weten. Daarom heb 
ik fabrikant Wet-Nap Europe gevraagd dit nader te 
onderzoeken.’ 

De prijs van de doekjes is afhankelijk van het  
aantal dat wordt afgenomen en het kanaal waar-
langs het gekocht wordt. Blom schat dat een 
doekje bij rechtstreekse verkoop van een grote 

partij aan de zakelijke markt ongeveer 1,25 euro 
zal kosten. Vijf procent van de winst gaat naar het 
KWF, een doel dat Blom een warm hart toedraagt. 

ACTUEEL
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Drie jaar geleden fuseerden de bedrijven Benfried 
Agro BV, Fase Boskoop BV en Van Nederkassel BV 
tot één bedrijf: Telermaat. Deze ‘leverancier van 
groei’ bedient vanuit de verschillende vestigingen 
de Nederlandse en Belgische boomkwekerij- en 
aardbeienmarkt. Telermaat is ook leverancier van 
het afstrooimiddel Cantop, dat qua structuur fijner 
is dan Bark en dus ook goed kan worden toege-

past op trays en p9-potjes. Cantop plakt en haakt 
na bewateren aan elkaar en valt niet meer van de 
pot. Het blijft als het ware als een koek op de pot 
liggen.

Fijn hennephout
Cantop is fijn hennephout uit de kern van de hen-
nepplant. De benodigde hennep wordt zonder 

kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen in 
Nederland en Duitsland gekweekt. Van de vezels 
op de buitenkant van de hennepplant worden 
matten geweven, die weer worden gebruikt in de 
auto-industrie. Om te garanderen dat de Cantop 
nagenoeg vrij is van onkruid en schimmels wordt 
dit afstrooimiddel nauwkeurig afgezeefd.
De bovenkant van deze afdeklaag droogt vrij 

Als een koek op de pot, 
dus alles blijft mooi schoon
Het afstrooimiddel Cantop van Telermaat tegen onkruid en mos tast de zuurgraad van de grond niet aan en onttrekt weinig stikstof, dus de bemesting 

hoeft er niet voor te worden aangepast. ‘Voor mij is het belangrijkste dat dit product werkt met de barkstrooier en dat het makkelijk en functioneel is 

voor de mensen op de kwekerij’, zegt gebruiker Tonco Captein van P.W. Captein & Zn uit Alphen aan den Rijn.

Auteur: Sylvia de Witt
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goed op, waardoor de onkruidzaden minder snel 
kiemen. Dankzij de aanwezigheid van lignine en 
pectine blijft Cantop na aanbrengen direct goed 
op de pot liggen en gaat het na verloop van tijd 
wat vaster op de pot zitten.

Legio niet-zelfklevende afdekmaterialen 
Voor een goed resultaat dient circa één centimeter 
Cantop op de pot aangebracht te worden. Daarna 
moet er een beetje water toegediend worden met 
een niet te grove straal. Hierdoor blijft het middel 
direct wat vaster op de pot zitten.
Volgens Sander Schalk, productspecialist bij 
Telermaat, zijn er legio afdekmaterialen die niet 
zelfklevend zijn. Dit houdt in dat ze niet aan elkaar 
haken. Als de pot omvalt, valt er automatisch vuil 
op de tafels in tuincentra of op de containervelden 
waarop de pot staat. 

Schalk: ‘Dus je wilt eigenlijk dat een afstrooimiddel 
op de pot blijft liggen. Cantop koekt aan elkaar als 
je het een keer nat maakt. Daardoor krijgt onkruid 
niet de kans erdoorheen te groeien, terwijl het 
water er wel gewoon doorheen kan. Cantop ver-
oorzaakt geen verzuring en de prijs is nagenoeg 
gelijk aan die van bark.’ 

Stektrays en kleinere potjes
Cantop is duurzaam, omdat er heel weinig bestrij-
dingsmiddelen worden gebruikt bij het telen van 
de hennep. Het middel kan handmatig of met een 

reguliere afstrooimachine worden aangebracht, 
ook op stektrays en kleinere potjes. Een middel 
als bark moet heel dik worden afgestrooid, wil het 
goed sluiten. Dan is de substantie meestal te grof 
voor het stekje dat in de pot staat. 

‘Wat sommigen als een nadeel kunnen ervaren, is 
dat Cantop stoft’, vertelt Schalk eerlijkheidshalve. 
‘Dat is een opmerking die ik links en rechts wel 
hoor. Maar dat geldt ook voor potgrond en voor 
bark. Dat is echter op te lossen door er een afzui-
ging bij te gebruiken, een kleine investering die 
een bedrijf zou kunnen doen. Ik zou sowieso de 
potten binnen natmaken en niet buiten, want daar 
kan het door de wind ook stuiven.’

Waarschijnlijk is Cantop zelfs iets goedkoper
P.W. Captein & Zn uit Alphen aan den Rijn is 
gespecialiseerd in het kweken van sierheesters. 
De hoofdteelt bestaat onder meer uit Magnolia, 
Syringa en Cotoneaster, zowel in struikvorm als 
op stam. Daarnaast wordt nog een divers aanbod 
van heesters gekweekt, o.a. Cornus, Euonymus, 
Exochorda, Hibiscus en Hydrangea. Deze boom-
kweker testte het afstrooimiddel Cantop drie jaar 
geleden in zijn bedrijf en gebruikt het sindsdien. 
‘Het bevalt heel goed en is vooral technisch 
interessant. Er groeit geen onkruid en mos meer 
in de potten’, vertelt Tonco Captein. ‘Dus Cantop 
bespaart ons een hoop arbeid. Voor het strooien 
van Cantop wordt een barkstrooier gebruikt. 
Hiervoor gebruikte ik bark, en later 50 procent bark 
gemengd met 50 procent kokos. Voor mij is het het 
belangrijkste dat het functioneel is op de kwekerij, 
dat het werkt met de barkstrooier en dat het mak-
kelijk is voor de mensen op de kwekerij. En wat 
voor ons ook meeweegt, is het milieuverhaal. Kijk, 
alle afstrooimiddelen zijn in feite afvalproducten 
waar men toch nog wat goeds mee wil doen; dat is 
ook veel waard. Onkruid rapen, mos rapen of che-
misch spuiten: dat alles is ongeveer even duur als 
het gebruik van Cantop. Het ligt er natuurlijk aan 
hoe vaak je vuil en mos moet rapen, maar waar-
schijnlijk is Cantop zelfs iets goedkoper. En doordat 
er nu minder vuil, onkruid en mos is, blijven de 
potten schoner, evenals de paden en de randjes 
langs de schoeiing. Dus je hebt gewoon een scho-
nere kwekerij.’

Gegarandeerd een mos- en onkruidvrije pot
Boomkwekerij Sprenkels BV in Achtmaal is  
gespecialiseerd in het telen van onder meer 
Rododendron in vele soorten en kleuren, Camellia 
en Kalmia. Directeur Frans Sprenkels garandeert 
zijn klanten een mos- en onkruidvrije pot, omdat 
zijn bedrijf afstrooimiddelen gebruikt. Cantop 

wordt nu zo’n vier jaar gebruikt.  

‘We zijn gestart met Jaritop, een afstrooimiddel 
van Jarini, maar dat was vrij prijzig. Toen Cantop op 
de markt kwam, hebben we er eerst mee proefge-
draaid en daarna zijn we het op grote schaal gaan 
gebruiken. Dat is nu zo’n vier jaar geleden. Het is 
puur een prijsverhaal; Jaritop kost bijna vier keer 
zo veel als Cantop. Na Jaritop hebben we van alles 
gebruikt, ook bark. Er zal wel nooit een afstrooi-
middel op de markt komen dat alleen maar voor-
delen heeft; overal zitten ook nadelen aan. Bij bark 
bijvoorbeeld ligt alles ernaast als de pot omvalt. 
Bij Cantop blijft het plakken doordat je er water op 
gooit, dus valt er niets. Cantop is natuurvriendelijk, 
maar dat is bark ook. In dat opzicht maakt het niet 
uit welk middel je gebruikt. Iedereen moet voor 
zichzelf bepalen wat het beste middel is. Het is wel 
fijn dat we het ook op heel kleine potjes kunnen 
gebruiken, al combineren we dat nog met bark. 
Maar op de grote potten gebruiken we uitsluitend 
Cantop. Ik heb ervaren dat het mengsel onder 
Cantop iets langer vochtig blijft dan onder bark. 
Dat komt doordat het van boven beter afsluit, 
zodat er minder water kan verdampen. Een nadeel 
van Cantop is dat het wat stof afgeeft bij het ver-
werken met de afstrooimachine.’ 

Beetje mos op de potten vroeger niet zo’n 
probleem
Omdat onkruid niet meer met bestrijdingsmidde-
len bestreden mag worden, is zo’n afstrooimiddel 
wel nuttig, vindt Sprenkels, ook wat het voorko-
men van mos betreft. 
‘Vroeger was een beetje mos op de potten niet 

Sander Schalk
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zo’n probleem, maar als we nu een plant afleveren, 
mag er absoluut geen mos op de pot liggen. Het 
eerste jaar dat we Cantop op uitgebreide schaal 
gebruikten, waren er een paar leveringen bij waar 
nog onkruid in zat: er zat gras doorheen. Daarop is 
men de Cantop gaan stomen, dus het middel gaan 
verhitten naar zeventig, tachtig graden, waardoor 
het onkruid wegbleef. Heel belangrijk natuurlijk is 
de dikte van de laag die je aanbrengt; bij een gro-
tere pot is dat anderhalf tot twee centimeter. Als 
de planten in het voorjaar worden opgepot, zijn ze 
enkele uren na het aanbrengen van Cantop alweer 
droog. Dan is er weinig kans op mosgroei. We heb-

ben ook nog planten staan waarop een jaar gele-
den Cantop is aangebracht. Die staan er heel goed 
bij, zonder onkruid en mos. Het is mogelijk dat er 
bij een hevige stortbui wat Cantop afdruipt, maar 
over het algemeen blijft dit afstrooimiddel redelijk 
goed liggen. We zijn er dan ook zeer tevreden over.’
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waar men toch nog wat 
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Dit vakblad noemt zich ‘het andere vakblad voor de boomkwekerij’. Belangrijke 
info voor ons als vakblad, maar niet zozeer belangrijk voor deze pagina, 
waarop ik geacht wordt iets zinnigs te zeggen over de sector. De benaming 
‘het andere vakblad’ is natuurlijk lekker vaag, en wij moeten maar hopen dat 
dit aankomt bij de andere kant. Wij bedoelen er in ieder geval mee dat we 
honderd procent bereik hebben in de sector. Iedereen die boomkweker is, ont-
vangt het blad gratis en leveranciers mogen een bescheiden abonnementsbe-
drag betalen. Dat is in dit verband niet zo belangrijk, maar voor ons is het een 
voorwaarde voor de doelstelling van het bedrijf. Door een bereik van honderd 
procent hebben wij een uniek verhaal richting adverteerders, die het geheel 
moeten ophoesten. 

Waarom vertel ik dat nu allemaal? Wat wij doen met Boom in Business is niet 
veel anders dan wat iedere boomkweker met zijn bedrijf doet. Ga op zoek 
naar de onderscheidende factoren waardoor je in staat bent om beheerst te 
groeien en een gezond rendement te draaien. Dat is het simpele verhaal, maar, 
zoals Cruyff altijd zei: voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, 
is simpel voetballen. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemen. In de dage-
lijkse hectiek van orders, papierwerk en personeel dat ziek, zwak of misselijk 
is, is het niet altijd makkelijk om het schip op koers te krijgen en te houden. 

Persoonlijk hadden wij de crisis en een aantal pijnlijke ontslagen nodig om 
uit te dokteren wat de juiste route voor Boom in Business is. Zolang de oplos-
singen uit het verleden nog een beetje werken, ben je als ondernemer snel 
geneigd om maar gewoon de schouders eronder te blijven zetten, ook al weet 
je diep in je hart wel dat het eigenlijk een doodlopende straat is. Je hebt crisis 
en diepe shit nodig om de bakens te verzetten. Nogmaals, ik wil hier niet de 
betweterige journalist uithangen die, lekker veilig binnen de grenzen van een 
A-viertje, de waarheid in pacht meent te hebben. Ik probeer uit te leggen hoe 
het mij als ondernemer is vergaan. 
Het aardige van ondernemen op deze manier is dat de uitkomst voor iedereen 
weer anders is. Boomkwekerijen zijn, net als uitgeverijen, zo klein, dat het 
bedrijf vaak meer een afspiegeling is van de ondernemer dan andersom. Dat 
maakt het een leuk avontuur, maar vooral ook een zoektocht, die goed te ver-
kopen is aan de mensen om wie het gaat. En dat zijn natuurlijk jouw klanten 
en – ook niet onbelangrijk – de medewerkers.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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