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Tijd is veruit de  
belangrijkste factor 
Boomkweker van IJmeren

Boomkweken in  
de genen
Zesde generatie

Regio in beeld - Boskoop

Koelreuteria het 
hele jaar door
Sieren de ruimte

oudeRweTs woRdT
nieuweRweTs
Scoren met persoonlijk contact

Regio
in beeld

Serenade versterkt in een geïntegreerd schema de 
bescherming van het gewas tegen diverse ziekten. 
Serenade is zeer flexibel inzetbaar en past optimaal 
in een geïntegreerde teelt. De unieke bacteriestam 
Bacillus subtilis QST 713 heeft een brede werking 
tegen schimmels en bacteriën. Plus, Serenade heeft 
een bio-stimulerend effect op de plant.
 
Voor meer informatie over Serenade of andere 
biologicals: agro.bayer.nl

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

Biologicals: de juiste aanvulling

OPBRENGST +



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

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

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

Stekbedrijf 
G. van der Loo BV

CONIFEREN – HEESTERS – 

SIERGRASSEN IN PLUGGEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBUIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRUIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl
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18 De naam Boskoop  
is heel belangrijk  
voor ons

Op bezoek gaan bij een boomkweker betekent meestal plaatsnemen aan de 

stektafel en een bakkie halfkouwe pleur uit een automaat. Hoe anders is het bij 

boomkwekerij A. Th. Verkleij. Dit bedrijf heeft met afstand de mooiste loods en 

het mooiste kantoor die ik ooit bij een boomkweker heb gezien. En zelfs de koffie 

is te drinken.
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‘Juglans regia laat kinderen 
zien dat ons voedsel uit de  
natuur komt!’

Rudy Scheper, boombeheerder bij de 

gemeente Dordrecht, is van mening dat  

een inspiratieboom vooral het bomenvak 

interessant moet maken voor de jeugd:  

‘Een notenboom laat kinderen zien dat wal-

noten niet in het supermarktbakje groeien!’

Laanboomkweker Huib van IJmeren: 
‘Tijd is veruit de belangrijkste factor 
binnen op een boomkwekerij’

Het kloppend hart van de Europese laanbomenteelt 

ligt vanouds in Nederland en wel in Opheusden.  

Daar houdt een aanzienlijk aantal kleine en  

middelgrote laanboomkwekers Neerlands naam 

hoog. Een van deze ondernemingen is  

Boomkwekerij Van IJmeren.

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

26 34
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Starten in de boomkwekerij is eigenlijk onmogelijk, 
maar het kan wel

Je eigen boomkwekerij starten is lastig en eigenlijk zelfs onmogelijk. Ga maar na. 

Je steekt een stekje of een spil in de grond en als alles meezit, heb je over twee, 

drie of vier jaar je eerste omzet. In de tussentijd lopen je kosten door: pacht, 

arbeid, substraat, meststoffen. Toch zijn er ondernemers die zich daar geen fluit 

van aantrekken en het toch doen. David Moerings is zo’n voorbeeld. In drie jaar 

groeide zijn bedrijf van 40.000 naar 200.000 Skimmia’s. En het einde lijkt nog 

lang niet in zicht.

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

12  Boskoop is al vaak doodverklaard,  
maar nog nooit begraven

14 Ouderwetsch wordt weer nieuwerwets

30  Aaltjes die taxuskever bij lage  
temperatuur bestrijden

38  ‘Koelreuteria behaagt de  
burger het hele jaar door’

47  Boomkweker Marcel Michels: 
‘Laagvolumespuiten aandurven  
zit tussen de oren’

50 Hoofdredactioneel

44

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Boomkweken zit bij de 
Domens in de genen

Waar het zaaien van enkele dennen voor een werk-

voorzieningsschap in de 19de eeuw al niet toe 

kan leiden! Nu, vijf generaties later, is De Douglas 

Boomkwekerijproducten in Wernhout een bedrijf  

waar jaarlijks zo’n twintig miljoen zaailingen worden 

geproduceerd voor de nationale en vooral de  

internationale markt. 

22
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Thuis in foliekassen 
voor de boomkwekerij

Rovero heeft jarenlang ervaring 
op het gebied van foliekassen & 

folietunnels. Onze ervaren  
adviseurs denken met u mee,  

om de beste denkbare oplossing 
aan te bieden om uw bedrijfs-
rendement te optimaliseren.

Daarvoor hebben we een breed 
aanbod foliekassen en tunnels, en 

schermhallen. Bij Rovero kunt  
u rekenen op een helder en  

betrouwbaar advies.

ROVERO 
ROLL-AIR

• Dé cabrioletkas
• Uw gewas in enkele minuten  

binnen óf buiten
• Altijd het ideale klimaat voor  

uw bomen en planten

Krabbescheer 6 4941 VW Raamsdonksveer  
T +31 (0) 162 - 57 45 74   F +31 (0) 162 - 57 45 00

E info@rovero.nl   www.rovero.nl

Rovero_420x148.indd   1 03/04/17   15:05

Ezendam levert 
nieuwe machine aan 
Geurkink
Gebr. Ezendam uit Borne heeft eerder dit jaar een 
ZCM-2200 geleverd aan boomkwekerij Geurkink 
in Corle. De machine werd speciaal voor dit bedrijf 
ontwikkeld. Deze machine kan werken met twee, 
drie of vier rijen op een bed en kan plantgaten 
boren, vormsnoeien, kluitsteken, rijenspuiten en 
aaltjes inbrengen, met een maximale planthoogte 
van 220 centimeter. De machine werkt op gps. 
Tevens werd een prototype van de plantmachine 
getest. Nu kan in één werkgang wortelgoed 
geplant worden. 

De werknemers moeten de planten in de gaten 
houden, waarna een paar grijpers de planten  
stevig aandrukken. Een van de drie takken van 
Gebr. Ezendam richt zich op kwekerijmachines.  
Het bedrijf ontwikkelt en produceert machines 
onder het eigen label Globus.

Nieuwe vertegenwoordigers voor KWH
KWH Holland is het nieuwe jaar goed begonnen. Per 1 januari 2017 heeft het bedrijf twee nieuwe  
vertegenwoordigers gevonden voor diverse fruitteeltmachines. In Engeland is Christopher Baker  
de nieuwe vertegenwoordiger van machines van KWH Holland. Baker heeft met zijn bedrijf  
Bourne Engineering jarenlange ervaring in de fruitteelt en wijnbouw. Daarnaast is KWH Holland  
begin dit jaar een samenwerking aangegaan met Peter Brockmann. Brockmann is werkzaam in de  
regio Jork/Hamburg en heeft zich voornamelijk gespecialiseerd in de fruitteelt. De strategische  
uitbouw van het dealernetwerk past in de strategie van KWH Holland om dé leverancier op het  
gebied van spuittechnologie te worden voor de (biologische) fruit- en bomenteelt en wijnbouw.
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Erkend als verwerker 
invasieve exoten
De Branchevereniging Organische Reststoffen 
(BVOR) meldt dat zes bedrijven het certificaat 
'erkende verwerker invasieve exoten' hebben  
ontvangen. 

De certificering, die sinds 1 september 2015 te 
behalen is voor compostbedrijven, is inmiddels  

uitgereikt aan Den Ouden Groenrecycling, Van 
Berkel Biomassa & Bodemproducten, Van Iersel, 
Innovarec en Groenrecycling de Breekhoorn. Het 
register met erkende bedrijven is ook online te 
vinden. Om in aanmerking te komen voor certifice-
ring, moeten bedrijven voldoen aan verschillende 
voorwaarden omtrent het composteerproces en 
de kennis van medewerkers. De voorwaarden, die 
opgesteld zijn in samenwerking met Wageningen 
university & Research en de Nederlandse Voedsel- 
en Warenautoriteit (NVWA), worden getoetst door 

een onafhankelijke certificeringsinstelling.  
De eisen zijn strenger dan de wettelijke eisen en 
garanderen dat plantenresten en zaden van  
invasieve exoten onschadelijk worden gemaakt.
Invasieve exoten, zoals Japanse duizendknoop, 
reuzenberenklauw en grote waternavel, zijn  
planten die van oorsprong niet in Nederland groei-
en, maar zich wel snel verspreiden. Ze verdringen 
andere plantensoorten en kunnen funderingen en 
dijklichamen aantasten, aldus de BVOR. 

updates voor John 
Deere zelfrijdende 
spuiten
John Deere introduceert een aantal product-
updates voor zijn in Nederland gebouwde zelf-
rijdende veldspuiten uit modeljaar 2018. Naast de 
huidige R4040i met een capaciteit van 4000 liter 
introduceert John Deere de R4050i met een  
capaciteit van 5000 liter.
Machines uit modeljaar 2018 worden voorzien 
van een nieuwe Quadcontrol-transmissie met field 

cruise-functie en Powrspray-gescheiden vloeistof-
systeem met vulpauzefunctie. De nieuwe spuit-
boom, gemaakt van koolstofvezel en voorzien van 
drukcirculatie, kan snel worden in- en uitgeklapt 
en is voorzien van terrain command, automatische 
boomhoogte en variabele geometrieaansturing.
Behalve met de reeks stalen spuitbomen van 24 
meter tot 36 meter breed is de 4000 liter R4040i 
optioneel beschikbaar met een 36 meter-koolstof-
vezel spuitboom. De nieuwe R4050i zal standaard 
uitgerust zijn met een 36 meter-spuitboom van 
koolstofvezel. Met de spuitboom en een tank van 
5000 liter is het volledig geladen gewicht 300 

kilo meer dan bij zijn kleinere broer, de R4040i, 
met verhoogde capaciteit en dezelfde vermogen-
gewichtsverhouding. Beide modellen hebben een 
John Deere PVS 6.8 liter-motor met een nominaal 
vermogen van 235 pk (176 kW) en een maximaal 
vermogen van 255 pk (191 kW).
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Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

Keurmerk voor Duurzame 
Boomkwekerijproducten

‘Groenkeur voldoet aan 

maatschappelijk verantwoord 

inkopen en is dé norm  

in groenbestekken.’

Importeur van:

Oude Heijningsedijk 30, Heijningen. 

Telefoon: (0168) 46 88 46. 

E-mail: info@pest-tec.nl  www.pest-tec.nl

Swingfog-Fontan

nevelapparatuur
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Krachtenbundeling 
voor kwekersplein 
Plantarium
Stichting Beurshal (Varb) en Stichting Vakbeurs 
voor de Boomkwekerij (Plantarium) bundelen 
hun krachten om het nieuwe kwekersplein op 
Plantarium 2017 tot een succes te maken. Het part-
nership versterkt de organisaties bij het realiseren 
van hun missie: het bevorderen van de handel in 
sierteeltproducten. 
‘Met het nieuwe kwekersplein faciliteert Plantarium 
kwekers om hun najaarsaanbod fysiek te tonen. De 
samenwerking met Varb maakt het mogelijk om dit 
aanbod ook digitaal te presenteren. Zo bieden we 
de kwekers een prachtig podium om hun product 
te laten zien. Daarnaast kan iedereen op de beurs 
in Varb bekijken welke producten beschikbaar zijn 
en direct in gesprek gaan met de betreffende  
kweker van dat product. Mooier en sneller kun 
je het niet krijgen’, aldus Linda Hoogendoorn-

Veelenturf, directeur van de Stichting Beurshal. 
De handel in de boomkwekerijsector wordt steeds 
transparanter, sneller en internationaler. Het wordt 
steeds belangrijker en interessanter voor de  
kweker om via verschillende kanalen te worden 
gevonden. Afnemers en kopers zoeken via Varb, 
handelsbeurzen, vakbladen en in toenemende 
mate via internet naar geschikte leveranciers.  
Op het kwekersplein komen aanbod en vraag 
samen en kan snel worden geschakeld.
De verwachting is dat het nieuwe kwekersplein op 
Plantarium 2017 gaat zorgen voor een vliegende 
start van de najaarshandel, zo laten de partijen 
weten. Het plein is gesitueerd in de Greenparkhal 
en biedt kwekers de mogelijkheid om gedurende 
de eerste drie vakdagen van Plantarium op een-
voudige wijze hun product te tonen aan de  
bezoekers. De Greenporthal heeft een rechtstreek-
se verbinding met de hoofdhal van Plantarium én 
met Groen-Direkt Boskoop. Op een centraal punt 
op het kwekersplein kunnen beursbezoekers in 
Varb digitaal zoeken naar de producten. 
Om een totaalbeeld van het aanbod te geven, 

worden de boomkwekerij-Greenports en andere 
organisaties in Zundert, Opheusden en Venlo 
uitgenodigd om ook partner te worden binnen 
dit initiatief. Greenport Boskoop heeft zich al aan-
gesloten als partner.

NIEuWSNIEuWS

Boomkwekerij M. van den Oever laat weten te 
gaan werken met de CO2-prestatieladder en als 

een van de eerste boomkwekerijen hoog op deze  
ladder te willen gaan presteren. Algemeen direc-
teur Marwin Dekkers: ‘Wij merken dat steeds meer 
van onze klanten zich richten op een maatschap-
pelijk verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. 
Niet alleen de overheid, maar juist ook het bedrijfs-
leven ziet het als een verplichting onze aarde en 
haar natuurlijke hulpbronnen beschikbaar te  
houden voor de generaties na ons.’  De CO2-

prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is een  
instrument om deelnemende bedrijven te  
stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen 
bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten 
voor klanten. 

Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, 
het efficiënt gebruikmaken van materialen en de 
inzet van duurzame energie. Bij de ontwikkeling 
is gekozen voor twee uitgangspunten: maximale 
gerichtheid op eigen initiatief en het realiseren van 
praktische resultaten en innovaties ten aanzien 
van daad-werkelijke CO2-reductie.

Bekijk onze

actuele voorraad op

www.rotjes.com

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

Gewortelde stek van Hebe - Rosa - Vinca
sier-, en bodembedekkende heesters

M. van den Oever aan  
de slag met CO2- 
prestatieladder
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Boskoop is al vaak dood-
verklaard, maar nog nooit 
begraven
Iwan Kleiweg (Rabobank): ‘Moderne boomkweker heeft heel andere  
competenties dan alleen teelttechniek’

In deze uitgave van Boom In Business  

vindt u de vierde editie van onze rubriek 

Regio-in-Beeld. Na Oost-Groningen, Brabant 

(Oirschot) en Gelderland (Opheusden-Kesteren) 

is nu Zuid-Holland aan de beurt. En waar kun  

je dan anders naartoe dan naar Boskoop?  

Ik ben nu bijna tien jaar intensief bezig als 

redacteur in de boomkwekerij, maar als er  

één ding opvalt in de gesprekken, is het dat  

Boskoop steeds wordt doodverklaard, maar 

nooit wordt begraven.

Auteur: Hein van Iersel 

Het beeld dat in de interviews in deze uitgave van 
Boom-In-Business ontstaat, is zelfs nog een paar 
slagen positiever. Min of meer at random hebben 
wij drie bedrijven geselecteerd die samen een 
beeld van de sector in Boskoop en Hazerswoude 
moeten geven: een boomkweker die voor de volle 
honderd procent bezig is met opkweken, een 
handelaar die ook nog wat planten opkweekt, en 
als laatste een bedrijf dat net dit jaar zijn kwekerij 
heeft afgestoten en zich vol op cash & carry- 
activiteiten stort. Van niemand hoor je dat het 
alleen maar crescendo gaat, maar waar hoor je 
dat wel in de boomkwekerij? Het overheersende 
gevoel is optimisme. ‘We zijn van ver gekomen, 
maar er is weer vertrouwen in de toekomst en we 
gaan weer investeren.’

Dat is heel anders dan het algemene gevoel over 
Boskoop. Boskoop zou dood zijn als teeltcentrum 
en hoogstens nog meedoen als centrum van 
de handel. De grond in Boskoop is te duur om 
op te produceren en bedrijven kunnen op die 
smalle tuintjes niet economisch efficiënt werken. 
Daarnaast zou de helft van Boskoop te koop staan 
en houdt een groot deel van de Boskoopse  
kwekerijen het de komende tien jaar voor gezien. 
Als we dit afzetten tegen de sectoren, dan klopt 
dat beeld overigens aardig. In de afgelopen vijftien 
jaar is het aantal boomkwekerijen in Zuid-Holland 
veel sterker afgenomen dan in de andere belang-
rijkste teeltprovincies. Verder is Zuid-Holland de 
enige provincie waar naast het aantal bedrijven 
ook het areaal is afgenomen. 

Diner 
Het is een goede gewoonte dat wij de drie Regio-
in-Beeld-interviews afsluiten met een gezamenlijk 
diner. Dit keer waren daar naast de drie kwekers 
ook Iwan Kleiweg en Dave Marcus van de 
Rabobank, sponsor van het initiatief, bij aanwezig. 
‘De algemene trend is dat 2015 een redelijk jaar 
is geweest voor de meeste kwekers’, zo meldt 
Kleiweg. ‘uit de eerste cijfers die nu bij ons op 
kantoor binnenkomen, blijkt dat 2016 voor veel 
kwekers goed is geweest. En daarnaast lijkt 2017 
minstens zo goed als 2016.’

Volgens Kleiweg blijkt dit – heel voorzichtig – ook 
uit de investeringen: ‘De investeringen trekken 
beperkt weer aan. Grote projecten zien we nog 

Regio
in beeld
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weinig, maar investeringen in grond en uitbreiding 
zien we mondjesmaat toenemen. De grondprijs 
is door het dal heen, maar de verschillen blijven 
groot. Voor goed land wordt ongeveer 12 tot 
13 euro per meter betaald met uitschieters naar 
boven. Slecht land heeft bijna geen ondergrens en 
zit op de prijs voor weiland met een kleine opslag.’

Infrastructuur 
Een veel gehoorde klacht tijdens de drie inter-
views met Moerings, Stolwijk en Verkleij betreft 
de gebrekkige infrastructuur van Boskoop. 
Kleiweg van de Rabobank nuanceert dit: ‘Met de 
nieuwe rondweg is Boskoop-Oost goed ontsloten. 
Boskoop-West blijft een aandachtsgebied. Met het 
doortrekken van de Roemer over de Dijkgraafweg 
vinden wel verbeteringen plaats.’

Starters
De belangrijkste conclusie uit het interview met 
starter David Moerings wordt bevestigd door de 
Rabobank. Kleiweg: ‘Het aantal starters blijft laag. 
Starten en tegelijk kopen is zonder eigen of  
familievermogen vrijwel niet haalbaar. Oorzaak 
is de kapitaalsintensiviteit van de boomkwekerij-
sector en de lange aanlooptijd naar volproductief 
met een teeltduur van één à twee jaar.  
De oplossing is starten op een huurbedrijf en pas 
na een jaar of vier en bewezen prestaties grond 
aankopen. Ook dan blijft het een uitdaging en is 
veelal achtergesteld vermogen en een garantie-
lening van de overheid nodig. Een starter heeft 
een lange aanlooptijd nodig. Wat kan helpen, is 
dat de oud-eigenaar accepteert dat een deel van 
de betaling wordt uitgesmeerd over een aantal 

jaar.’ Tijdens het diner legt Kleiweg nog eens uit 
hoe de Rabobank hierin staat. ‘Wij zijn kritisch bij 
het financieren van starters, omdat de statistieken 
bewijzen dat veel starters het niet redden.’  
De eerste periode is volgens de accountmanager 
kritiek, maar bijna even belangrijk is de periode 
direct daarna. Een starter kan heel succesvol zijn 
op het moment dat hij of zij alleen werkt en alles 
zelf in de hand heeft, maar bij doorgroeien moet 
je als starter de capaciteiten hebben om je bedrijf 
te managen. Dat vraagt heel andere competenties.  
Kleiweg hecht er wel aan dat de teneur van zijn 
verhaal richting starters niet te negatief is: ‘ 
 Wat wij uiteengezet hebben zijn de problemen 
waar we tegen aanlopen met het financieren  
van starters. Dit proberen we op te lossen door 
juist bij starters in een vroegtijdig stadium te  
begeleiden bij het opstarten van een bedrijf.   
Op tijd de verwachtingen managen en gezamenlijk 
een strategie bepalen hoe een starter uiteindelijk 
tot een succesvol bedrijf kan uitgroeien maakt dat 

het wel degelijk lukt om startende boomkwekers  
in het zadel te helpen.

Ook Kleiweg blijft echter geloven in de toekomst 
en kracht van Boskoop: ‘Je ziet incidenteel wel dat 
de grotere bedrijven voor hun groei niet alleen 
de focus op Boskoop hebben. Bedrijven die veel 
kasoppervlak nodig hebben of met akkerbouw-
matige teelten, wijken met een nevenlocatie uit 
naar andere gebieden. De hoofdvestiging blijft dan 
vaak wel in Boskoop vanwege de handelsfunctie 
en de logistiek gunstige ligging in het westen van 
het land.’

REGIO IN BEELD3 min. leestijd

Iwan Kleiweg Regio in Beeld - diner

Hecares boomkwekerij   
(open grond)
Aantal boomkwekerijen 
(open grond)
Hectares boomkwekerij 
(onder glas)
Aantal boomkwekerijen 
(onder glas)

bron: CBS ZuID-HOLLAND
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1425
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2016 
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175
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32%

-66%

GELDERLAND

2000 
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37

139
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411
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47%
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-58%
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37
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59

70
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-38%

NOORD-BRABANT

2000 
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1472

100

348

2016 

7872

1139

120

170

Percentage
daling / stijging

 55%

-23%

20%

-51%

Ontwikkeling boomkwekerij Zuid-Holland vergeleken met drie andere provincies
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Ouderwetsch wordt weer 
nieuwerwets 
Johan Stolwijk scoort nog steeds met persoonlijk contact en een-op-eenverkoop

Nieuwe verdienmodellen als internet en Groendirect winnen ook in Boskoop terrein. Gelukkig is daarnaast bij sommige bedrijven ook de ouderwetse 

manier van zakendoen, waarbij het om persoonlijk contact gaat, nog steeds van kracht. Johan en John Stolwijk van Joh. Stolwijk & Zonen aan het Rijne-

veld zijn wat dat betreft een goed voorbeeld. 

Auteur: Hein van Iersel 

Ik heb een interviewafspraak gemaakt onder voor-
behoud. Het is eind maart en dat is met afstand 
de drukste tijd van het jaar. Voor Johan en vader 
John Stolwijk en hun twintig medewerkers is het 
dan volle kracht voorruit om alle orders op tijd de 
deur uit te krijgen. Anderzijds zijn vader en zoon 
ook wel vereerd dat hun bedrijf is uitgekozen en 

uiteindelijk maken ze met zijn tweeën ruim twee 
uur tijd vrij om mij te woord te staan en rond te lei-
den door de hallen aan het Rijneveld. Joh. Stolwijk 
& Zonen is een goed voorbeeld van de levende 
historie van Boskoop. Ga maar na: het bedrijf is 
gespecialiseerd in de levering van een zeer groot 
sortiment bomen, sierheesters en vaste planten 

aan met name zelfstandige tuincentra in Duitsland. 
Kom daar maar eens om in een tijd dat het sorti-
ment danig aan het verschralen is en het lijkt dat er 
meer planten verkocht worden bij de bouwmarkt 
dan in het tuincentrum. Duitsland is goed voor 
ongeveer 80 procent van de omzet, maar het 
bedrijf exporteert naar alle Europese landen.

Regio
in beeld
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John Stolwijk vertelt iets over de geschiedenis van 
het bedrijf. ‘Mijn opa, Johan Stolwijk, is begonnen 
met het bedrijf in 1923, maar met name mijn vader 
Pam Stolwijk heeft het bedrijf grootgemaakt. Hij 
is twee jaar geleden overleden, maar was eigenlijk 
bijna tot de laatste weken actief betrokken bij het 
bedrijf en de verkoop. Mijn vader was boomkwe-
ker in hart en nieren en ook actief in de sectoren, 
onder andere als bestuurslid van de Boskoopse 
Culturen. Reizen is voor ons heel belangrijk. Mijn 
broer Frank, Johan en ik zijn ieder jaar vanaf half 
mei gemiddeld drie tot vier maanden op reis. 
Klanten bezoeken, orders noteren en vertellen 
wat we voor het komende seizoen in petto heb-
ben. Dat mag ouderwets lijken in een tijd van 
Groendirect en internet, maar voor ons werkt het. 
Het werkt zelfs goed. Het afgelopen jaar hebben 
wij duidelijk beter gescoord.’

Omzet  
Hoeveel omzet het bedrijf daarmee gescoord 
heeft, is dan natuurlijk mijn vraag. Helaas, daar wil-
len John en Johan niet mee in de krant. 
Stolwijk houdt vast aan de oude vertrouwde ver-
koopmethodes. Tegelijk gaat het bedrijf wel mee 
in de moderne technologie. Het bedrijf gaat bin-
nenkort met een webshop werken, zodat klanten 
nog makkelijker kunnen bestellen, en de automati-
sering wordt op dit moment omgezet van Star naar 
TSD. Johan Stolwijk daarover: ‘Star werkte perfect 
voor ons, maar we hebben het idee dat TSD voor 
de toekomst een betere keuze is.’ 

Vierde generatie 
John en Johan en zijn broer Michel Stolwijk zijn 
respectievelijk de derde en vierde generatie van 
het bedrijf, waarbij vader John sinds kort volledig 
aandeelhouder is en de aandelen van zijn broer 
Frank heeft overgenomen. Ook Frank Stolwijk heeft 
kinderen, maar die hebben geen ambitie om in het 
bedrijf te komen. Daarom zijn de aandelen naar 
John Stolwijk gegaan, met de kennelijke bedoeling 
dat zijn zonen Michel en Johan in het bedrijf groei-
en en op een gegeven moment eigenaar worden. 
Zoon Johan Stolwijk (26 jaar) heeft er in ieder geval 
wel de opleiding voor. Hij heeft in Wageningen op 
Larenstein gezeten en daar international agribusi-
ness gestudeerd. De tweede zoon, Michel, is nog 
veel jonger, pas 21 jaar, en zit nog op school, maar 
heeft in principe ook de ambitie om in het bedrijf 
te groeien. 

Als ik aan vader en zoon vraag wat hun belang-
rijkste innovaties zijn, gaat het eerder om nieuw 
sortiment en de presentatie van dat sortiment via 
een jaarlijkse poster en een eigen lijn etiketten 
dan om technische zaken. Stolwijk is van oudsher 
een bedrijf dat veel belang hecht aan bijzondere 
soorten. Johan Stolwijk: ‘Natuurlijk verkopen wij 
Magnolia soulangeana, maar onze klanten willen 
liever een van de bijzondere magnolia’s die wij in 
het sortiment hebben en waarvan wij vaak zelf 
de licenties hebben. Voorbeelden daarvan zijn 
Magnolia ‘Black Tulip’ en Magnolia ‘Genie’. Wat geldt 
voor Magnolia, geldt ook voor bijvoorbeeld Cornus 
en Rhododendron. Alleen al van Cornus heeft het 
bedrijf dertig soorten in de eigen catalogus staan. 

Voor bepaalde klanten is het sortiment overigens 
nog veel groter dan wat in diezelfde catalogus 
staat. Sinds kort heeft junior Johan Stolwijk een 
grote Engelse tuincentrumketen als klant, waar-
voor de complete inkoop, ook van vaste planten, 
wordt georganiseerd. Dat geen plantengroep 
waarin Stolwijk van oudsher gespecialiseerd is, 
maar voor dit Engelse bedrijf wordt graag een uit-
zondering gemaakt.    

Fijnmazig
Als ik later met John en Johan door de hallen van 
de boomkwekerij loop, kan ik met eigen ogen 
zien wat dit inhoudt. Het is een drukte van belang. 
Iedere klant heeft zijn eigen nummer aan de wan-
den van de hallen en er worden in hoog tempo 
Deense karren gevuld en met folie omwikkeld, 
klaar om op transport te gaan. Vrachtwagen rijden 
af en aan, vooral kleine pick-uptrucks en bestelwa-
gens van Stolwijk zelf, die ergens is Boskoop een 
paar missende planten gaan ophalen om een order 
compleet te maken. 

Achter en naast de hallen waar de orders compleet 
worden gemaakt, is een aantal kassen en een pot-
tenveld die fungeren als voorraadschuur. John 
Stolwijk wijst op een groepje bamboestruiken: ‘Als 
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Clematis Taiga

Magnolia Sunrise

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

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

Laagvolume onkruidbeheer
Lichter, makkelijker en tot meer dan 3 x 
sneller dan de rugspuit! Overal inzetbaar, 
duurzaam, drift-/emissiearm en middel-
reductie tot meer dan 75%.
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wij een order krijgen voor bijvoorbeeld bamboe, 
dan bestellen we er vaak een paar extra, omdat we 
bijna zeker weten dat daar snel naar gevraagd zal 
worden.’ Als we later wat rondscharrelen over het 
pottenveld,  verontschuldigt Johan Stolwijk zich 
nog een keer omdat het er allemaal wat rommelig 
uitziet. ‘Over een of twee weken, als de ergste 
drukte achter de rug is, gaan we dit pottenveld 
eens goed onder handen nemen. Dan zullen er ook 
nog winkeldochters tevoorschijn komen, planten 
waarvan wij niet wisten dat we ze nog hadden.’

Kwekerij
Als je door het logistieke centrum van Stolwijk 
loopt, zou je snel vergeten dat het bedrijf ook nog 
een eigen kwekerij heeft. Die kwekerij heeft toch 
de respectabele omvang van ongeveer tien hecta-
ren, verdeeld over een aantal locaties in Boskoop. 
John Stolwijk: ‘Als dingen gaan zoals ze nu gaan, 
zal de eigen kwekerij steeds minder belangrijk voor 
ons worden. Nu bestaat onze omzet misschien uit 
tien procent eigen kweek, maar dat zal gegaran-
deerd nog lager worden. Wij kweken nu vooral de 

bijzondere soorten waarvoor we moeilijk kwekers 
kunnen vinden, en zelfs nog een beetje vollegrond. 
Vollegrond zal in de handel met tuincentra bin-
nenkort helemaal tot het verleden behoren, maar 
zal nog wel enige tijd blijven bestaan voor afzet 
naar bijvoorbeeld Duitse kwekers die willen door-
kweken.’

Stolwijk is groot in Duitsland, maar zeker niet de 
grootste. Concurrent Landgard –hoewel John 
Stolwijk dat woord liever niet gebruikt – heeft 
alleen al in Berlijn vier afhaalcentra. John Stolwijk: 
‘Landgard is een concurrent, maar tegelijk ook 
leverancier en afnemer. We doen veel dingen 
samen. In het verleden hebben een aantal 
Boskoopse bedrijven geprobeerd om serieus de 
concurrentie met Landgard aan te gaan. Dat is 
steeds mislukt en volgens mij ook onmogelijk. Het 
is in ieder geval niet iets wat wij ambiëren. Wij wil-
len doen waar we sterk in zijn, en dat is persoonlijk 
contact met onze klanten en van daaruit groeien.’

John Stolwijk Johan Stolwijk

Regio
in beeld
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De naam Boskoop is heel 
belangrijk voor ons
Door de focus op cash & carry krimpt de kwekerij tot hobbyformaat

Op bezoek gaan bij een boomkweker betekent meestal plaatsnemen aan de stektafel en een bakkie halfkouwe pleur uit een automaat. Hoe anders is het 

bij boomkwekerij A. Th. Verkleij. Dit bedrijf heeft met afstand de mooiste loods en het mooiste kantoor die ik ooit bij een boomkweker heb gezien. En 

zelfs de koffie is te drinken.

Auteur: Hein van Iersel 

Ons Regio-in-Beeld-interview is precies 
goed gepland. Het nieuwe onderkomen van 
Boomkwekerij Verkleij is net klaar en in gebruik. 
Her en der is nog een likje verf nodig, en verder 
moet de ‘huisboom’ nog geplant worden: een 
gigagrote moeraseik, Quecus palustris, die is mee-
gekomen van de oude locatie. Hans Verdel en Ans 

Verkleij zijn al jaren eigenaren van het bedrijf, dat 
ooit is opgericht door de vader van Ans Verkleij als 
een kwekerij die zich aan De Boezem in Boskoop 
vooral specialiseerde in vrucht- en laanbomen en 
bos- en haagplantsoen. Ans Verkleij: ‘Heel Boskoop 
kwam hier zijn vruchtbomen halen.’ De ontwik-
kelingen in Boskoop staan echter niet stil en het 

ongeveer drie hectare grote bedrijf werd gecon-
fronteerd met plannen van de gemeente om op de 
locatie woningbouw toe te staan. Dat betekende 
afscheid nemen van de oude locatie, maar feitelijk 
ook van het oude specialisme. De nieuwe plek 
werd dicht bij huis gevonden. Letterlijk zelfs: het 
echtpaar Verdel-Verkleij kreeg vergunning om pal 
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achter hun woonhuis, op een paar honderd meter 
afstand, een nieuw bedrijfsgebouw neer te zetten. 
Op de oude locatie was met drie hectares nog wel 
serieus ruimte om te kweken; op de nieuwe plek 
is dat veel minder. De nieuwe locatie is ongeveer 
één hectare groot. Dat betekent dat er weinig 
plaats overblijft voor een boomkwekerij naast de 
cash & carry die feitelijk al jaren de hoofdtak van 
het bedrijf is. Hans Verdel: ‘Van de producten die 

wij verkochten, kwam ongeveer 10 procent van de 
eigen kwekerij. Dat zal nu dalen naar nul.’

Hoe dan ook, de verkoop van de oude locatie zorg-
de ervoor dat de middelen aanwezig waren om te 
investeren in een compleet nieuw bedrijfsgebouw 
aan De Oude Wijk in Boskoop. En dat is geweldig 
gelukt. Ik heb nog nooit zo’n mooie bedrijfshal 
voor een boomkwekerij gezien, zowel van binnen 
als van buiten. Het boomkwekersechtpaar heeft 
veel natuurlijke materialen toegepast: Siberische 
lariks als gevelbekleding aan de buitenkant, maar 
bijvoorbeeld ook binnenmuren met leemstuc. Ook 
op het gebied van energie is het gebouw aan de 
eisen van de toekomst aangepast. Er loopt geen 
gasleiding naar het gebouw en warmte wordt 
geleverd via een warmtekoppeling. 

Ans Verkleij: ‘Ik zit meer tijd op kantoor dan thuis, 
dus wat meer aandacht voor de inrichting vind 
ik wel belangrijk.’ Verder bestrijdt Hans Verdel 
dat iets meer aandacht voor het bouwproces en 
duurzame materialen meteen veel duurder is: ‘De 
belangrijkste dingen blijven allemaal hetzelfde. Je 
moet hier sowieso heien en je moet toch een muur 
neerzetten. Die muur kun je dan bekleden met een 
standaard damwandprofiel of met hout. Misschien 
is hout iets duurder, maar op het totaal maakt het 
weinig verschil.’

Cash & carry
Een cash & carry beginnen in Boskoop, dat is toch 
zoiets als eieren verkopen in Barneveld? Volgens 
Hans Verdel valt dat heel erg mee. In Boskoop is er 
maar één serieuze concurrent: Greenlink, maar die 
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In een standaardsortiment dat betaalbaar is voor iedereen, mag Viburnum tinus niet ontbreken.

Voorzijde. Alleen de moeraseik moet nog geplant worden. Achterzijde van het nieuwe pand.
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richt zich op een heel ander segment van de markt. 
Verkleij richt zich vooral op het beleveren van 
‘gewone’ tuinen, waarin een sortiment thuishoort 
dat door Jan en alleman te betalen is. Die focus 
heeft ervoor gezorgd dat Verkleij levert aan hove-
niers in een ruime cirkel rondom Boskoop, in som-
mige gevallen zelfs tot ver in Noord-Holland en 
utrecht. Wel maakt Verdel er bijna zijn persoonlijke 
missie van om zijn klanten in aanraking te brengen 
met bijzonder sortiment.

Hans Verdel: ‘Gelukkig hebben we een fatsoenlijke 
prijs gekregen voor de oude locatie, maar door 
de verhuizing is de kwekerij wel tot een absoluut 
minimum gekrompen. Misschien een paar duizend 
meter. Zo klein dat het bijna een hobby begint 
te worden.’ Verdel begint te filosoferen over het 
oude Boskoop: ‘Voor ons is de naam Boskoop heel 
belangrijk, omdat dit nog steeds garant staat voor 
kwaliteit, maar feitelijk vindt er al heel veel jaren 
een enorme verschraling plaats.’ 
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Ans VerkleijHans Verdel

Ruime en lichte loods met muurbekleding van damwandplaten.

Met afstand de mooiste 

loods die ik ooit bij een 

boomkweker heb gezien. 

Zelfs de koffie is te drinken
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Starten in de boomkwekerij 
is eigenlijk onmogelijk, maar 
het kan wel
David Moerings: ‘Als je niet bang bent kunt je hard gaan, maar ook hard op je 
bek gaan’

Je eigen boomkwekerij starten is lastig en eigenlijk zelfs onmogelijk. Ga maar na. Je steekt een stekje of een spil in de grond en als alles meezit, heb je 

over twee, drie of vier jaar je eerste omzet. In de tussentijd lopen je kosten door: pacht, arbeid, substraat, meststoffen. Toch zijn er ondernemers die zich 

daar geen fluit van aantrekken en het toch doen. David Moerings is zo’n voorbeeld. In drie jaar groeide zijn bedrijf van 40.000 naar 200.000 Skimmia’s. En 

het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Auteur: Hein van Iersel 
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Moerings is zijn bedrijf in 2014 from scratch gestart. 
Dat wil niet zeggen dat hij geen roots heeft in 
de kwekerij of in de Skimmia-teelt. Verre van dat: 
vader Jos Moerings had een bekend Skimmia-
bedrijf en zelfs een aantal eigen licentiesoorten. 
In 2007 stond de toen nog zestienjarige David 
Moerings klaar om bij zijn vader in het bedrijf te 
komen. Junior zou parttime bij pa in het bedrijf 
werken en daarnaast naar school gaan. Het mocht 
niet zo zijn. Amper een paar maanden voordat 
David Moerings aan de slag zou gaan, kwam Jos 
Moerings plotseling te overlijden. De jonge David 
was duidelijk nog te jong om het bedrijf over te 
nemen en moeder Moerings besloot dat de tuin 
verkocht zou worden, nadat twee broers van vader 
alles afgeweekt hadden. 

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en junior begon al snel als hulpje bij een andere 
Boskoopse Skimmia-kweker, John van Zuilen. 
David Moerings: ‘Van hem heb ik het vak geleerd.’ 
Maar de jonge Moerings is ongeduldig en wil 
grotere stappen zetten. Hij begint onder meer op 
advies van zijn neef en waterplantenkweker Ronald 
Moerings bij Intratuin: ‘Als ik een goede kweker 
wilde worden, zei mijn neef, moest ik eerst weten 
wat de consument wilde, en dat kon ik volgens 
hem het beste leren op een tuincentrum. Dus 
ging ik naar Intratuin om te vertellen wat ik wilde 
verdienen en dat ik niet alleen maar water wilde 
geven. Daar schrokken ze aanvankelijk van, maar 
op voorspraak van neef Ronald kon ik gelukkig 
toch komen. Ook daar heb ik drie jaar gewerkt, 
maar in de tussentijd ben ik wel alvast begonnen 
met het eigen bedrijf. Dat kon aanvankelijk in een 
oud bloemenkasje van 500 meter bij mijn moeder 
achter en later op een ander stukje wat ik bij had 
gehuurd. De kwekerij van mijn vader was inmid-
dels verkocht, maar dit kasje was gelukkig uit de 
verkoop gebleven. Op een gegeven moment werk-
te de combinatie van een eigen bedrijf en werken 
bij Intratuin niet meer. In 2014 ben ik gestart 
op het bedrijf van Aad & Kees Nederhof aan de 
Zuidwijk in Boskoop. Zij willen op termijn stoppen 
met hun bedrijf en ik neem nu langzamerhand 
hun ruimte in de kas op het pottenveld in de volle-
grond over. Daarnaast huur ik nog een kwekerij en 
schaduwhal erbij. Inmiddels zit ik op een areaal van 
ongeveer 2,3 hectare, waarop ik ongeveer 200.000 
planten heb staan.’ 

‘Ik heb me gespecialiseerd in Skimmia. Ik kweek 
op dit moment vier soorten: Marlot, Fragrant 
Cloud, Rubella en Rubinetta. Volgend jaar ga ik dat 
sortiment uitbreiden met één nieuwe soort. Dat 
gaat Snowwhite worden, een soort die nog van 

mijn vader komt. Ik heb goed nagedacht over de 
soorten die ik nu kweek. Dit zijn redelijk makkelijke 
soorten, die goed te kweken zijn. Een andere soort 
die ik er op termijn bij ga nemen, is Temptation. 
Zeker in het begin is het niet verstandig om al 
te grote avonturen aan te gaan. Ik wil eerst voor 
zekerheid gaan. In 2016 had ik door te weinig zon 
in het voorjaar te weinig bloemvorming en het jaar 
daarvoor zorgde een late nachtvorst voor schade. 
Als beginnend kweker ben je dan extra kwetsbaar.’

Bank
Moerings is het type ondernemer dat liefst van-
daag nog doorpakt. Met een brede lach: ‘Als je niet 
bang bent, kun je hard gaan en hoef je niet braaf-
jes van A naar B naar C, maar kun je in één keer 
doorgaan. Anderzijds kun je dan ook gruwelijk op 
je bek gaan. Het mooie van ondernemen is dat nie-
mand mij tegenhoudt als ik morgen een miljoen 
Skimmia’s opzet.’ Later in het interview nuanceert 
hij dat standpunt enigszins: ‘Het komende jaar wil 
ik wat het rustiger aan doen. Eerst bestendigen wat 
ik heb opgebouwd en daarna doorpakken.’
Om in één keer door te pakken en de kas van Aad 
en Kees Nederhof over te nemen, is natuurlijk wel 
geld nodig en dat is er nu nog in onvoldoende 
mate. Door de veel strengere regels van de bank 
moet je minimaal twintig procent eigen geld 
inbrengen als je wilt lenen. Moerings is het daar 
natuurlijk niet mee eens. ‘Op die manier krijg je de 
verjonging van Boskoop nooit voor elkaar.’ En die 
twintig procent eigen geld: ‘Als je die al hebt, heb 
je het hard nodig om te groeien.’
Moerings heeft duidelijk de ambitie en de drive 

om een grote te worden en weet dat vooral ook 
met de nodige humor te brengen. Anderzijds heeft 
zelfs hij maar 24 uur in een dag en lukt het hem 
ook niet om op hetzelfde moment een order klaar 
te maken op de kwekerij en op Groendirect te 
staan om nieuwe klanten te werven. 

Skimmia-kwekers 
Op dit moment zijn er Nederland zo’n twintig 
bedrijven die zich concentreren op de teelt van 
Skimmia. Moerings is in dat gezelschap een 
relatieve nieuwkomer en voelt zich weleens 
onheus behandeld. Voor een landelijke Skimmia-
kwekersdag wordt hij als enige niet uitgenodigd. 
De kweker lijkt er niet echt mee te zitten, maar wil 
het tegelijk wel gezegd hebben. Hij snapt best dat 
Skimmia-kwekers onder elkaar niet vertellen hoe 
ze bijvoorbeeld hun bemesting of teeltplan precies 
inrichten, maar onderling contact is voor alle par-

REGIO IN BEELD5 min. leestijd
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tijen gunstig en voordelig. Tegelijk steekt het de 
boomkweker dat een fors aantal van de oude licen-
ties van zijn vader niet bij hem zijn beland, maar bij 
andere leden van de familie. David Moerings lijkt 
te optimistisch en te positief om hier lang bij stil te 
staan. Wel is hij in een klein kasje bij huis bezig om 
te hobbyen met nieuwe soorten. In dit kasje staan 
enkele duizenden zaailingen en de boomkweker 
hoopt dat hier een nieuwe cash cow tussen zit. Hij 
weet zelfs al hoe die nieuwe Skimmia eruit moet 
zien: een soort met koperkleurig blad en hardroze 
bessen.

Ook uit andere zaken blijkt dat David Moerings het 
nodige heeft geleerd van zijn drie jaar bij Intratuin. 
Hij denkt goed na over de combinatie van pot en 

plant. Een plant als Skimmia ‘Rubinetta’ heeft don-
kerrood kleurend blad; dat past veel beter in een 
dieppaarse pot dan in de standaard zwarte pot.

Zijn creatieve inborst blijkt ook uit een nevenacti-
viteit waarmee Moerings vorig jaar is begonnen. 
Onder de naam Creative Christmas Box levert hij 
voor retailers een doe-het-zelfkerststuk. In een 
mooi vormgeven box zit alles wat nodig is om 
een kerststukje te maken, inclusief snijgroen, een 
schaal en stekers, en dat alles voor minder dan 6 of 
7 euro. Vorig jaar heeft deze box al goed gedraaid, 
maar dit jaar moet de echte doorbraak worden. 
Moerings is redelijk nuchter over de vraag of dit 
een succes gaat worden. Hij beseft ook wel dat, 
als het echt een doorslaggevend succes wordt, 

concurrenten op de markt zullen komen die waar-
schijnlijk meer tijd en geld hebben om het product 
aan de man te brengen. ‘Als iemand dat wil, dan 
moet hij dat zeker doen.’

Stekken
Traditioneel werd Skimmia gestekt in een plug en 
pas in het tweede seizoen overgepot in de eind-
pot. Moerings heeft ervoor gekozen om direct in 
de eindpot te stekken. Dat heeft als voordeel dat 
de plant beter doorgroeit en vooral mooier wortelt. 
Het grote nadeel is dat dit veel meer plaats kost 
in de overwinteringskas. Moerings: ‘Bij stekken 
in plug zie je vaak dat het lang duurt voordat de 
plug doorgroeit en kan er zelfs wortelrot optreden 
als de pH van de plug en de eindpot van elkaar 
verschillen.’
Het bedrijf levert de meeste planten al in een 
potmaat van 13 of 15 centimeter; 13 centimeter is 
vooral voor de export en 15 voor de Nederlandse 
markt. 

Qua afzet is het bedrijf redelijk overzichtelijk. 
Moerings levert grote series en heeft dus behoefte 
aan klanten die veel planten nodig hebben. 
Belangrijkste afnemer zijn de tuincentra. Ook 
daar is hij als jonge kweker in het nadeel. Hij 
heeft inmiddels vaste banden met een aantal 
grote ketens, maar veel ketens zullen toch primair 
geneigd zijn om handel te drijven met bedrij-
ven die ze goed kennen en die vertrouwd zijn. 
Moerings moet dat vertrouwen als nieuwkomer 
nog opbouwen. Tussen de regels door blijkt dat 
de jonge kweker het spel al aardig kan meespelen. 
‘Als in november de Skimma’s bij hun eigen vaste 
leveranciers op zijn, bellen ze mij. Ik moet dan even 
moeilijk kijken en roepen dat het bij mij ook al dun 
aan het worden is. Evengoed zou ik best nog een 
extra grote tuincentrumketen erbij willen hebben.’
Naast de directe levering aan tuincentra wordt er 
geleverd aan handelaren en exporteurs, en daar-
naast ook via Groendirect. Incidenteel wordt ook 
nog afgezet via de veiling, maar dan gaat het echt 
om planten die niet op een andere manier afgezet 
kunnen worden. 

REGIO IN BEELD

Verplaatsen van potten op het containerveld.
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Laanboomkweker Huib van IJmeren: 
‘Tijd is veruit de belangrijkste factor 
binnen op een boomkwekerij’
Klein familiebedrijf verhoogt efficiëntie met outsourcing en containerteelt

Het kloppend hart van de Europese laanbomenteelt ligt vanouds in Nederland en wel in Opheusden. Daar houdt een aanzienlijk aantal kleine en mid-

delgrote laanboomkwekers Neerlands naam hoog. Een van deze ondernemingen is Boomkwekerij Van IJmeren.

Auteur: Santi Raats

Boomkwekerij Van IJmeren ligt aan de dijk, op 
de doorgaande weg naar Opheusden. Het land-
schap oogt er anders dan in andere delen van de 
streek, waar Flipje rond de Tweede Wereldoorlog 
ambassadeur werd van de fruitteelt via jamfa-
briek De Betuwe. Wanneer je over de dijk rijdt in 
het groeiseizoen, zie je aan weerszijden talloze 

laanboomkwekerijen, aaneengeschakeld tot een 
kilometerslang lint. Omdat je er vanaf dijkhoogte 
op neerziet, oogt het landschap in die tijd van het 
jaar als een lappendeken door alle verschillende 
kleurschakeringen aan bomenblad. 
‘Dit is sowieso een ondernemende streek’, vertellen 
Huib (42) en Karin (41) van IJmeren, eigenaren van 

Boomkwekerij van IJmeren. Volgens het echtpaar 
telt Opheusden niet alleen kwekers, maar ook vele 
aannemers. Hoewel het christelijke Opheusden op 
zondag massaal rust houdt, heerst er de rest van 
de week bedrijvigheid en rijden bedrijfswagens 
van de vroege ochtend tot de late avond af en aan.  



www.boom-in-business.nl 27

Het bedrijf
Boomkwekerij Van IJmeren is een bedrijf met 8,5 
hectare eigen boomkwekerij, met als specialiteit 
drie- en vierjarige laanbomen. Ondanks dit speci-
alisme is het assortiment breed: de onderneming 
levert ook fruitbomen, dakbomen, sierbomen en 
-heesters, leivormen en hagen. In een tunnelkas 
ent Huib zelf veel van het plantmateriaal, waarna 
het opkweken begint, van heel klein tot aan de 
verplanting. Daarna wordt een gedeelte uitgele-
verd en gaat de rest in potten.

Outsourcen
Omdat Van IJmeren gestaag groeit, kan eigenaar 
Huib niet meer alles zelf doen, vooral in de piekpe-
riodes waarin er twintig- tot dertigduizend stam-
men te planten zijn. Voor het aanplanten en kluiten 
huurt hij daarom arbeidskrachten en een kluit-
machine in via een loonbedrijf. ‘Het gehele proces 
ligt bij de aannemer. Die bepaalt zelf met hoeveel 
medewerkers hij het werk komt doen. Ik neem bij 
hem af per kluit of per stam per uur.’ 

Inkoop en verkoop
Het plantmateriaal en de onderstammen haalt 
Huib bij Brabantse kwekers. Klanten zijn boom-

kwekers, (groot)handel en export, hoveniers en 
particulieren. Voor de laatste doelgroep, die zo’n 
10 procent van het totaal aan klanten beslaat, 
is de kwekerij op zaterdagmiddag open of op 
afspraak. Dan kan men door de rijen wandelen om 
de bomen rustig te bekijken. Van IJmeren levert 
ook palen, bindmaterialen en potgrond en bezorgt 
bestellingen. ‘We benaderen potentiële klanten 
ook persoonlijk door hen te bezoeken, maar nog 
niet frequent’, aldus Huib.

Hobby
Huib van IJmeren is kweker uit liefhebberij, zo 
blijkt meermaals uit zijn verhaal. ‘Enten vind ik echt 
heel leuk’, verklaart de vakman pur sang. ‘Ik heb de 
ervaring dat de behoefte van de ent altijd wordt 
vertaald naar de wortel, wat weer invloed heeft op 
de groei van de boom. De lengte- en diktegroei 
van zowel de stam als de wortel moeten een 
goede verhouding tot elkaar hebben; dat houd ik 
nauwlettend in de gaten tijdens het enten’, zegt 
Huib. ‘Want de boom moet in alle omstandigheden 
goed kunnen aanslaan. Hij wordt uitgeplant in de 
volle grond en wordt daarna geleverd in de maat 
6/8, 8/10 en 10/12, of hij wordt in pot gezet voor 
verdere doorgroei en daarna ook geleverd vanuit 
de volle grond. Ik verplaats me in elk type eindge-
bruiker.’

Familiebedrijf
Het plezier van het werk op de boomkwekerij 
draagt hij over op zijn kinderen, acht in totaal, in 
de leeftijd van acht tot eenentwintig jaar. Op de 
allerjongsten na helpen ze in hun vrije tijd mee in 
het bedrijf, bijvoorbeeld met kleine potjes vullen, 
verpotten en snoeien. Vooral de oudste zonen zijn 
al een heel eind op weg met hun sortimentskennis. 
Dat gaat vanzelf, zo blijkt. Het gezin praat nog net 
geen Latijn met elkaar, maar moet soms wel scha-
kelen als particulieren soorten bij hun Nederlandse 

KWEKER AAN HET WOORD5 min. leestijd

Huib en Karin van IJmeren met twee van hun acht kinderen, die in hun vrije tijd allemaal meehelpen in het bedrijf.

Boomkwekerij Van IJmeren heeft flink geïnvesteerd in containervelden om jaarrond te kunnen leveren.

Het gezin praat nog net 

geen Latijn met elkaar
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naam noemen. Het echtpaar kan er wel om lachen. 
Tijdens het gesprek steekt een van de zoontjes – 
de kinderen hebben vakantie – zijn hoofd om de 
hoek naar binnen met een vraag aan zijn vader. 
‘Kun je die potjes niet vinden?’ vraagt Van IJmeren. 
‘Ze zijn bij de Liquidambars; kijk daar maar eens.’ 
Tijdens de lunchpauze stormen zes van de kinde-
ren in hun groene overalls en laarzen de keuken in, 
gewapend met een rode snoeischaar in de broek-
zak. De hele aanblik is een vrolijke boel. 

Opbouw 
Zonder kwekersachtergrond, met een opleiding 
motorvoertuigentechniek, begon Huib van 
IJmeren zijn loopbaan bij een boomkwekerij en 
ging hij in zijn vrije tijd oculeren. Het enten en 
stekken was hem niet helemaal vreemd, want zijn 
broer had een boomkwekerij, waar Huib al vanaf 
zijn twaalfde na schooltijd meehielp met ocule-
ren, binden, bomen aantangen, stokken steken 

en enten. In 1995 begon de toen nog piepjonge 
ondernemer parttime met zijn eigen bedrijf. Karin 
was erbij vanaf het begin en verzorgt de gehele 
administratie. ‘Ik kan haar niet missen; zonder haar 
kan ik dit bedrijf niet draaien’, zegt Huib. Karin is 
bescheiden, maar uit alles blijkt dat zij volwaardig 
zakenpartner is van haar man. ‘Eigenlijk houdt het 
werk nooit op’, zegt ze. ‘Elke minuut dat ik niet in 
huis of met de kinderen bezig ben, help ik mee. 
Vaak zitten we ’s avonds nog werk te bespreken of 
zitten we achter de e-mail.’
De familie begon ooit met 2500 onderstammen. 
In de beginjaren was het nog geen vetpot. Huib: 
‘Ik spaarde bij die boomkweker mijn loon op om 
in mijn bedrijf te steken. Ik moest grond pachten, 
bestrijdingsmiddelen en een aanhanger kopen. Na 
drie jaar kwam de omzet op gang.’

Investeringen 
Volgens zijn vrouw Karin gaat een groot deel 
van de omzet nog steeds terug het bedrijf in. De 
afgelopen jaren heeft de familie flink geïnvesteerd 
in de website en in een webshop en er ligt een 
betonnen pad door de hele kwekerij. Geleidelijk 
aan groeit het bedrijf ook steeds in aantal hecta-
ren. Karin wijst door het raam naar het container-
veld, dat de bezoeker welkom heet als hij de poort 
door rijdt. ‘We hebben in 2013 flink geïnvesteerd 
in een tweede teeltechniek met de aanleg van een 
containerveld met grasbanen. In 2015 hebben we 
nog een containerveld gerealiseerd, ditmaal met 
beton.’ 

Huib geeft aan dat beton hem veel voordelen 
oplevert. ‘Je kunt altijd netjes werken op beton, 
ook met de trekker. Bij regenachtig weer sta je niet 
met je laarzen in de drassige modder.’ De boom-
kweker is netjes: zijn hele terrein is opgeruimd en 
schoon. Netheid en overzicht zijn mede de reden 
dat hij de voorkeur geeft aan handmatig planten. 
Daardoor vertonen de boompjes in de lengterich-
ting van de rij geen uitspringende takken, naast 
het feit dat handmatige sturing kromme voetjes 
voorkomt. ‘Een containerveld van beton gaat met 
gemak tien jaar mee. Wellicht dat we een keer een 
waterleiding of een doek zullen moeten vervan-
gen’, zegt Karin.

Efficiëntieslag
Maar het grootste voordeel vindt Van IJmeren de 
tijdwinst die de containerteelt oplevert. ‘Toen we 
alleen volle grond hadden, hadden we een piek 
van oktober tot eind maart en konden we alleen 
leveren in de winter. Nu kunnen we de bomen het 
hele jaar door in de pot meegeven. Bovendien kun-
nen klanten de boom makkelijk bezichtigen. Ook is 
containerteelt logistiek gezien een stuk handiger. 
Je kunt een pot snel aan een klant leveren.’
Volgens Van IJmeren is tijd de grootste kostenpost 
op een boomkwekerij, vooral wanneer het gaat 
om afroepen voor kleine aantallen met strakke 
deadlines. Het containerveld bespaart veel tijd. ‘Het 
ligt dicht bij de loods. Een rit naar het veld met de 
trekker en de rooimachine om de bomen uit te 
steken, over te laden in het busje en uit te laden na 
bezorging, is tijdrovend. Het leveren van bomen uit 
het containerveld is daarentegen zo gepiept. We 
kunnen potten in een oogwenk op de aanhanger 
zetten.’
hoewel het containerveld het totale rendement 
opschroeft, benadrukt de familie dat ze nooit nee 
verkoopt. Vollegrondboomteelt zal er altijd blijven. 
‘Divers leveren, zowel wat betreft vorm als sorti-
ment, is ons stokpaardje’, besluit Huib van IJmeren.

KWEKER AAN HET WOORD

Huib van IJmerens boomkwekerij ligt er spic en span bij: ‘Ik houd van netheid. Daarom ben ik blij met het containerveld met 
betonnen ondergrond; het werkt heel schoon.’
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Aaltjes die taxuskever bij lage 
temperatuur bestrijden
Gewasbeschermingsmiddelenfabrikant investeert in biologische oplossing voor 
vroeg voorjaar en laat najaar

BASF heeft miljoenen geïnvesteerd in de productiecapaciteit van zijn fabriek in het Engelse Littlehampton. De producent van gewasbeschermingsmid-

delen zet hiermee in op de ontwikkeling van meer biologische oplossingen, waaronder parasitaire aaltjes. ‘Omdat de klimaatverandering invloed heeft 

op de cyclus van insecten zoals taxuskever, moeten biologische oplossingen daaraan worden aangepast’, aldus adviseur Piet van Boven.

Auteur: Santi Raats

‘Enkel en alleen inzetten op biologie is niet verstan-
dig, omdat daarbij omgevingsfactoren vaak door-
slaggevend zijn voor het resultaat’, zo trapt Van 
Boven, adviseur bio-insecticiden voor Nederland 
en Duitsland, het gesprek af. ‘Maar milieueisen 
worden steeds strenger en daardoor zijn er steeds 
minder chemische middelen beschikbaar. De klant, 
vooral de retailer, vraagt vaker om biologische 
oplossingen. Men wil minder residuen van gewas-
beschermingsmiddelen op de plant. Parasitaire 
aaltjes zijn een goede aanvulling hierop.’

Grotere periodespreiding taxuskever 
De boomkwekerijsector, met name de container-
teelt, kan daarnaast extra ondersteuning gebruiken 
door de verandering van het klimaat. ‘We hebben 
de afgelopen jaren zacht weer gehad. Daardoor 
heeft de taxuskever zijn cyclus over het hele jaar 

verspreid, in plaats van de pieken waarmee hij 
vroeger voorkwam op gewassen. Kwekers moeten 
nu vroeger in het voorjaar attent zijn op de larven 
van de taxuskever, maar ook tot later in het najaar. 
Wij hebben daarvoor aaltjes in ons assortiment die 
bij lage temperaturen toepasbaar zijn.’

Aaltjes in gebruik
Parasitaire aaltjes, ook wel nematoden genoemd, 
zijn bodemorganismen die van nature in kleine 
aantallen voorkomen in de Nederlandse bodem. 
Hun grootte varieert van slechts 0,02 mm tot 0,5 
mm en ze zijn alleen zichtbaar onder de micros-
coop. In de bodem zoeken ze larven van bijvoor-
beeld kevers, die ze binnendringen en waarin ze 
zich vermeerderen. De larven sterven. Er zijn zo’n 
28 duizend verschillende soorten aaltjes bekend, 
maar aangenomen wordt dat er in totaal wel een 

miljoen soorten bestaan. Van de 28 duizend zijn 
er tot nu toe slechts 32 bruikbaar als biologische 
bestrijder. Acht aaltjessoorten worden, zo zegt 
adviseur Piet van Boven, commercieel ingezet, 
waarvan vijf door BASF. 

Aaltjes worden al geruime tijd toegepast in ver-
schillende sectoren. In gras zijn ze nuttig bij de 
bestrijding van engerlingen en ze worden ingezet 
tegen onder andere trips, varenrouwmuggen, 
rupsen en overvliegen in de glastuinbouw, maar 
ook tegen de eikenprocessierups bij eiken in 
de openbare ruimte en tegen taxuskevers in de 
boomkwekerij. Champignonkwekers gebruiken ze 
tegen champignonmuggen. 

Soortenverschillen
BASF heeft vijf soorten aaltjes in zijn assortiment. 

Microscoopopname van een dode taxuskeverlarf, 
omgeven en geparasiteerd door aaltjes.
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De producten verschijnen onder de productna-
men Nemaslug (Phasmarhabditis hermaphrodita) 
en Nemasys: Nemasys L (Steinernema Kraussei), 
Nemasys F (Steinernema feltiae) Nemasys C 
(Steinernema carpocapsae) en Nemasys H 
(Heterorhabditis bacteriophora). 

De commerciële inzet van aaltjes tegen de taxus-
kever is niet nieuw. In de sierteelt en de boomkwe-
kerij worden al jarenlang aaltjes ingezet. Tegelijk 
werd in deze sectoren de afgelopen jaren nog wel 
eens getwijfeld aan de werking van de aaltjes. Er 
waren vooral effectverschillen zichtbaar wanneer 
men bestreed in het late najaar of in het vroege 
voorjaar. 

De afgelopen drie jaar heeft BASF daarom kooi-
proeven laten uitvoeren door Delphy (voorheen 
DLV Plant) naar de werking van de aaltjes bij ver-
schillende (bodem)temperaturen. Van Boven zet de 
resultaten op een rij: ‘Nemasys L is effectief tegen 
de larven van de taxuskever en andere snuitkever-
soorten, en is al werkzaam vanaf een temperatuur 

van 5 graden Celsius tot en met 30 graden Celsius. 
Nemasys F werkt tegen trips, vooral voorkomend 
in de chrysantenkwekerij. Dit aaltje is werkzaam bij 
een temperatuur tussen 10 en 30 graden Celsius. 
Nemasys H werkt pas boven 12 graden Celsius en 
kan worden ingezet tegen de taxuskever, maar ook 
tegen engerlingen van de rozenkever. Nemasys C 
bestrijdt oevervlieg en rupsen bij temperaturen 
van 12 tot en met 30 graden Celsius. Nemaslug is 
effectief in de naaktslakkenbestrijding bij tempera-
turen van 5 tot en met 30 graden Celsius.’

Van Boven legt verder uit: ‘Met name Nemasys L 
is een goed middel om in te zetten in het vroege 
voorjaar en in het late najaar, periodes waarin de 
taxuskever zich steeds vaker laat zien door de kli-
maatverandering.’
Volgens Van Boven is het bedrijf ook bezig met 
proeven met een mix van Nemasys L en H. ‘Variant 
H piekt over het algemeen sneller dan de andere 
aaltjes, maar daarvoor moeten de temperatuur- en 
vochtomstandigheden optimaal zijn. Dat is niet 
altijd het geval. Daarom zorgt variant L voor meer-

waarde; dat is een robuust aaltje dat ook impact 
heeft onder moeilijke omstandigheden.’

Productie
De productie van de aaltjes gebeurt in zes stap-
pen en duurt zes weken. Allereerst worden ze in 
flesjes gekweekt, waarna ze in computergestuurde 
biofermentoren, een soort tanks, worden gebracht. 
De ruimte met de biofermentoren ziet er een 
beetje uit als een bierbrouwerij met zijn grote 
stookketels. De tanks dienen als voedingsmedium: 
hierin worden de leefomstandigheden nagebootst 
van het binnenste van het desbetreffende insect, 
zoals de taxuskeverlarf. Die leefomstandigheden 
betreffen vooral de specifieke voedingsstoffen per 
aaltjestype, maar ook gist en zuurstof. Wanneer 
de aaltjes voldoende hebben ‘gegeten’, worden ze 
overgezet in een groter vat, waar ze zich vermeer-
deren. Wanneer de aaltjes zich nogmaals hebben 
vermeerderd, worden ze opnieuw overgezet naar 
een nog groter vat. Deze productie-opschaling 
gaat door totdat er genoeg aaltjes zijn voor een 
vat van 75 duizend liter. Wanneer de aaltjes een 

ACHTERGROND5 min. leestijd

ontrole op de kwekerij op larven van de taxuskever.
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bepaald larvaal stadium hebben bereikt, worden ze 
‘geoogst’. Dit larvale stadium is van groot belang, 
omdat de aaltjes juist in dit stadium op zoek gaan 
naar hun specifieke gastheer. Ze worden allemaal 
schoongemaakt door centrifugering en bezinking. 
Tot slot wordt er een gelformulering aan deze pure 
aaltjesoogst toegevoegd, zodat ze kunnen worden 
verpakt en getransporteerd. 

Van Boven: ‘De gel zorgt ervoor dat de aaltjes 
in het bakje waarin ze verkocht worden genoeg 

ruimte hebben om te kunnen “ademen”. Ze hebben 
verder geen voeding nodig, want we sturen ze bij 
een temperatuur van 5 graden Celsius de deur uit 
in een bakje met fijngeperforeerde folie. Bij die 
temperatuur zijn ze in rust en kunnen ze, afhanke-
lijk van het aaltjestype, zes tot acht weken worden 
bewaard.’ Volgens Van Boven is de kwaliteit van de 
formulering zeer hoog. ‘Dat betekent dat er heel 
veel aaltjes in de bakjes zitten. Er zijn bakjes van 
50 miljoen en totaal 250 miljoen. Door de speciale 
formulering laten de aaltjes geen zichtbaar residu 
op de gewassen achter. De aaltjes zijn prima oplos-
baar in water. De Nemasys-bakjes worden altijd 
met 10 procent extra aaltjes gevuld.’

Toepassing
De aaltjes die door chrysantenkwekers worden 
ingezet tegen ziekte- en zuigschade verspreidende 
trips, worden vaak aangebracht via het blad, daar 
waar de tripsen zich ophouden. Dat gebeurt dan 
in korte sproeibeurten, want het water met de 
aaltjes mag niet van het blad afdruipen. De aaltjes 
tegen de taxuskever kunnen het beste direct via de 
bodem worden toegepast, want het is belangrijk 
dat ze zo snel mogelijk de toplaag binnendringen. 
‘Vooral bij de containerteelt in de boomkwekerij 
kun je niet altijd even makkelijk de toplaag berei-
ken. Dan kun je de aaltjes via het blad toepassen. 
Naspoelen zorgt ervoor dat ze bij de wortelkluit 
terechtkomen’, aldus Van Boven. 
Ideaal is om een half miljoen aaltjes per vierkante 
meter aan te brengen. Ook kun je doseren per 
potinhoud. Van Boven: ‘Men moet per bed bere-
kenen hoeveel van het middel toegediend moet 
worden. Opbrengen kan met een spuitboom, met 

een broes en daaraan gekoppelde mechanische 
Dosatron-pomp die het middel uit een voorraadvat 
zuigt, maar ook via een beregeningsleiding of via 
een druppelaar.’

Vooral wanneer men de aaltjes op het blad aan-
brengt, mag de zon niet schijnen. ‘Dan droogt 
het middel te snel op en verliezen de aaltjes hun 
werking. Op open bodem, waar de aaltjes direct de 
bodem in verdwijnen, is toepassing bij bewolkt of 
regenachtig weer ook beter. Het is sowieso belang-
rijk dat de pot of de bodem twee tot drie weken 
nat blijft nadat je het middel hebt ingezet. Dat kan 
door regelmatig na te broezen.’

‘Afhankelijk van de plaagdruk worden aaltjes tegen 
de larven van de taxuskever meestal eenmaal in 
het voorjaar en eenmaal in het najaar toegepast’, 
vertelt Van Boven. ‘Bij hogere druk kan het nodig 
zijn om nog een extra aaltjesbehandeling in het 
najaar uit te voeren.’ 
Volgens hem werken al enkele grote boomkwe-
kerijen met Nemasys-aaltjes: Vromans in Biest-
Houtakker en De Kuil in Udenhout.

ACHTERGROND

Piet van Boven, adviseur bio-insecticiden voor Nederland en 
Duitsland. Volgens hem is de kwaliteit van de formulering 
zeer hoog. ‘Er zijn bakjes met 50 miljoen en 250 miljoen 
aaltjes.’ 
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‘Juglans regia laat kinderen 
zien dat ons voedsel uit de 
natuur komt!’
De bomenwereld heeft een Freek Vonk-achtige ambassadeur nodig die de  
ludieke kant van bomen toont

Rudy Scheper, boombeheerder bij de gemeente 

Dordrecht, is van mening dat een inspiratie-

boom vooral het bomenvak interessant moet 

maken voor de jeugd: ‘Een notenboom laat 

kinderen zien dat walnoten niet in het super-

marktbakje groeien!’

Auteur: Santi Raats

 Juglans regia
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Op de heenweg passeert de auteur van dit stuk 
een vrachtwagen vol met varkens en vraagt zich af 
of kinderen weten dat het vlees in de supermarkt 
eerst de weg van de stal naar het slachthuis heeft 
afgelegd. ‘Dat is nu precies waarom Juglans regia 
mijn inspiratieboom is’, verklaart Scheper. ‘De 
afstand van de consument tot de natuur wordt 
steeds maar groter. Ik denk inderdaad dat veel 
kinderen niet weten waar ons voedsel vandaan 
komt. De inspiratieboom is voor mij een voorbeeld 
van hoe de natuur voor voedsel zorgt. Bij de vorige 
inspiratiebomen heb ik nog geen enkele boom van 
deze categorie aangetroffen. ’ 

Bij boerderijen
Juglans regia, oftewel de walnoot, behoort tot de 
familie van de notenbomen, de Juglandaceae.  
De walnoot komt van oorsprong voor van India tot 
aan Oost-China en Japan, maar ook in de Kaukasus 
en Zuidoost-Europa. Romeinse soldaten namen 
Juglans regia mee naar Midden- en West-Europa. 
Bekend onder de walnoten zijn de Chinese wal-
noot, Juglans cathayensis, de Japanse walnoot, 
Juglans ailantifolia, de grijze walnoot, Juglans 
cinerea, de kleine walnoot, Juglans microcarpa, en 
de zwarte noot, Juglans nigra. Nog steeds zie je bij 
sommige boerderijen een walnoot in de buurt van 
de mesthoop staan: de sterk geurende bladeren 
weren muggen. 

Kenmerken
De boom draagt zowel mannelijke als vrouwelijke 
bloemen. De mannelijke bloempjes hebben de 

vorm van katjes van 6 tot 9 centimeter en bloeien 
eerder dan de vrouwelijke bloemen, die zich 
vanaf mei na de bladvorming aan het uiteinde 
van de nieuwe scheuten laten zien. De walnoot 
is een windbestuiver. Hij houdt van voedselrijke, 
vochtvasthoudende, drainerende gronden, maar 
als deze omstandigheden niet voorhanden zijn, 
verdraagt hij ook andere typen standplaatsen. 
Vooral bij zaailingen is het vaak even geduld uit-
oefenen voordat ze vrucht dragen. Bij Juglans regia 
moet je er ook rekening mee houden dat je hem 
alleen snoeit in de winter op momenten dat het 
niet vriest, want hij heeft een erg sterke sapstroom. 
Voor de notenverkoop zijn in Nederland de cv’s 
‘Axel’, ‘Broadview’, ‘Buccaneer’, ‘Coenen’, ‘Hansen’, 
‘Plovdivski’ en ‘Rote Donaunuss’ geschikt om aan 
te planten.

Walnoot als vervanger
We maken een rondgang door de gemeente 
Dordrecht, die een bomenbestand heeft van 50 
duizend bomen. Veel van de straten buiten het 
centrum waren traditioneel landschappelijke lijnen 
en zijn aangeplant met es en populier. In het totale 
landschap staan achtduizend essen. Veel essen in 
Dordrecht kampen met essentaksterfte. Het afge-
lopen jaar alleen al heeft de gemeente zo’n veertig 
essen gekapt. ‘Juglans regia is een aardige soort om 
de es op verschillende plekken door te vervangen’, 
vindt Scheper. 

Creatief realisme
Scheper hoort wel eens van kwekers dat ze hem 
creatief vinden, maar ook realistisch. ‘Voor bijzon-
dere bomen zoals vruchtdragers geldt dat ze niet 
allemaal even handig staan in de openbare ruimte. 
Het gaat mij er niet om dat ik zo veel mogelijk 
bijzondere exemplaren aanplant, maar dat ik bij 
vervanging zorg voor zo veel mogelijk afwisse-
ling met bomensoorten op de juiste plantlocatie. 
Juglans regia is een goed toepasbare boom. Hij 
kan in brede groenstroken staan en in parken en 
kan ontzettend goed tegen hoosbuien, maar ook 
tegen droogte. Het is dus een soort die de klimaat-
verandering aankan. Je moet hem echter niet 
aanplanten langs parkeerplaatsen of in verharding, 
want dan krijg je overlast van de vallende en geval-
len noten. Ook langs fietspaden is een vruchtloze 
cultivar van Juglans regia een betere optie dan 
de vruchtdragende. Maar verder past deze boom 
prima in de openbare ruimte: het is een prachtige, 

 ‘Ik streef ernaar om de 

komende jaren vijf- tot 

zevenhonderd walnoten 

bij te planten’

Boombeheerder Rudy Scheper houdt van diversiteit. Dat is deels te verklaren door zijn gehoorbeperking. ‘Ik heb nooit bij een groep gehoord, maar 

eenheidsworst op het gebied van bomen schuw ik ook.’
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grote boom, die tot 30 meter hoog kan worden. 
Hij heeft niet zo’n massieve kroon, wat ik wel mooi 
vind. De kroon vormt eigenlijk een ideaal  
zonnescherm: pas als de zon in de zomer écht 
begint te schijnen, sluit het bladerdek zich. Maar 
het blijft halfopen ten tijde van het eerste voor-
jaarszonnetje, zodat je daar nog volop van kunt 
genieten.’

Natuurlijke variatie
Scheper houdt van diversiteit. Dat is deels te ver-
klaren door zijn gehoorbeperking. ‘Ik heb zelf nooit 
bij een groep gehoord, maar ik houd ook niet van 
eenheidsworst op het gebied van bomen. Dat 
komt naar voren in mijn voorkeur voor zaailingen. 
Die tonen vanzelfsprekend meer natuurlijke vari-
atie dan cultivars. Juglans regia trekt mij in het 
bijzonder aan door zijn wilde groeiwijze, door zijn 
robuustheid en breedte en door de prachtig diep-
gegroefde bast bij oudere exemplaren.’

Walnoot op de oude dijk
We komen aan bij een oud dijkje, dat vroeger 
hoorde bij het dorp Dubbeldam, dat in 1970 bij 
Dordrecht is getrokken. De dijk lag er al voor de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Volgens de over-
levering was het dijkje vroeger het trefpunt van 
flikflooiende jongeren uit het dorp. ‘Mijn oma, die 
in de buurt van de dijk op de boerderij is opge-
groeid, heeft er nog met een liefje staan zoenen’, 
vertelt Scheper. ‘Maar toen stonden de walnoten er 
nog niet. Die staan er nu zo’n vijftig tot zestig jaar.’ 
Na de oorlog kwamen er kassen van een rozen-
kweker langs de dijk te staan en markeerde de dijk 
de grens met de bebouwde kom van Dordrecht. 

In de jaren 90 werden de kassen afgebroken en 
kwam er nieuwbouw voor in de plaats. 

Wanneer we voor de Juglans regia-laan staan, 
wordt meteen duidelijk wat Scheper bedoelt 
met ‘natuurlijke variatie van zaailingen’: de brede 
gesteltakken van de walnoten waaieren breeduit 
van de stam af, allemaal op hun eigen manier, 
en de dikke twijgen steken ook alle kanten op. 
Scheper: ‘Elk najaar is het hier een drukte van 
jewelste met mensen die de gevallen walnoten 
komen oprapen. Dordrecht heeft naast essen- 
taksterfte last van kastanjebloedingsziekte. We 
hebben er tot nu toe zeshonderd kastanjes aan 
verloren. Zo jammer, want wat is er leuker dan 
kastanjes rapen met je kinderen? Het is goed om 
te weten dat we de zieke kastanjes kunnen ver-
vangen door walnoten, zodat het plezier van het 
rapen en verzamelen in stand blijft.’

Walnoten in de rest van Dordrecht
In het Wantijpark, tot stand gekomen door werk-
verschaffing aan werklozen in de magere jaren 
dertig, toont Scheper nog drie exemplaren van 
Juglans regia. Het park heeft een Engelse land-
schapsstijl en de drie walnoten staan langs een 

‘Walnoten zijn goede 

vervangers voor onze  

zieke kastanjes, zodat het 

plezier van het rapen  

behouden blijft’

Juglans regia aan weerszijden van het oude dijkje in Dordrecht
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slingerend pad. Scheper: ‘Ze zijn geplant in 1936 
en horen bij het beplantingsplan van landschaps-
architect Tersteeg, die dit park heeft ontworpen. Ik 
heb deze walnoten vijf jaar geleden meer vrij laten 
zetten. In bijna elk park in Dordrecht staat Juglans 
regia, maar ook op enkele pleintjes in het centrum, 
in grote verhoogde bakken. We hebben nu twee-
honderd walnoten staan; dat is niet veel op een 
totaal van 50 duizend bomen. Ik streef ernaar om 
de komende jaren vijf- tot zevenhonderd walnoten 
bij te planten, om te komen tot 2 procent van het 
totale bomenbestand.’ 

Freek Vonk
De reacties van bewoners op de aanwezigheid van 
walnoten verschillen sterk, volgens Scheper: ‘Als ik 
mensen vraag wat ze van de walnoot in de open-
bare ruimte vinden, is het opvallend dat mensen 
van de babyboomgeneratie of ouder precies weten 
over welke boom het gaat. Ze zijn er over het  
algemeen blij mee zijn en vinden de noten lekker. 
Ook mensen met een andere culturele achter-
grond, zoals de Turkse, kennen de walnoot. Maar 
jongere mensen reageren vaak verbaasd: ‘Oh, staat 
daar een walnoot? En die dingen op de grond kun 
je dus eten?’ We hebben nog een grote slag te 

maken in het voorlichten van de jeugd over voed-
sel en de natuur. Als boombeheerders hebben we 
daarbij een opvoedende rol. We kunnen onder 
meer ons steentje bijdragen door vruchtdragende 
 bomen aan te planten, waar dat mogelijk is. 
De bomenwereld heeft een Freek Vonk-achtige 
ambassadeur nodig, die kinderen de opvallende  
en gekke dingen van de natuur laat zien!’

INSPIRATIEBOOM

‘Jongeren zeggen:  

Oh, staat daar een walnoot? 

En die dingen op de grond 

kun je dus eten?’
Juglans regia
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‘Koelreuteria behaagt de  
burger het hele jaar door’
Late bloei en lang aanwezige lampionnetjes van Chinese vernisboom  
sieren de openbare ruimte

De Koelreuteria paniculata in 

de patio van het gemeentehuis 

van Voorschoten heeft al heel 

wat herinrichtingen overleefd.
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Koelreuteria paniculata staat in Nederland bekend 
als Chinese vernisboom, maar ook als lampion-
boom, blazenboom, gele zeepboom en zelfs als 
goudenregenboom. Laten we het voor nu maar 
houden bij zijn Latijnse benaming, die de boom 
heeft meegekregen van zijn ontdekker, de Duitse 
bioloog Joseph Koelreuter, die de boom in de 
achttiende eeuw uit China naar Europa bracht.  
De soortnaam paniculata verwijst naar de pluim-
vormige bloeiwijze. 

Spreekt letterlijk tot de verbeelding
‘Je kunt je bij al deze benamingen wel een voor-
stelling maken’, zo verklaart groendienstmede- 
werker Rinze Hofman zijn voorkeur voor deze 
inspiratieboom. ‘De benaming goudenregen heeft 
hij te danken aan zijn bloemen, die de vorm heb-
ben van lange, gele pluimen. De naam lampion-
boom dankt hij aan de lampionvormige vruchten 
die hij vanuit de bloemen ontwikkelt. Dit zijn 
de zaaddozen. Het is vooral een boom met veel 

sierwaarde. Wij vinden Koelreuteria paniculata zo 
bijzonder, omdat zijn bloempluimen pas bloeien 
in juli, augustus of zelfs september. Wanneer je de 
boom van dichtbij bekijkt, zie je dat het samenge-
steld oneven geveerd blad met zijn diepgekartelde 
rand heel decoratief is. Het jonge voorjaarsblad 
loopt roodgroen uit en wordt naarmate het voor-
jaar vordert gewoon groen. Ook de gele tot oranje 
herfstkleur van het blad mag er zijn. De volwas-
sen Koelreuteria paniculata heeft een brede, bolle 

kroon. Ik heb gelezen dat Koelreuteria in warme 
oorden zelfs een invasieve soort kan worden. Maar 
hier hoeven we in Nederland niet bang voor te zijn.’ 

Burger blij maken
Voorschoten staat bekend om zijn succesvolle 
placemaking-trajecten. Collega-beheerder Ralph 
Pitlo werd vorig jaar uitgeroepen tot Young Green 
Professional vanwege zijn ambitieuze werkpresta-
ties, waaronder geslaagde projecten op het gebied 
van burgerparticipatie. Ook groenbeheerder 
Patrick Spiegeler werd opgemerkt door de Young 
Green Professionals-commissie, maar hij bleek net 
een jaar te oud te zijn (36) om mee te mogen doen. 

Spiegeler bekijkt de inspiratieboom Koelreuteria 
paniculata vooral vanuit een politiek gezichtspunt: 
de burger moet er blij mee zijn. ‘De bloei valt later 
dan bij de meeste bomen, zodat bewoners tijdens 
de invallende herfst nog kunnen genieten van 
bloemen in de openbare ruimte. Ook hebben bijen 
en hommels dan nog voedsel. De lampionvormige 
vruchten blijven daarna nog lang aan de boom 
zitten, tot ver in de winter en soms zelfs tot aan 
de nieuwe bloeiperiode. Dat geeft een formidabel 
beeld.’

Aanplant in Voorschoten
De groenbeheerders in Voorschoten planten regel-
matig Koelreuteria aan. Het totaal staat inmiddels 
op twaalf: tien staan er op redelijk beschutte loca-
ties in straten en lanen en een staat bij een bejaar-
dentehuis. Spiegeler legt uit: ‘We streven naar meer 
biodiversiteit in Voorschoten. Dat kan; de politieke 
wind staat gunstig en er wordt niet bezuinigd op 
groen.’ 

Onbekend maakt onbemind
Spiegeler weet door de intensieve samenwerking 
met burgers precies wat zij willen. Hij denkt met 
ze mee, maar is tegelijkertijd realistisch: ‘Bewoners 
willen vooral kleur zien en afwisseling in laan-
bomen. We hebben hier nog veel monocultuur en 
vooral veel eik als laanboom. Maar soms gaan de 
wensen te ver. Er kwam ooit iemand met een foto 
aan waarin allerlei planten tegelijkertijd stonden 
te bloeien; die foto was duidelijk gefotoshopt. 
Mensen worden soms gek gemaakt door wat ze in 
de bladen zien staan. Wij zijn natuurlijk geen tuin-
centrum dat alle soorten voorradig heeft. Maar we 
geven altijd drie keuzes aan bewoners als we een 
nieuw project aangaan. Daardoor voelen ze zich bij 
het project betrokken.’

Groeneducatie
De aanplant van bijzondere bomen zoals 

De inspiratiebomen op de afgelopen Boom- 

innovatiedag maakten inspiratie los bij boom-

verzorger Rinze Hofman van werkorganisatie 

Duivenvoorden, het ambtelijk samenwerkings-

verband tussen de gemeenten Voorschoten 

en Wassenaar. Hofman stak op zijn beurt zijn 

beheerder Patrick Spiegeler aan met het  

inspiratieboomvirus. Dit jaar dragen beiden 

Koelreuteria paniculata voor; de boom staat  

pal naast het raam van hun kantoor in het 

gemeentehuis.

Auteur: Santi Raats

Bewoners kunnen nog tot 

laat in de herfst genieten 

van de bloemen

De bloemen

De zaaddozen
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Koelreuteria heeft ook een educatieve functie. 
‘Wanneer wij bewoners vragen om mee te  
denken over een nieuwe groeninrichting, kunnen 
zij zelf nauwelijks soorten bedenken. Wij dragen 
soorten aan bij bewoners, maar onbekend maakt 
onbemind. We lossen dit op door van tevoren 
bijzondere soorten aan te planten in de openbare 
ruimte, zodat bewoners ermee bekend raken. Dat 
lukt aardig: zo was er vorig jaar een mevrouw die 

een Koelreuteria-takje in een envelop naar ons toe-
stuurde met een begeleidend briefje met de vraag 
wat voor mooie boom dit was. Als bewoners weten 
waar we het over hebben als we met voorstellen 
komen, kunnen we sneller rekenen op draagvlak.’

Alles overleefd in de patio
De Koelreuteria paniculata waarmee Hofman en 
Spiegeler op de foto gaan, is een onvolgroeid 
exemplaar, dat in 1988 door de toenmalige groen-
beheerder Kees de Geus is aangeplant na de 
uitbreiding van het gemeentehuis in Voorschoten. 
Het is meer een struik dan een boom. De stand-

plaats, een patio van vier bij vier meter, heeft daar 
ongetwijfeld toe bijgedragen. 
De boom staat er ondanks de krapte goed bij. 
Hij heeft al heel wat herinrichtingen van de 
patio overleefd en is blijven staan waar andere 
beplanting in de loop van de jaren de wijk moest 
nemen, waaronder wild woekerende bamboe, 
een waterelementje, winterharde Fuchsia en Acer 
palmatum. ‘Qua eisen is Koelreuteria makkelijk’, 
verklaart Hofman. ‘Hij heeft een enigszins losse 
en vooral goed doorlatende bodem nodig. Wij 
zitten op een strandwal in Voorschoten, dus dat is 
ideaal. Verder past hij prima in ons klimaat, want 
hij kan vorst tot min 15 graden Celsius aan. Een 
beetje beschutting kan hij wel waarderen, zeker als 

‘Een bewoner stuurde ons 

een Koelreuteria-takje toe 

met de vraag wat voor 

mooie boom dit was’

De zaaddozen blijven de 

hele winter aanwezig, 

tot aan het volgende 

bloei-seizoen

Hij is niet geschikt voor langs doorgaande wegen, want hij wordt niet groot genoeg.

Koelreuteria paniculata Zaaddozen
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jonge boom. Je moet hem dus niet vol in de wind 
zetten langs een doorgaande weg. Hij wordt dan 
trouwens kapotgereden door het verkeer, want hij 
wordt niet hoog genoeg. Hier in de patio staat hij 
wat dat betreft ideaal.’

Beter niet snoeien
De boom is zijn doel wel een beetje voorbijge-
schoten, letterlijk: de takken steken boven de 
omringende platte daken uit en dus zijn de  
lampiondoosjes niet zichtbaar van dichtbij. ‘We 
hebben erover nagedacht hem te snoeien’, zegt 
Hofman, ‘maar snoeien wordt afgeraden bij 
Koelreuteria. Het sponsachtige merghout schijnt 
vatbaar te zijn voor zwamaantasting. Maar in 
Voorschoten staat ook een Koelreuteria in de voor-
tuin van een particulier, die met regelmaat al zijn 
takken afzaagt. De boom staat er nog steeds goed 
bij, dus kennelijk kan terugsnoeien ook goed gaan.’ 

‘Het exemplaar hier in de patio van het gemeen-
tehuis kan echter nog wel even blijven staan’, zegt 
Spiegeler, ‘want Koelreuteria is geen snelle groeier 
en blijft compact. Hij oogt als een meerstammige 
struik. Als zodanig is hij dan ook goed toepasbaar.’

Democratische sortimentsbepaling
De keuze om regelmatig Koelreuteria aan te plan-
ten, is op democratische wijze tot stand gekomen. 
De beheerders hebben een-op-eencontact met de 
buitendienst groen. Iedereen in de buitendienst 
wordt betrokken bij ontwerp- en sortimentkeuzes. 
De medewerkers wordt om hun mening gevraagd. 
Soms laat het beheer de buitendienstmedewerkers 
zelf een beplantingsplan maken voor een stukje 
perk en regelmatig gaan medewerkers mee naar 

de kweker om mee te beslissen over het plant-
materiaal. Hofman: ‘Ik heb aan mijn collega’s van 
de buitendienst gevraagd of zij een lijst met hun 
favoriete bomen wilden opstellen. Daarin kwam 
Koelreuteria meerdere malen voor. Zo zijn we 
ertoe overgegaan om hem aan te planten in de 
gemeente. We zijn op dreef: de elf exemplaren die 
we recentelijk hebben aangeplant, zijn zeker niet 
de laatste!’ 

INSPIRATIEBOOM

Je moet hem niet langs een 

doorgaande weg zetten, 

want hij wordt niet hoog 

genoeg

Groendienstmedewerker Rinze Hofman: ‘Je kunt je bij al zijn benamingen wel een voorstelling maken: goudenregen, lampion-
boom… Koelreuteria paniculata is vooral een boom met veel sierwaarde.’

Groenbeheerder Patrick Spiegeler: ‘Wij zijn natuurlijk geen 
tuincentrum dat alle soorten voorradig heeft en alle planten 
en bomen het hele jaar door in bloei heeft staan. Maar we 
proberen wel zo veel mogelijk aan de wensen van de burger 
te voldoen.’
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Onlangs mocht Ekompany International uit Born het RHP-certificaat in ontvangst nemen. Het bedrijf levert milieuvriendelijk geproduceerde, kwalitatief 

hoogwaardige meststoffen. ‘We zijn erg blij met dit certificaat’, zegt directeur Eric van Kaathoven. ‘Het RHP-certificaat is wereldwijd bekend, dus daar 

kunnen we ook buiten Nederland goed gebruik van maken.’ 

Auteur: Sylvia de Witt

Met RHP-certificaat ook toegang 
tot potgrondbedrijven
Uniek gepatenteerd proces schoner en efficiënter dan bestaande 
coatingtechnologieën

Door de toekenning van dit certificaat kunnen 
telers van bloemen, planten en groenten erop 
vertrouwen dat de ontwikkeling van de gecoate 
meststoffen bij Ekompany voldoet aan de gestelde 
kwaliteitsnormen, dat ze van hoge kwaliteit zijn en 
veilig in het gebruik. 
Ekompany International startte de ontwikkeling 
van gecontroleerd vrijkomende meststoffen, 
de Ekote-meststoffen, in 2010 op de Chemelot 
Campus in Geleen. ‘Op zich is het gebruik van 
gecoate meststoffen bij het telen van bloemen, 
planten en struiken niks nieuws’, vindt Eric van 
Kaathoven. Afhankelijk van het gewas heeft de 
mestkorrel een bepaalde samenstelling, bestaande 
uit stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K), aangevuld 
met toevoegingen zoals magnesium, calcium en 
spoorelementen. Deze specifieke samenstelling 
wordt ingekapseld door middel van een coating. 
De werkingsduur van de korrel wordt bepaald door 
de bodemtemperatuur en niet door omstandighe-

den zoals regenval, bodemstructuur en pH-waarde 
van de bodem. Maar de manier waaróp deze mest-
stoffen geproduceerd werden, kon volgens Eric van 
Kaathoven van Ekompany veel efficiënter. En hij 
wist waarover hij het had, want in zijn lange carriè-
re stond hij bij verschillende bedrijven aan de wieg 
van de ontwikkeling van dit soort meststoffen. 

Minimaliseren van de milieu-impact
Zijn ideeën hierover resulteerden uiteindelijk in 
een innovatief proces:  een state of the art uniek 
gepatenteerd productieproces dat schoner en effi-
ciënter is dan de bestaande coatingtechnologieën.
Van Kaathoven: ‘Ons productieproces is stukken 
vriendelijker voor het milieu. Zo gebruiken we tij-
dens het productieproces veel minder energie dan 
standaard op de markt gebeurt. We gebruiken een 
polymeercoating op basis van plantaardige olie 
en genereren hierbij geen gevaarlijke gassen of 
chemisch afval, dus milieutechnisch gezien produ-

ceren wij zeer vriendelijk.’  Ekompany International 
draagt naar zijn mening dan ook daadwerkelijk bij 
aan het minimaliseren van de milieu-impact in de 
gehele bevoorradingsketen: van de energie die tij-
dens de productie wordt verbruikt en het type ver-
pakking tot de gereduceerde transportvolumes in 
vergelijking met conventionele meststoffen. ‘Door 
de  efficiëntie en precisie van Ekote is er minder 
volume nodig in vergelijking met standaardmest-
stoffen. Hierdoor wordt de transportvoetafdruk 
kleiner in de gehele waardeketen.’

Coating op basis van olie
De sleutel tot deze efficiënte en economische pro-
ductiemethode is de coating. In tegenstelling tot 
leveranciers van vergelijkbare meststoffen maakt 
Ekompany gebruik van een nieuwe coating op 
basis van plantaardige olie. Hierdoor is de tempe-
ratuur waarbij het productieproces werkt een stuk 
lager dan bij vergelijkbare meststoffen, zonder de 
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Eric van Kaathoven Stan Hoeijmakers

gebruikelijke toevoeging van gevaarlijke compo-
nenten. Van Kaathoven: ‘Dit resulteert in een bijna 
energieneutraal proces, dat niet alleen goed is voor 
het milieu, maar ook voor de kosten van de mest-
stof. En dat merkt de eindgebruiker natuurlijk ook!’ 

Grootste productiecapaciteit in Europa
‘Daarbij hebben wij ook de grootste productieca-
paciteit in Europa’, vervolgt hij. ‘Dit schaalvoordeel 
draagt ook bij aan de economische wijze waarop 
de Ekote-meststoffen geproduceerd worden. 
Want ook hierdoor is er dus sprake van lagere 
kosten. Daarnaast zorgt dit continuproces ervoor 

dat de kwaliteit en consistentie van de producten 
gewaarborgd blijven, waardoor ze veilig zijn in het 
gebruik.’
Ekompany International heeft een eigen R&D-
afdeling, die toeziet op de kwaliteit van de produc-
ten. ‘Niet alleen de RHP-producten, maar al onze 
producten ondergaan uiteraard een strenge kwa-
liteitscontrole’, zegt Leon Janssens, senior quality 
control analyst bij Ekompany. ‘Hiertoe worden de 
producten bijvoorbeeld langdurig getest om het 
afgiftepatroon te controleren. Het afgiftepatroon is 
voor telers van wezenlijk belang om te zorgen dat 
de teelt precies die voedingsstoffen ontvangt die 

nodig zijn op het moment dat ze nodig zijn.’ 

Wereldwijd
In 2016 werd Ekompany onderdeel van Kingenta 
Ecological Engineering Group, een Chinese high-
tech onderneming gericht op de ontwikkeling, pro-
ductie en marketing van slow en controlled release 
fertilisers (SRF en CRF), wateroplosbare meststoffen 
(WSF), vloeibare meststoffen, fosforchemicaliën en 
andere speciale meststoffen. Kingenta wil samen 
met Ekompany zijn verkoopactiviteiten in het wes-
ten uitbreiden. Het Limburgse bedrijf is Kingenta’s 
eerste productie- en verkooporganisatie in Europa 
van gecontroleerd vrijkomende meststoffen (CRF) 
en van hieruit wordt de westerse markt bediend.
‘De productie vindt weliswaar plaats in Born, maar 
de verkoop vindt plaats via tussenhandel’, vertelt 
marketingmanager Stan Hoeijmakers. ‘We werken 
in Europa samen met distributeurs, dealers en 
adviseurs, die op hun beurt weer een netwerk van 
eindgebruikers hebben. We zijn de distributie nu 
stap voor stap aan het uitbreiden naar wereldwijd.’
Kingenta Ecological Engineering leverde al aan 
Azië en het Midden-Oosten en onder de vlag van 
Kingenta is Ekompany nu ook bezig met Australië, 
Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. 

Vier maanden finetunen 
‘Het RHP-certificaat is wereldwijd bekend, dus daar 
kunnen we buiten Nederland goed gebruik van 
maken’, meent Van Kaathoven. 
‘Ik zie het RHP-certificaat als een aangepaste ISO 
9001-variant. Om goed te kunnen verkopen, heb je 
zo’n certificaat gewoon nodig. En wij waren sowie-
so al een paar jaar bezig in de richting van ISO 
9001. Dit is eigenlijk een soort tussenstap, net wat 
meer toegepast dan ISO 9001. We hebben er zo’n 
vier maanden aan gespendeerd om het certificaat 
te halen. We hadden al veel kwaliteitbeschrijvingen 
klaarliggen, maar moesten nog wat kapstokhoofd-
stukken maken waarin de verschillende procedures 
met elkaar verbonden werden en bepaalde delen 
specifieker maken voor RHP. Voor ons is het een 
opstap naar ISO 9001; dat is punt één. Punt twee is 
dat we met dit certificaat ook toegang hebben tot 
de potgrondbedrijven in Europa. En daar zijn we 
heel blij mee.’ 

Een glimp van het milieuvriendelijke en economische

productieproces.

Ekompany houdt voorraad aan om klanten snel te kunnen 

voorzien van meststoffen.
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Boomkweken zit bij de 
Domens in de genen
Met drie dochters en een schoonzoon aan het roer is de zesde generatie aan bod

Waar het zaaien van enkele dennen voor een werkvoorzieningsschap in de 19de eeuw al niet toe kan leiden! Nu, vijf generaties later, is De Douglas 

Boomkwekerijproducten in Wernhout een bedrijf waar jaarlijks zo’n twintig miljoen zaailingen worden geproduceerd voor de nationale en vooral de 

internationale markt. 

Auteur: Sylvia de Witt

Wie in de regio Wernhout en Zundert kent de 
naam Domen nu niet? Deze naam komt hier dan 
ook veelvuldig voor. Andy Domen, eigenaar van 
De Douglas Boomkwekerijproducten, is de vijfde 
generatie Domen die hier actief is in de boomkwe-
kerijbranche. De eerste generatie – dat moet dan 
zijn betovergrootvader zijn geweest – begon met 
het zaaien van dennen. Dat beviel hem zó goed, 
dat hij een kwekerij begon. Enkele generaties 
daarna waren de meeste Domens boomkweker 
van beroep en nog steeds is dat het geval. En 
dat allemaal in de omgeving van Zundert. Andy 
Domen zelf nam als vijfde generatie in 1986 het 
bedrijf over van zijn vader Sjaan Domen. 
De naam van het bedrijf, De Douglas, heeft de 
vader van Andy Domen mede bedacht. Toen hij 
deze boomkwekerij met zijn broers had, opperde 
de accountant dat ze hun bedrijf De Douglas 

moesten noemen. Ze kweekten natuurlijk ook 
douglas-boompjes, maar destijds, op 29 augustus 
1970, maakte de Douglas DC-10, een driemotorig 
widebody-toestel dat eigenlijk McDonnell Douglas 
DC-10 heette, zijn eerste vlucht. En deze naam viel 
mooi samen met die van de dennenboompjes. 
Domen: ‘Dit vliegtuig komt ook terug in het logo 
dat mijn vader nog samen met de accountant 
heeft ontwikkeld. Tot voor tien jaar terug was de 
productie van douglas teruggevallen tot een paar 
honderd duizend boompjes per jaar, maar nu is het 
ons hoofdproduct.’  

Nevenlocatie in Polen
De Douglas is gespecialiseerd in het zaaien van 
loof- en naaldhout in pluggen, bestemd voor 
onderstammen, bosbouw, kerstbomenplantgoed, 
haagplanten en diverse andere soorten plantgoed. 

In 1990 ging het bedrijf van de traditionele teelt in 
de volle grond over op pluggenteelt. De kraamka-
mer van de planten staat nog altijd in Wernhout, 
waar de zaden geautomatiseerd worden uitge-
zaaid in verschillende maten pluggen en waar de 
planten in 5,5 hectare folietunnels en 1 hectare kas 
worden opgekweekt, verdeeld over drie verschil-
lende locaties.

In 2000 begon Andy Domen ook een kwekerij in 
Polen met 2 hectare containerteelt en 3 hectare 
folietunnels. Hier vindt de vervolgteelt van een 
deel van de grotere plugplanten plaats. Ook wordt 
er een gedeelte van de pluggen in de volle grond 
verplant. Het bedrijf in Polen is inmiddels 55 
hectare groot en de afzet gaat hoofdzakelijk naar 
boomkwekers in Duitsland, Oostenrijk, Scandinavië 
en Oost-Europa.
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‘We produceren steeds meer naaldhout, want dat 
ligt ons het beste’, vertelt Andy Domen. ‘En het 
leent zich ook beter om in trays te kweken dan 
loofhout. Loofhout heeft veel blad, dus als die 
plantjes dicht op elkaar staan, krijg je weleens 
moeilijkheden. Er voor naaldhout hebben we ook 
de grootste handel in Europa.’ 

De zesde generatie
Andy Domen heeft drie dochters: Eline, Eva en 
Melanie. Zij zijn alweer de zesde generatie en hoe-
wel ze vanaf hun twaalfde op zaterdagen en in de 
vakanties meewerkten in het bedrijf, kozen ze alle 
drie voor iets anders. Eline ging verpleegkunde 
studeren, Eva hotelmanagement en Melanie MER 
(management, economie en recht). Andy Domen 
zag het somber in, want hoe moest het nu verder 
met de zaak?

‘In 2008 dacht ik: ik ga het bedrijf afbouwen, want 
voor wie zou ik dit allemaal nog doen?’
Maar gelukkig bleek het lot een andere wending 
te nemen. Na de opleiding verpleegkunde werkte 
de oudste dochter Eline zo’n acht jaar parttime in 
de gehandicaptenzorg en ook nog parttime op 

de kwekerij. ‘Maar als ik hier echte verantwoorde-
lijkheden wilde krijgen, moest ik hier mijn vaste 
dagen hebben en die niet elke keer moeten inpas-
sen op de dagen dat ik niet in de zorg werkte’, ver-
telt ze. Uiteindelijk koos ze volledig voor de kweke-
rij, omdat deze branche toch ook heel interessant 
was. ‘En daarbij is het ook leuk om met mijn zussen 
samen te werken. Al moet je niet de hele dag bij 
elkaar zitten. Ik heb hier echter mijn eigen ruimte.’
Ook de middelste dochter Eva zei haar werk op 
een goede dag vaarwel om bij De Douglas te gaan 
werken. ‘Vroeger dacht ik als we uit bed kwamen 
op zaterdagochtend: oh nee hè, ik moet weer wer-
ken, maar nu is dat heel anders. De horeca bleek 
toch niet mijn ding te zijn. Eerst wilde ik nog ander 
werk zoeken en in de tussentijd hier werken, maar 
uiteindelijk zat ik hier toch goed op mijn plek.’
Melanie kwam direct na haar studie in 2014 bij het 
bedrijf. Het bevalt haar goed, alleen is het oppas-
sen dat je tijdens feestjes niet weer over het werk 
begint. ‘We houden alles heel open door af en toe 
een vergadering in te plannen. En we vullen elkaar 
goed aan.’

Eigen aandeel
De drie dochters hebben allemaal hun eigen 
taak en aandeel in het bedrijf. Eline neemt de 
zaadbehandeling en een deel van de productie 
met de seizoenarbeiders voor haar rekening. Eva 
doet de bedrijfsadministratie en verleent verder 
allerlei hand- en spandiensten en Melanie doet de 
verkoop, het voorraadbeheer en maakt de orders. 
Naast hen heeft ook schoonzoon Kevin aandelen 
in het bedrijf. Hij werkt er sinds 2008 en doet voor-
namelijk de automatisering. Dat is zijn lust en zijn 
leven.
Met Andy Domen zelf er nog bij is het met recht 
een mooi familiebedrijf. ‘Mijn vrouw Dominique 
werkt niet in de kwekerij, maar zij speelt deson-
danks een heel grote rol in ons gezin. Ik noem haar 
altijd de moederkloek. Naast alle andere dingen 

die ze doet, past ze op de kleinkinderen, zodat 
onze dochters kunnen meedraaien in het bedrijf.’ 

Stap voor stap meer automatisering
Het kan niet anders dan dat De Douglas in de loop 
der jaren is veranderd. ‘Het is behoorlijk uitge-
groeid, we zijn een soort plantenfabriek geworden’, 
zegt Andy Domen lachend. ‘Met steeds meer auto-
matisering. Het begint met de zaadbewerking, dan 
krijg je de zaailijn, daarna wordt het zaad met de 
uitzetrobot in de tunnels gezet. En in het najaar, 
na de kweek, wordt een deel met een sorteerrobot 
gesorteerd. Vooral de laatste drie jaren hebben we 
wat meer automatisering aangeschaft. De zaailijn 
bestond al, maar die hebben we verdriedubbeld. 
De uitzetrobot is zo’n vijf jaar geleden ontwikkeld 
en de sorteerrobot is van afgelopen oktober.’
Stap voor stap gaat De Douglas verder met de 
automatisering. De productie is de laatste jaren 
enorm verhoogd. Een deel gebeurt met de sorteer-
robot, maar daarnaast is er nog heel veel werk voor 
werknemers. 

‘De sorteerrobot doet met drie mensen werk voor 
zes mensen’, verduidelijkt Domen. ‘De mensen die 
inpakken zonder die robot, moeten geconcen-
treerd kijken of het goed is of niet. Dat is visueel 

ACHTERGROND7 min. leestijd

‘In 2008 dacht ik er nog over 

om het bedrijf af te bouwen, 

want voor wie zou ik dit 

allemaal nog doen?’

Melanie, Kevin, Eva en Eline, de zesde generatie Domen
Douglas loodskas
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best zwaar en het is de hele dag tellen. Perfect met 
de robot werken kan alleen als de planten gelijk-
matig en van goede kwaliteit zijn. Als er te veel ver-
schil in kwaliteit is, kun je met die robot ook niks.’

Uitzaaien voor een bosbouwer in Duitsland
Hoe zijn bedrijf op de internationale markt ope-
reert, wil Domen wel even illustreren. ’In Duitsland 
zit bijvoorbeeld een kweker die samenwerkt met 
een bosbouwer die een specifieke herkomst wil en 
voor zaad zorgt. Dat moet deze kweker voor hem 
uitzaaien. Maar die kweker heeft dat niet zo in de 
vingers en weet dat De Douglas in Nederland daar-
in gespecialiseerd is. Dus wij zaaien dat uit voor 
die kweker/bosbouwer. Dan gaan de plantjes als 
eenjarige terug naar die klant, die ze dan leverbaar 
kweekt, of ze gaan naar onze kwekerij in Polen 
om ze in een grotere plug leverbaar te kweken. 
En vanuit Polen gaan ze terug naar die kweker in 
Duitsland, die ze vervolgens weer naar die bosbou-
wer brengt. Dit gaat er ook zo aan toe in Oostenrijk 

en Scandinavië. Mensen willen zaad en planten uit 
hun eigen gebied; die zijn daar gekeurd en getest. 
En omdat dit kostbare partijen zijn, willen ze zo 
veel mogelijk plantjes uit een kilo. En ze weten dat 
wij daar redelijk wat van kunnen maken, want ons 
slagingspercentage is bij hen wel bekend.’

Rekenmachientje in het hoofd
Slagen kun je alleen met de juiste inzet en het 
juiste materiaal. Rovero uit Raamdonksveer, al 
meer dan vijfenveertig jaar internationaal specialist 
op het gebied van foliekassen en tunnels, levert al 
jarenlang de kassen aan De Douglas. ‘In de jaren 90 
eerst nog met Hoka, en toen Rovero Hoka 
overnam via Rovero’, vertelt Johan van Tuijl, sinds 
2006 salesmanager bij Rovero. Dat alle bomen 
van De Douglas worden geproduceerd uit zaad, 
vindt Van Tuijl best bijzonder. ‘Er zijn niet zo veel 
bedrijven in Nederland die dit doen en kunnen. 
Dat geeft De Douglas toch een speciale positie in 
de markt.’ Domen knikt als hij dit hoort, maar voegt 
hier meteen aan toe: ‘Deze positie mag je echter 
niet misbruiken, want dan gaan mensen op de 
loop. Je moet ook ieder jaar waarmaken wat je je 
klanten hebt beloofd.’ 

En zo is het. Een goede klantenrelatie is goud 
waard. Zo ook die van Rovero en De Douglas. Hun 
jarenlange samenwerking is uitstekend door de 
kwaliteit, de prijs en het vertrouwen dat ze hebben 
in elkaar.
Van Tuijl vindt het prettig om naar De Douglas te 
komen. ‘Ik moet wel zeggen dat Andy altijd heel 
scherp is met zakendoen, maar wel op een faire 
manier. Je weet direct waar je aan toe bent.’

Domen: ‘Als ik iets te duur vind, ga ik onderhande-
len. Ik heb dan een rekenmachientje in mijn hoofd 
en zodra ik merk dat er iets niet klopt, blokkeert 
er iets.’
Van Tuijl: ‘We weten er met bepaalde aanpassingen 
samen altijd uit te komen. De Douglas is ook maar 
een halfuur van Rovero vandaan, handig met ser-
vice, onderhoud en afspraken. Als het moet, ben ik 
er nog dezelfde dag.’
Maar De Douglas heeft eigenlijk nooit problemen 
gehad met dingen die kapot waren.
‘Ik heb ook nog nooit iets gehad aan de kassen’, 
gaat Andy Domen verder. ‘Twee jaar geleden heb-
ben we de folie van de Roll-Air uit 2002 vervangen. 
Die is dan toch dertien jaar meegegaan. We hou-
den rekening met een levensduur van zo’n acht, 
negen jaar; dan is dit mooi meegenomen.
Dus we zijn tevreden over de samenwerking.’

Vijf miljoen zaailingen naar Polen
De Douglas heeft 5,5 hectare tunnels in Nederland 
en 3 in Polen. Er is zojuist een vergunning binnen-
gekomen voor de bouw van een nieuwe Roll-Air-
kas van 3.300 m2. Dat is geen vervanging, maar 
het betekent een stuk extra productie. In Wernhout 
worden jaarlijks zo’n twintig miljoen zaailingen 
geproduceerd. Daarvan gaan er zo’n vijf miljoen 
naar Polen om in een grotere plug doorgekweekt 
te worden. ‘Maar verder breiden we niet echt uit. 
Wat we hebben, proberen we zo goed mogelijk te 
doen en daarmee moeten we de kost kunnen ver-
dienen. We leggen liever de nadruk op verbetering 
van de kweek dan op uitbreiding. Soms gebeurt 
het dat een gewas ineens te hard groeit en dat de 
plantjes daaronder wegvallen en niks meer waard 
zijn. Zulke dingen kunnen dus beter; daar kun je je 
winst uit halen’, aldus Andy Domen.

ACHTERGROND

LEVERiNg VaN RoVERo aaN  
DE DoUgLaS DooR DE jaREN hEEN

· Eerste tunnelkassen in 1998

· Roll-Air-cabrioletkas in 2002 

· Tunnelkassen in 2012

· Tunnelkassen in 2013

· Grote loodskas met Roll-Air-cabrioletdek in 2014

· Geplande bouw nieuwe Roll-Air-kas in zomer 2017

‘Wij zijn een soort planten-

fabriek geworden, met veel 

automatisering’

‘Als er te veel verschil in 

kwaliteit is, kun je met 

die robot ook niks’

De Douglas Roll-Air

Andy Doomen met Johan van Tuijl
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Boomkweker Marcel Michels: 
‘Laagvolumespuiten 
aandurven zit tussen de oren’
LVS-techniek leidt tot een verhoging van het aantal werkbare uren

Werken met de laagvolumetechniek is voor velen een hele stap, omdat het gepaard gaat met de gedachte: kunnen we wel toe met de helft van de 

dosering?’ agricult beweert dat de ervaringen na tien jaar LVS-praktijk zeer positief zijn en vorig jaar zelfs hebben geleid tot een verbeterd model met 

gps. Boom in Business spreekt enkele laanboomkwekers die de LVS-techniek als opbouwset in gebruik hebben. 

Auteur: Santi Raats

De laagvolumetechniek van Agricult is al heel 
wat jaren op de markt, in de vorm van een lans, 
kruiwagen of opbouwset. De opbouwset wordt al 
een jaar of tien in een aantal sectoren geleverd. In 
de boomteelt wordt de techniek volgens Agricult 
vooral ingezet voor onkruidbestrijding, maar in de 
akker- en tuinbouw ook voor rijbemesting, insec-
ten- en schimmelbestrijding. Daar wordt LVS vol-
gens Agricult ook nog gebruikt om meer werkgan-
gen te combineren, zoals een onkruidbestrijding 
tegelijk met een rijenbemesting. De opbouwset 
bestaat uit een controllerkast, een pompset en 
een aantal strooikoppen. De bestaande tank kan 
behouden blijven, maar aangezien een groot deel 
van de tank niet gebruikt wordt door de LVS-set, 
kan men die vervangen door een kleinere tank. Dat 
scheelt gewicht en levert een beter zicht op het 
werk op.

Marcel Michels Boomkwekerijen in Hilvarenbeek 
is specialist in Taxus baccata en sierheesters in 
de volle grond. Sinds maart 2015 heeft hij de LVS 
Classic-set, dus zonder gps, in huis. Die heeft hij 
gebouwd op zijn portaaltrekker. ‘Ik bespaar de 
helft op onkruidbestrijdingsmiddelen door de LVS-
set’, zegt hij. ‘Door de verdere ontwikkeling van het 
systeem en door slimme inzet kan het middelen-
gebruik nog verder naar beneden. We zitten nu in 
dat proces.’
Laanboomkweker en QuickHedge-eigenaar Peter 
Bongers heeft twee LVS Classic-sets: een eenrijer 
en een drierijer. ‘Ik heb voor een smalspoortrek-
ker met een beugel een machine laten bouwen 
die zichzelf uitzet, zodat hij in totaal drie rijen kan 
spuiten. De smalspoortrekker pakt een rij achter de 
trekker en aan weerszijden van de trekker worden 
door de extension nog twee rijen gepakt.’

Lichtgewicht, drukloos systeem
Niet voor alle rijafstanden spuit Michels met de 
LVS-set. Sommige gebeuren nog met de con-
ventionele spuit, omdat de machines voor deze 
rijafstanden nog niet aan vervanging toe zijn. Ook 
voor bodemherbiciden, die in hun totaliteit in de 
bodem terecht dienen te komen, zet Michels de 
LVS-set in.
Voor rijafstand 80 cm heeft Michels zijn portaal-
tractor voor de hogere gewassen aangepast tot 
een vrije doorgang van 1,5 meter. Hij nam de gele-
genheid te baat om de LVS-set erop te laten zetten 
in plaats van een traditionele rijenspuit. De LVS-set 
oogt en werkt als een miniatuurkunstmeststrooier. 
‘Als je een traditionele tank van 1000 liter aan een 
portaaltrekker koppelt, ligt die binnen de kortste 
keren op zijn kant!’ Aan de zijkant van de trekker 
hangt een tankje van slechts 100 liter. Daarachter 



is de LVS-unit van Agricult bevestigd met een 
hefinrichting die vijf elementen bevat, elk met een 
slangetje met een openingsdiameter van 8 mm. 
Een vloeistofpompje haalt het middel uit de tank 
en brengt dit drukloos aan op de verdeler. Vanuit 
het slangetje wordt het bestrijdingsmiddel aange-
bracht. Bij de bestuurdersstoel kun je de druppel-
grootte en de vloeistofhoeveelheid traploos instel-
len en ook is de pompkast daar gelokaliseerd.
Agricult-directeur Adriaan van de Ven: ‘Het systeem 
kent geen kleine openingen die verstoppingsge-
voelig zijn. Alle doorlaten zijn groter dan die van 
een spuitdop. Je zou denken dat laagvolumespui-
ten wordt bereikt met kleine spuitdopjes, maar dat 
is gedacht vanuit de hoogvolumetechniek, waar 

wordt gewerkt met spuittechniek onder druk. LVS 
werkt daarentegen drukloos. De doorlaten kunnen 
groter zijn, omdat er geen druk opgebouwd hoeft 
te worden voordat het middel wordt afgegeven.’
Van de Ven claimt: ‘Dat scheelt een boel CO2-
uitstoot. Een trekker moet een behoorlijk hoog 
toerental draaien om genoeg druk op te bouwen 
voor een hoogvolumespuit. Voor de LVS is het vol-
doende om de motor iets hoger meer stationair te 
laten draaien.’ 

Door weer en wind
Marcel Michels: ‘Ik rijd als het waait, ik rijd als het 
regent. De concentratie van het middel is dan nog 
steeds hoog genoeg om effectief te zijn tegen 
het onkruid. We zijn begonnen met een set van 
drie elementen, maar hebben in de eerste winter, 
in 2015, meteen uitgebreid tot vijf elementen en 
een werkbreedte van 4 meter. Een groot voordeel 
is dat de spuit het middel zonder druk afgeeft, 
waardoor er geen emissie is naar de omgeving. 
Het middel komt in de vorm van grove druppels 
op het onkruidblad terecht.’ Onkruidbestrijding 
gebeurt op deze manier een stuk efficiënter, vol-
gens Michels. 
Ook Bongers bevalt het laagvolumespuiten goed. 
‘Ik spuit nu onder uiteenlopende weersomstan-
digheden. Ook merk ik dat de driftreductie voor 
een groot deel komt doordat de spuit laag in het 
gewas zit.’ 

Niet terug om te tanken
De LVS-set is lichtgewicht, vergeleken met de 
traditionele rijenspuit met tank van zo’n 1000 liter. 
Hoewel de tank van de LVS-set bij Bongers een 
inhoud van 200 liter heeft en bij Michels slechts 

100 liter, hoeft de bestuurder volgens Agricult niet 
terug te keren om bij te tanken. Dat scheelt arbeid-
suren. ‘Bij de conventionele rijenspuit duurt het wel 
twintig minuten om leidingwater te tanken’, zegt 
Michels. ‘En bij het gebruik van bronwater uit bas-
sins loop je het risico op verstopping, bijvoorbeeld 
als er alg in de spuitdop blijft hangen.’ ’s Ochtends 
rijdt Michels weg met een vol tankje en daarmee 
kan hij ruim een halve dag doorrijden. ‘Ik gebruikte 
altijd rond de 2000 liter water voor 4 hectare. Nu 
heb ik genoeg aan 100 liter water.’ Bongers heeft 
inmiddels dezelfde ervaring: ‘Ik kan in één keer 8 
hectare meenemen met onze 200 litertank.’
Van de Ven: ‘Er wordt vaak onderschat hoeveel tijd 
je kwijt bent aan tanken. Dat merk je als je een 
vrachtwagen hebt ingehaald en met een kwartier 
voorsprong de snelweg af gaat om te tanken. Om 
dan vervolgens die vrachtwagen langs te zien 
komen wanneer je hebt afgerekend! Maar tank-
momenten kosten niet alleen veel tijd, elk tankmo-
ment betekent ook het risico om fouten te maken. 
Je moet goed letten op de mengverhouding, rustig 
inschenken zonder te spetteren, de dop goed op 
de fles draaien enzovoort. Minder tanken reduceert 
het aantal risico’s.’

Tussen de oren
Beide kwekers zeggen de spuit snel terugverdiend 
te hebben. Michels: ‘Het terugbrengen van midde-
len kan met een hoog percentage als je de LVS-set 
gebruikt, maar aanvankelijk zat er ongeloof tussen 
mijn oren. Ik was al verbaasd dat ik hetzelfde resul-
taat bereikte met de helft minder middelen: van 
4 liter middel per hectare naar 2 liter per hectare. 
Maar er zijn ook collega’s die een middelenreductie 
van 75 tot 80 procent halen.’ Michels gebruikt de 
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Wouter Veraart, Boomkwekerij Liwardi
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LVS-set overigens alleen voor onkruidbestrijding. 
Het insecticide Bio 1020, een schimmel die geënt 
is op een rijstkorrel en die zich in de grond ver-
menigvuldigt, brengt hij op met zijn traditionele 
rijenstrooier.

onderhoudsarme pomp
LVS is een open systeem. Michels: ‘Hierdoor kan ik 
direct waarnemen wanneer de “spuiten” (de kop-
pen spuiten niet echt door de afwezigheid van 
druk) het niet doen. Een gewone rijenspuit is een 
afgesloten systeem door een kap, waarbij je niet 
ziet of en hoelang een spuitkop verstopt is.’
Bongers is door de opbouw van zijn machine niet 
in staat om dit direct waar te nemen, maar heeft 
daar iets anders op gevonden. ‘Ik zie in de cabine 
op de elektriciteitsmeter wanneer het voltage van 
het systeem oploopt. Dat betekent dat de spuit 
verstopt kan zijn. Maar dat is nog niet gebeurd. Het 
is erg belangrijk dat je de spuit goed schoonhoudt 
en het systeem na gebruik doorspoelt.’
Volgens Michels is dat onderhoud echter minimaal. 
‘Een traditionele rijenspuit moet na gebruik gerei-
nigd worden, maar bij de LVS-set hoeft alleen de 
verdeler er met de hand uit geschroefd te worden 
en onder de kraan gehouden. De verdeler is gekar-
teld in verband met het sproeibeeld. Aan de kartels 
kan middel blijven zitten. Dat is het enige wat even 
schoongespoeld moet worden’, aldus Michels.

Efficiënte werking
Michels is het systeem proefondervindelijk effi-
ciënter aan het inzetten. Soms leert hij wat van 

een collega-kweker die ook een LVS-set heeft; 
soms vindt hij zelf slimmigheden. ‘Het is de kunst 
om te zorgen dat de strooikoppen op een hoogte 
staan afgesteld waarbij je een perfecte overlapping 
hebt, zodat je als het ware vollevelds spuit. Als ze 
te hoog hangen, krijg je schade aan de onderkant 
van de planten. Maar hangen ze te laag, dan moet 
je terugkomen omdat je stukken hebt gemist. 
De ideale hoogte bij ons is 12 centimeter van de 
grond. Ook is het belangrijk om de ideale locatie 
van de set aan de machine te bepalen. De strooi-
koppen geven af in een bepaalde hoek. Wanneer 
de set het verste van het basiselement af hangt, is 
de dode hoek bijna nul en is het bereik het grootst.’ 
Michels is nog steeds positief verbaasd over het 
vermogen van het systeem. ‘Je zou denken dat 
een dergelijk systeem ontzettend gevoelig is, maar 
het tegengestelde is waar: hij is heel robuust en 
gebruiksvriendelijk.’

Nieuw model voor betere dosering
Adriaan van de Ven, directeur van Agricult, vertelt 
over het nieuwe model, de LVS-gps-opbouwset: 
‘Het nieuwe model verstrooit eveneens drukloos 
driftarme druppels ter bestrijding van onkruid. Het 
is ook inzetbaar als pompset als rijbemester bij-
voorbeeld kouters,  om de vloeibare mest op of in 
de bodem te brengen bij de planten. Het kan net 
als het klassieke model op allerlei (portaal)trekkers 
en rijmachines geplaatst worden. Met de klassieke 
set, die overigens al traploos in te stellen is, kan het 
voorkomen dat er wat meer middel dan noodzake-
lijk wordt gespoten bij voertuigvertragingen, zoals 

aan het begin of einde van de rij. De door Agricult 
geheel nieuw ontwikkelde gps-uitvoering past de 
middelendosering automatisch aan de rijsnelheid 
aan. ‘Het systeem werkt razendsnel. Daardoor heb 
je na het keren, uit het gewas tillen en opnieuw 
inzetten van de spuit niet meer een paar meter 
nodig voordat het systeem de juiste afgifte kali-
breert bij de snelheid, zoals bij veel andere rijsnel-
heidsafhankelijke systemen wel het geval is. Voor 
nog betere plaatsspecifieke dosering of om tegelijk 
een rijbemesting uit te voeren, kan men ook 
gebruikmaken van de optie pompgroep A+B.’ 

gebruikerservaring met de gps-versie
Wouter Veraart, eigenaar van Boomkwekerij 
Liwardi, schafte acht jaar geleden de klassieke LVS-
set aan en kocht de LVS-gps-set zodra deze op de 
markt kwam. ‘We hebben een nieuwe portaaltrek-
ker gekocht en daar hebben we meteen de nieuwe 
LVS-set met gps op laten bouwen. Zo doseren we 
bij elke snelheid de juiste hoeveelheid. Net als bij 
de LVS Classic hebben we nog steeds veel spuitba-
re uren. Dat is ideaal. Na een upgrade gaan we bin-
nenkort ook werken met de twee pompgroepen A 
en B. Doordat we dan de rijsporen, waar vaak meer 
en sterker onkruid staat, apart kunnen doseren, 
kunnen we de dosering in de overige rijen verder 
verlagen.’

Aan sommige aspecten van het nieuwe model 
moet hij nog wennen. ‘We zoeken naar een goede 
modus tussen praktische inzetbaarheid en mini-
maal middelenverbruik. We kunnen daarbij scherp 
doseren en dan tijdens het rijden nog ‘plussen en 
minnen’ in de afgifte. Bij de klassieke LVS-set kun je 
langzamer rijden op een plek waar de onkruiddruk 
hoger is, zodat de dosering toeneemt. Dat moet 
je bij de gps-versie anders aanpakken: ik stel de 
dosering handmatig 10 tot 20 procent hoger in op 
deze plekken.’

Met de dubbele uitvoering van het nieuwe model 
kun je in één werkgang onkruid bestrijden en 
bemesten. Alle sets, die nu standaard met gps 
zijn uitgerust, worden opgebouwd door Agricult-
opbouwcenters. Dit zijn dealers en een mechani-
satiebedrijf, gespecialiseerd in hun sector, die vol-
gens Van de Ven weten wat er speelt en maatwerk 
kunnen leveren. 

De LVS-set bij QuickHedge.
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In deze uitgave van Boom In Business de derde editie van Regio-in-Beeld. 
Hierin ligt Boskoop onder het vergrootglas. Ik open daar met de wat 
prikkelende stelling: Boskoop is al vaak doodverklaard, maar nog nooit
begraven. Maar het voor mij belangrijkste thema dat in de drie interviews 
ter sprake komt, is de positie van de starter in de sector. Starten in de boom-
kwekerij is nooit makkelijk geweest en zal alleen maar lastiger worden. Mijn 
eigen vader is ooit gestart net na de oorlog, omdat hij een plekje inruimde 
voor een of twee boompjes op het bestaande boerenbedrijf van zijn ouders. 
Die een of twee boompjes werden er drie en vier, en zo kwamen de zaken 
langzaam in beweging. Als ik de verhalen van de vele boomkwekers die ik heb 
geïnterviewd, mag geloven, gaat starten vaak op exact diezelfde manier: een 
nieuw bedrijf beginnen door een bestaand boerenbedrijf om te switchen of 
langzaam de tuin van je ouderlijk huis opsouperen. 

Die route zal met het verdwijnen van boerenbedrijven uit Nederland steeds 
lastiger worden. Je kunt dat jammer vinden. Anderzijds is niemand onder-
nemer geworden omdat het makkelijk is. In een van de interviews in deze 
uitgave wordt zelfs geconcludeerd dat starten in de boomkwekerij eigenlijk 

onmogelijk is, maar dat er iedere keer toch weer ondernemers zijn die het 
voor elkaar boksen. Ook de rol van de bank in dat proces wordt compleet 
anders. De bank stelt zich – misschien gelukkig – steeds minder op als de 
wat vaderlijke en tegelijk alwetende geldverstrekker, maar veel meer als een 
kritische partij die alleen geld verstrekt op haar voorwaarden. Voor een starter 
is dat misschien niet altijd leuk, maar wel duidelijk. Is dat ook niet juist de 
reden waarom je ondernemer bent geworden? Startende ondernemers zul 
je altijd moeten helpen, maar pamperen werkt alleen maar contraproductief. 
Mijn advies zou zijn: probeer te helpen waar je kunt, maar laat die ondernemer 
het vooral zelf uitzoeken. Een goede ondernemer is eigenwijs; laat hem dan 
vooral zelf zijn eigen route vinden.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Serenade versterkt in een geïntegreerd schema de 
bescherming van het gewas tegen diverse ziekten. 
Serenade is zeer flexibel inzetbaar en past optimaal 
in een geïntegreerde teelt. De unieke bacteriestam 
Bacillus subtilis QST 713 heeft een brede werking 
tegen schimmels en bacteriën. Plus, Serenade heeft 
een bio-stimulerend effect op de plant.
 
Voor meer informatie over Serenade of andere 
biologicals: agro.bayer.nl

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

Biologicals: de juiste aanvulling

OPBRENGST +


