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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ

Boom in BusinessBoom in Business

Regio in beeld
Weer de wind 
in de zeilen

Digitale maatjes 
Handige apps voor 
kwekers

Ambitieuze tweeling zet 
succesvol fAmiliebeDRijf vooRt
en lanceert verkoopconcept voor Persica-rozen

u Betrouwbare beheersing van een brede  
reeks van zuigende en stekende insecten

u Snelle aanvangswerking, stopt zuigschade snel  
u  Past binnen een geïntegreerde totaaloplossing

Sivanto, de nieuwe aanwinst  
in de insectenbestrijding

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

 
gezonde 
Voor een

groei

Bezoek voor meer informatie
www.sivanto.bayer.nl

young grower

of the year

Climate Trees
international seminar june 20 2018



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

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

Vollegronds plantgoed o.a. 
Prunus laur. cult.

Magnolia cult.
Ilex cult.

Grote maten Prunus in C20.
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VDH Foliekassen BV

Frankrijklaan 9
2391 PX HAZERSWOUDE

T +31 (0)172 235 990
F +31 (0)172 235 995
@ info@foliekassen.com

www.foliekassen.com

VOORUITSTREVEND
IN FOLIEKASSEN

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

Autochtoon
Milieukeur
Groenkeur

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Lage Heide 20

5521 NM Eersel 

T: +31(0)6 20 40 50 75                                                                                                                                               

                 

Plantgoed tot 2 meter

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

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

Ziet u ook graag uw 
bedrijfsinformatie op 

deze pagina?  
Neem dan contact op 

met Rik Groenewegen,  
via rik@nwst.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



 

         

 
 

Uw portaaltractor specialist 
Voor zowel 3wd en 4wd tractoren tot een 

maximale doorgang van 250cm 
 

Gebr. Ezendam BV is al vele jaren bezig met de ontwikkeling 
en productie van machines voor de boomwekerijsector.  Ze 
hebben internationaal naam en faam gemaakt met de 
Globus vormsnoeimachines en de Globus combi 
kluitsteek/vormsnoeimachines. Door ontwikkelingen in de 
markt zijn ze zich ook gaan toeleggen op de ontwikkeling en 
productie van portaaltractoren.  
 
Alles is hierbij mogelijk: o.a. plantgatenboren, vormsnoeien, 
kluitsteken, ondersnijden, schoffelen, (LVS)rijenspuiten. 
Rijenkunstmeststrooien met variabele afgifte. Eventueel kan 
dit alles  volautomatisch op GPS . 
 
Heeft u wensen wat betreft een portaaltractor? Kijk op 
www.ezendam.info of neem contact op. Gebr. Ezendam BV 
komt met een oplossing! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gebr. Ezendam BV 
Oonksweg 35 
7622 AW Borne (NL) 
 
 
 

0031-74-2670635 
0031-74-2669197 
www.ezendam.info 
info@ezendam.info  
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38 Een paar lessen in 
nederigheid gehad, 
maar nu weer de 
wind in de zeilen. 
Heerlijk!

Aan alle kanten raast het verkeer op de snelwegen langs je heen, maar met 

goede oordoppen in is het tegelijkertijd de rustigste plek van Nederland. Aan 

de afslag van een snelweg, maar ook aan een doodlopend weggetje. Net voor 

niets ligt Boomkwekerij Gooi- en Eemlust op wat wel de best bereikbare plek van 

Nederland wordt genoemd. Arnaud van Dijk vertelt hoe hij zijn bedrijf na bijna 

tien jaar ellende weer op de rails krijgt. 
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Garden Trials and Trade focust 
op nieuw boomkwekerijsorti-
ment

Op 12, 13 en 14 juni 2018 vindt er in het 

Plantariumgebouw op het International 

Trade Center Boskoop-Hazerswoude een 

nieuw evenement plaats: Garden Trials and 

Trade. Een nieuw gezamenlijk initiatief van 

Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij 

(SVB) en het Greenport Business Center 

(GBC). 

Optimaal rendement en weerbaarder 
gewas

De Mijdrechtse kwekerij Florizon Plants en Hebe 

Center uit Hazerswoude-Dorp gebruiken beide pro-

ducten van Haifa. ‘Als onze planten op beurzen naast 

andere producten staan, zien ze er mede dankzij de 

Haifa-producten heel goed uit’, zegt Tim Fransen van 

Florizon Plants.

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.

24 32
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Hendrik Out: ‘Ik moet leren af en toe een bom het bedrijf 
in te gooien om de boel scherp te houden’

Hendrik Out staat aan het roer van Boomkwekerij Out. Ondanks zijn internati-

onaal klinkende achternaam en de Engelse namen van zijn kinderen is hij een 

geboren en getogen Hollander. Hij is de derde generatie in het familiebedrijf, dat 

hij rendabeler maakt door een lossere managementstijl en automatisering. Met 

zijn nieuwe stijl moet hij zich wel bewijzen voor zijn vader en oom. 

 

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/bladboominbusiness

8 Nieuws

12 Ambitieuze tweeling zet succesvol 
 familiebedrijf voort en lanceert 
 verkoopconcept voor Persica-rozen

20 Digitale maatjes

28 Plantgatenboormachine voor drie bedden   
 tegelijk

35 Duurzaamheid, waar gaat dat 
 eigenlijk over?

42 Nu weer veel leuker dan voor de crisis 

44  ‘Coniferen zijn voor ons stabiele 
 productgroep gebleken’

48 ‘Bodemvocht is essentieel voor een proef 
 van goede kwaliteit’

51 Ziekte van Lyme toegelicht 

54 Samenwerken voor innovatieve oplossingen  
 in de boomkwekerij

58 Hoofdredactioneel

57

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Veel boomkwekers hebben geen idee 
wat zij moeten planten

Als ‘kraamkamer voor bomen’ moet Batouwe 

Boomkwekerijen als geen ander verder kijken dan zijn 

neus lang is, naar wat de eindgebruiker wil. Dat is actue-

ler, maar door de wisselende vraag en de klimaatveran-

dering ook moeilijker dan ooit. Wéten kwekers überhaupt 

wel wat ze moeten planten om aan de vraag te kunnen 

voldoen?

16
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Preventieprotocol 
Xylella aangepast
LTO Nederland waarschuwt op zijn website 
opnieuw voor de insleep van de plantenziekte 
Xylella fastidiosa. Een preventieprotocol moet de 
ziekte – ook wel olijvenpest genoemd – buiten de 
deur houden. Boomkwekers, telers van vaste plan-
ten en handelaren zijn zeer alert op de insleep van 
de plantenziekte, stelt LTO Nederland. De ziekte 
zou voor de sector rampzalig zijn, met ernstige 

en verstrekkende gevolgen voor de betrokken 
boomtelers en handelaren; vandaar het preven-
tieprotocol. Om de ziekte te bestrijden, kan een 
bufferzone van vijf kilometer worden ingesteld, 
die vijf jaar van kracht kan blijven. Er mogen dan 
geen waardplanten van Xylella worden verhandeld. 
Is uitroeiing mogelijk en wordt dit adequaat ter 
hand genomen, dan kan de zone van 5 kilometer 
worden verkleind naar 1 kilometer. Ook kan de 
periode worden verkort tot twaalf maanden. In dat 
geval moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan, bijvoorbeeld dat er bij intensieve monito-

ring en toetsing geen Xylella wordt gevonden. Ook 
moeten waardplanten in een straal van honderd 
meter rondom de besmette planten zijn vernietigd.
De dringende oproep luidt: houd Nederland 
Xylella-vrij. De economische gevolgen mogen 
niet worden onderschat en dus moet er alles aan 
worden gedaan om de ziekte buiten de deur te 
houden, zo meldt de organisatie.
De waarschuwing is gericht aan telers van bomen, 
vaste planten, perk-, kuip- en potplanten en aan 
beheerders van openbaar groen. Handelaren wor-
den tevens aangesproken, aangezien zij, net als de 
telers, ook een reeks maatregelen kunnen nemen 
om de schadelijke bacterie een slag voor te zijn.
Xylella fastidiosa dook een paar jaar geleden op in 
de hak van Italië en is inmiddels ook aangetroffen 
in Zuid-Frankrijk en in Spanje. De bacterieziekte is 
overigens niet schadelijk voor mensen en dieren. 
Het is volgens LTO Nederland niet overdreven om 
voor de ziekte te waarschuwen: de aandoening kan 
op meer dan 400 planten schade veroorzaken.

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
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NIEuWSNIEuWSNIEuWSNIEuWS

Samenwerking 
Brabantse boomteelt-
opleiding
Helicon, Prinsentuin en verschillende boomkwe-
kers gaan gezamenlijk investeren in een Brabantse 
boomteeltopleiding. Op donderdag 12 april 
was de officiële aftrap van deze samenwerking. 
Samen met leerlingen van de boomteeltoplei-
ding plantten de initiatiefnemers een boom bij 
Boomkwekerij De Spankert in Boxtel. Aansluitend 
was er de mogelijkheid om met de boomkwekers, 
vertegenwoordigers van Helicon, Prinsentuin en 
de leerlingen in gesprek te gaan over de plan-
nen die er liggen. In september starten Helicon 
Opleidingen Geldermalsen en Prinsentuin College 
Breda met een gezamenlijke boomteeltopleiding 
in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dit is 
een bijzondere samenwerking met een Brabant-
breed scholingsaanbod. Tientallen boomkwekers 

uit Noord-Brabant zijn betrokken bij het proces 
om voldoende gekwalificeerd personeel te laten 
instromen in deze sector.

Scholen en werkgevers, verenigd in Treeport 
Zundert, ZLTO en de werkgroep 'Instroom boom-
kwekerijmedewerkers in Brabant', zetten zich 
gezamenlijk in voor een structurele groei van het 
aantal gekwalificeerde boomkwekerijmedewerkers 
in Noord-Brabant. Dat doen ze door meer bekend-
heid te geven aan de groeiende sector, door bij 
te dragen aan de werving van leerlingen voor de 
opleiding, door aan te sluiten bij de locatiebe-
hoeften van de opleiding en door het aanbod van 
leerbedrijven die goed bekend staan bij de oplei-
dingen te vergroten.

NIEuWSNIEuWSNIEuWS

Thuis in foliekassen 
voor de boomkwekerij

Rovero heeft jarenlang ervaring 
op het gebied van foliekassen & 

folietunnels. Onze ervaren  
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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

Milieukeur en 
Groenkeur samen 
verder
Stichting Milieukeur en Stichting Groenkeur 
bundelen hun krachten door in de toekomst 
één certificatieschema te hanteren voor de 
certificering van duurzamer geteelde boom-
kwekerijproducten. Telers kunnen dan zowel 
het keurmerk Groenkeur als dat van On the 
way to PlanetProof hanteren. In april vond een 
informatiebijeenkomst plaats, waar de aanwe-
zigen uitgebreid werden geïnformeerd over 
deze samenwerking. Ook werd toegelicht hoe 
telers kunnen voldoen aan het nieuwe certi-
ficatieschema van On the way to PlanetProof. 
De bijeenkomst vond plaats in Sint-
Oedenrode bij Van den Berk Boomkwekerijen.



Taxuskever?

Al actief vanaf 
C ̊ 5 nav ruutarepmetmedob

Nemasys®L
hét aaltje tegen kevers

Meer informatie: www.nemasys.nl

Dé software voor de kweker  
en handelskweker
o   Functionele dashboards als hartbewaking van uw bedrijf
o   Vision-Mobile voor real time voorraadbeheer
o   Altijd en overal gratis online toegankelijk
o   Bestellingen automatisch verwerken als verkooporder
o   Handige dagelijkse takenlijst

Boomkwekerij software die uw administratie en verkoop 
  een stuk makkelijker maakt, waar en wanneer u maar wilt.
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NIEuWSNIEuWSNIEuWSNIEuWS

Kweker start crowd-
funding voor uitrol 
theeplantage
Na acht jaar proberen is het vasteplantenkweker 
Johan Jansen van Special Plant Zundert gelukt een 
theeplant te ontwikkelen die winterhard is en ook 
in Europa kan groeien. In het buitenland groeit 
thee volop. Met uitzondering van het Portugese 
eiland São Miguel, gelegen in de Azoren, zijn er in 
Europa echter geen plantages te vinden. Als het 
aan Special Plant Zundert ligt, gaat daar veran-
dering in komen. Jansen kweekte al theeplanten 
in pot. Vorig jaar werd de stap gemaakt naar het 
produceren van eigen thee onder de naam 'Tea by 
me', het zusterbedrijf van Special Plant Zundert. Dit 
bedrijf start nu een crowfundingscampagne om 
grond aan te kopen voor een biologisch theeveld, 
een theeverwerkingsruimte te creëren en (uitein-
delijk) een inspiratiecentrum op te zetten.

Eu akkoord met 
overname Monsanto 
door Bayer
In 2016 al werd bekend dat Bayer Monsanto wilde 
overnemen. Nu is de Europese Commissie akkoord 
gegaan met de acquisitie, zij het onder voorwaar-
den. Dat meldt de NOS. Met het oog op gezonde 
concurrentie had de Eu zorgen over de samenvoe-
ging van de twee 'reuzen' op het gebied van zaad-
veredeling en gewasbeschermingsmiddelen. Met 
de overname zou Bayer wereldwijd marktleider 
worden. Een monopolie wordt nu voorkomen door 

als voorwaarde te stellen dat Bayer zeker 7 miljard 
euro aan onderdelen moet afstoten. Overigens 
zou dit idee door de partijen zelf geopperd zijn. In 
een verklaring op zijn site geeft Bayer aan dat het 
(naar verwachting) onder meer gaat om bepaalde 
glyfosaathoudende herbiciden. 'Bovendien moeten 
de wereldwijde activiteiten van Monsanto met 
de nematicide Nemastrike worden afgestoten. De 
voorwaarden bepalen ook de overdracht van drie 
Bayer-onderzoeksprojecten op het gebied van 
niet-selectieve herbiciden en de verlening van 
een licentie voor Bayers digitale landbouwport-
folio. BASF is de beoogde koper van deze activa.' 
Helemaal officieel is de overname overigens nog 
niet. Volgens de NOS moeten de Verenigde Staten 
zich ook nog over het besluit buigen.

Open kwekerijdag 
Greenport Boskoop
Op zaterdag 16 juni organiseert stichting 
Greenport Boskoop voor de achtste keer een open 
dag. Dit jaar vindt het evenement plaats op de 
Berkenbroek in Reeuwijk. Zo'n tien boomkwekers 
openen op deze dag hun deuren. Samen probe-
ren zij de sector onder de aandacht te brengen, 
bijvoorbeeld door te tonen hoe planten ontstaan, 
groeien en worden verkocht. De volgende kwe-
kerijen nemen deel aan de open kwekerijdag: 
H.J. Kwakernaak, Gebr. Griffioen, Kees Dorresteijn 
Boomkwekerij, Dick Hoogeveen Boomkwekerij, 
Boomkwekerij V.M. Stolwijk, W.J. Van Ooi, Kwekerij 
Kwakernaak, Van Der Wolf Plant, Kwekerij J.A. 
Laban en Ton van Zoest Boomkwekerij. De kweke-
rijdag is gratis te bezoeken.

Bollenkwekers weren 
zich tegen opdringerige 
toeristen
Kwekers uit de Bollenstreek willen met informatie-
borden voorkomen dat toeristen dwars door hun 
bloeiende tulpen, narcissen en hyacinten banjeren. 
Vorig jaar resulteerde dit in forse beschadigingen 
van de bloemenvelden. Mede-initiatiefnemer 
Anja Jansze plaatst donderdag samen met kweker 
Rudolph uittenbogaard in Noordwijkerhout het 
eerste informatiebord om toeristen uit de bloei-
ende bollenvelden te weren. In totaal worden er 
500 borden geplaatst.

Wie een foto, video of selfie wil maken, wordt 
vriendelijk gevraagd dit op enige afstand te doen. 
Niet alleen begeven de toeristen zich zonder toe-
stemming op privéterrein, maar de kwekers willen 
vooral ook de kwaliteit van de bollen beschermen. 
Bij het verduurzamen van de bollenteelt wordt 
gewerkt met strikte hygiëneregels. Hoe schoner de 
teelt, hoe minder ziekten en plagen en hoe minder 
gewasbeschermingsmiddelen er gebruikt hoeven 
te worden.

Lopen door de velden kan (voor mensen onscha-
delijke) bollenziekten verspreiden, met als gevolg 
grote schade aan de teelt. Daarnaast zijn vertrapte 
bloemen commercieel onbruikbaar. De informa-
tieborden zijn een initiatief van de leden van bran-
chevereniging KAVB. Het toeristenseizoen start 22 
maart onder meer met de opening van Keukenhof, 
De Tulperij en diverse pluktuinen. Dit voorjaar 
worden in totaal meer dan 3 miljoen toeristen ver-
wacht. Het bollenareaal in Nederland beslaat zo'n 
25.000 hectare.

RHP-keurmerk voor 
meststof DCM 
Micro-Mix
DCM laat weten dat zijn mix DCM Micro-Mix 
Minigran nu RHP-goedgekeurd is. Het RHP-
keurmerk waarborgt de kwaliteit van de pro-
ducten in de keten, van winning tot verwerking 
op het bedrijf. Micro-Mix is een mix van de 
sporenelementen boor, koper, ijzer, mangaan, 
molybdeen en zink. Het verhelpt en voorkomt 
gebreksverschijnselen in de volle grond en pot-
grondteelt en is tevens toegelaten voor gebruik 
in de biologische landbouw.
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Ambitieuze tweeling zet 
succesvol familiebedrijf voort 
en lanceert verkoopconcept 
voor Persica-rozen
‘de verkoopkant is het belangrijkste in een bedrijf’

Aan de geboortedatum is al te zien dat deze Young Growers een tweeling zijn, die het beste uit elkaar naar boven halen. Ze zijn uitzonderlijk, omdat ze 

op jonge leeftijd het bedrijf van hun overleden vader overnamen en het vanaf dat moment succesvol hebben voortgezet. Met hun verkoopconcept voor 

Persica Roses Hugs and Kisses wonnen zij in 2016 op de Plantarium-beurs de tweede prijs in de categorie ‘nieuwe concepten’.

Auteur: Santi Raats
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In 1984 startte de vader van de gebroeders 
Boomkwekerij Robert Rijnbeek in Boskoop; hij 
kweekte er het ‘Boskoopse assortiment’. Er was één 
medewerker, die er nog altijd werkt. In 2013 kwam 
hun vader te overlijden en runde zijn vrouw de 
boomkwekerij een jaar als eenmanszaak. In 2014 
namen haar zoons het van haar over. Erik en John 
waren toen 24 jaar.

Fijne jeugd
Erik vertelt: ‘We kwamen in 2009 van school, toen 
we twintig waren. We hebben twee jaar ‘buiten 
de deur’ gewerkt, bij B.D. Rijnbeek. Daarna zijn we 
voor onszelf begonnen; ons bedrijf heette J. & E. 
Rijnbeek. We hadden een perceel gehuurd voor 
drie jaar. Toen onze vader overleed, hebben we de 
huur opgezegd en zijn we met het bedrijf gestopt 
om Boomkwekerij Robert Rijnbeek over te nemen.’ 
Beide jongens moesten zich nog even goed ori-
enteren binnen het bedrijf. John: ‘Al vanaf ons 
dertiende werkten we in de vakanties en op zater-
dagochtend bij een boomkwekerij twee dammen 
verderop. We hielpen eigenlijk nooit mee in het 
bedrijf van onze vader. Hij had liever dat we elders 
werkervaring opdeden. Waarom hij dat vond, heeft 
hij nooit gezegd. Ik denk omdat hij ervan overtuigd 
was dat we ergens anders meer konden leren dan 
wanneer we alleen maar mooie klussen kregen als 
“de zoons van”.’
Erik kijkt met veel plezier terug op zijn jeugd, ook 
al staken de jongens al vanaf jonge leeftijd flink 
de handen uit de mouwen. ‘We hebben nooit wat 

anders gedaan dan werken in de boomkwekerij. 
We waren altijd buiten. Als kind hadden we skel-
ters en daarna kwamen de brommers. We hebben 
een heerlijke kindertijd gehad.’

Sortiment en aantallen
Boomkwekerij Robert Rijnbeek telt vandaag de dag 
twee hectare eigendom in Boskoop. Dit bestaat 
uit kas, een pothoek buiten en de volle grond. Bij 
de buren wordt nog 5000 m2 pothoek gehuurd en 
in Reeuwijk, op zes minuten rijafstand, huren de 
broers 2000 m2 kas. De teelt bestaat uit rozen in 
pot, Magnolia in pot, Hamamelis in pot en Prunus. 
John: ‘Wat over is of te klein, potten we weer, of 
zetten we in de volle grond, zodat de volle grond 
ook beter wordt benut.’
Sinds de overname is het sortiment wat gewijzigd. 
John vertelt: ‘Vader had 15 duizend coniferen in 
vijfliterpot. Dat deed hij erbij. Dit had tot gevolg 
dat klanten pas kwamen kopen wanneer elders alle 
coniferen op waren. Zodra we in de gaten hadden 
dat dit niet rendeerde, zijn we anders gaan inko-
pen en voor het coniferendeel overgestapt op de 
bloeiende Prunus-variant Prunus incisa. Een kweker 
in Bladel stopte met de kweek van Prunus incisa. 
Een deel van zijn plantgoed kregen wij. We zijn 
daarop zelf gaan stekken en merkten dat het pro-
duct aansloeg. We kopen nu eenjarig plantgoed in; 
we maken alleen Sarcococca nog zelf en hebben de 
aantallen opgeschroefd. De rest van ons plantgoed 
kopen we in bij vaste adressen. We houden graag 
goede relaties in stand.’

Eigen verkoopconcept
John is verantwoordelijk voor het leverwerk en 
werkt volle bak op de kwekerij. Erik werkt ook op 
de kwekerij en doet de verkoop voor het bedrijf. 
Hij treedt dan ook meer op de voorgrond dan zijn 
broer. Erik: ‘Wij hadden een verkoper ingehuurd 
van de veiling in Boskoop. Dat heeft veel nieuwe 
klanten gebracht. Maar daar zijn we vorig jaar 
mee gestopt, omdat de verkoper ook vijf andere 
kwekers onder zijn hoede had. We hebben vorig 
jaar een uitstapje gemaakt naar verkooporganisa-
tie Comfort Plant Group, die het merk More Lips 
hanteert. Dat verkoopconcept kenmerkt zich door 
vrolijke potten, waarvan de kleur is afgestemd op 
de kleur van de bloemen. Maar voor onze planten 
bleek dit niet rendabel. Daarom doe ik de verkoop 
nu zelf. Ik ga op de voorjaarsbeurzen zoals Groen-
Direkt staan en ga zelf op pad naar klanten.’ 
Erik komt sociaal over, maar hij moet zich er wel 
toe aanzetten om de hort op te gaan. ‘Dat heeft 
te maken met tijd’, verklaart hij. ‘Ik moet mezelf 
ertoe aanzetten om tijd vrij te maken voor verkoop, 
omdat de dagelijkse werkzaamheden alle aandacht 
opeisen.’ Zijn strategisch inzicht helpt hem. ‘Ik 
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Prestatie 30%

Passie 20%

Pijn 10%

Power 40%

Ambitie kan langs vele wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P's: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Erik en John Rijnbeek:

Vakblad Boom in Business gaat op zoek naar 
de meest getalenteerde jonge kwekers, jonge 
mannen en vrouwen die de toekomst van 
de sector zeker moeten gaan stellen. Een 
aantal van die jonge talenten wordt aan u 
voorgesteld.

young grower

of the year
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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%.

• minder emissie
• minder kosten

BEL: (0499) 490714 MAIL: INFO@AGRICULT.NL OF KIJK OP: WWW.AGRICULT.NL VERDEEL EN BEHEER
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zie dat de verkoopkant het belangrijkste is voor het 
bedrijf en zal me er echt wel voor inzetten.’
Dat strategisch inzicht komt duidelijk naar voren 
in het nieuwe verkoopconcept dat de broers voor 
hun bedrijf hebben gecreëerd: ‘In 2016 kwamen we 
op het idee van Hugs and Kisses voor onze Persica-
rozen, die wij in zeven verschillende variëteiten 
in struikvorm en op stam leveren. Het concept 

bestaat uit een bedrukte roze pot met een etiket 
dat bestaat uit vier lagen van verschillende mate-
rialen: naast het etiket rond de pot staat er een 
stokje in de pot, met een lint met daarop de naam 
van de roos. Aan dit lint is een groot roze hart van 
vilt bevestigd, en daarop zit een plastic hart met 
de afbeelding van de desbetreffende bloem. Dat 
is onderscheidend, omdat men normaliter op een 
pot alleen een plastic sticker aantreft. De verschil-
lende “aaibare” materialen en de geur van de 
Persica-rozen prikkelen de zintuigen en het geheel 
is mooi om cadeau te geven. Ook zijn de Hugs and 
Kisses-rozen goed te herkennen in de schappen 
van tuincentra. In 2016 hebben we Hugs and Kisses 
al gepresenteerd op Plantarium. We wonnen er de 
tweede prijs mee in de categorie “persprijs voor 
nieuwe concepten”.’

Tegenslag
Bedrijfsmatig hebben de broers eenmaal een flinke 
tegenslag gehad. Erik: ‘Zonder daar verder op in te 
gaan, kan ik wel zeggen dat ik de afgelopen jaren 

snel heb geleerd om zakelijk te zijn. Als het product 
niet goed is, ga ik geen discussie aan, maar zoek 
ik een andere leverancier. Ik ben nog steeds te lief, 
vind ik. Ik mag nog harder worden.’ 
Vakblad Boom in Business vindt de jonge onderne-
mers al aardig scherp: zij wijzen direct en duidelijk 
op een gemaakte schrijffout in het proefexemplaar 
van dit artikel. John: ‘Je houdt elkaar scherp. Die 
scherpte is nodig, want er moet brood op de plank 
komen. Het is anders dan voor een baas werken. 
Maar over het algemeen zijn wij allebei uit daad-
krachtig hout gesneden. Als je geen power hebt, 
kun je beter stoppen.’
Op deze manier peppen Erik en John elkaar op als 
het even tegen zit. John: ‘Dat hoeven niet altijd 
grote probleemsituaties te zijn. Het komt bijvoor-
beeld weleens voor dat de een zegt: dat komt later 
wel, maar dat de ander hem dan aanspoort om 
nog even aan te pakken.’ Ook Erik vindt daadkracht 
een betere omschrijving voor hun ambitie dan 
passie. Hij lacht: ‘Bij passie denk ik aan freaks die 
plantjes bestuderen tijdens hun groei. Zo zitten wij 
niet in elkaar. Maar we maken wel veel tijd vrij voor 
ons werk en hebben plezier in wat we doen.’

Omzet verdubbeld
Boomkwekerij Robert Rijnbeek groeit gestaag. 
Erik: ‘We moesten wel groeien. Vader en moeder 
leefden met zijn tweeën van de zaak. Nu wij er 
allebei in zitten, moet de omzet omhoog, zodat 
we er allemaal redelijk van kunnen leven. Maar het 
gaat goed: de omzet is verdubbeld sinds 2014. We 
komen nu op een punt waarop we er qua werk-
zaamheden iemand bij kunnen aannemen, maar 
daar kleven nog wat nadelen aan. Een extra mede-
werker moeten we kunnen betalen. Daarnaast 
kunnen we geen kosten besparen op het gebied 
van automatiseren. We zouden dat wel willen, maar 
onze locatie is daar niet geschikt voor. We zouden 
de tuin dan grootscheeps moeten renoveren. Op 
ons perceel liggen twee sloten, die de grond zacht 
maken. Bij gebruik van een heftruck zouden de 
potten wegzakken. Ook tussen de kassen ligt een 
sloot. We zouden dus wel makkelijker willen wer-
ken, maar moeten het doen met wat we hebben. 
Hierdoor kunnen we niet harder groeien dan we 
nu doen. Daar zijn we realistisch in.’

young grower

of the year

‘We hielpen eigenlijk nooit 

mee in het bedrijf van onze 

vader. Hij had liever dat we 

elders werkervaring 

opdeden’
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Hendrik Out: ‘Ik moet leren af 
en toe een bom het bedrijf in 
te gooien om de boel scherp 
te houden’
Young grower automatiseert het bedrijf, maar leert nog veel op het gebied van 
aansturing

Hendrik Out staat aan het roer van Boomkwekerij Out. Ondanks zijn internationaal klinkende achternaam en de Engelse namen van zijn kinderen 

is hij een geboren en getogen Hollander. Hij is de derde generatie in het familiebedrijf, dat hij rendabeler maakt door een lossere managementstijl en 

automatisering. Met zijn nieuwe stijl moet hij zich wel bewijzen voor zijn vader en oom. 

Auteur: Santi Raats 
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De nog net 36-jarige Hendrik Out weet niet beter 
dan dat hij boomkweker wilde worden: ‘In 1992 is 
het bedrijf opgericht zoals het nu is. Iedereen in 
ons gezin werkte mee op de boomkwekerij van 
mijn oom en vader, ook mijn moeder en twee zus-
sen.’ 

Het bedrijf
De familie is gespecialiseerd in sierheesters, 
zoals meer dan dertig soorten Buddleja en Hebe, 
Hypericum en sering. De aantallen kunnen met een 
paar duizend variëren door de daghandel, maar 
zijn over het algemeen al jaren stabiel: Buddleja 
180 duizend in drie potmaten, Hebe 200 duizend 
in vier potmaten, Hypericum 80-90 duizend in drie 
potmaten, sering 50 duizend. Out verklaart: ‘We 
zijn een subtopper binnen de markt.’

Inmiddels heeft zijn vader officieel het stokje 
overgedragen; Hendrik werd in 2016 vennoot. 
Maar Out senior is nog dagelijks op de kwekerij 
aan het werk. Samen met zijn oom runt Hendrik 
Out de boomkwekerij in Hazerswoude-Dorp en de 
huurlocaties in Benthuizen. Hij stuurt het personeel 
op de thuislocatie aan en is verantwoordelijk voor 
de teelt. Oom Jan houdt zich bezig met in- en 
verkoop.

Het bedrijf is 8 hectare groot: 1,5 hectare kas, 6 
hectare containerveld en 1 hectare volle grond. Er 
zijn vier vaste medewerkers en vijf medewerkers 
uit Polen die er tien maanden per jaar zijn.‘Nu 

werkt er van onze familie alleen nog een neef van 
mij bij het bedrijf. Hij werkt op een van de huurlo-
caties en wordt daar feitelijk klaargestoomd om die 
locatie te gaan aansturen. Een andere neef werkt 
in de vakanties bij ons, maar zit nog op de Has-
hogeschool.’

Onzekerheden overwonnen
Toen Out vennoot werd bij het familiebedrijf, 
moest hij zijn rol in het geheel nog zoeken. ‘De 
zaak liep heel goed; al jarenlang was er sprake 
van hoge aantallen, een stabiele omzet en een 

geoptimaliseerde werkwijze. Ik vroeg me af wat ik 
nog kon bijdragen. Ik wilde niemand teleurstellen. 
Dat heeft een tijdje geduurd. Later lukte het me 

7 min. leestijd

Hendrik Out

19-04-1981

Leiderdorp

Samenwonend, vier kinderen: Owen, June, Abby 

en Maci (zijn vrouw houdt van reizen en vindt 

het handig dat al hun kinderen een internatio-

nale naam hebben.)

Boomkweker

Boomkwekerij Out

Voetbal. Out lacht: ‘Ik werk zes dagen in de week; 

het wordt dan ook gewaardeerd als ik in het 

weekend leuke dingen doe met het gezin. Ook 

dat is een hobby.’

Boomkweker

Naam

Geboortedatum

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

FUNCTIE

Bedrijf

HOBBY’S

Wilde vroeg worden

Prestatie 25%

Passie 25%

Pijn 25%

Power 25%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Hendrik Out:  

Vakblad Boom in Business gaat op zoek naar 
de meest getalenteerde jonge kwekers, jonge 
mannen en vrouwen die de toekomst van 
de sector zeker moeten gaan stellen. Een 
aantal van die jonge talenten wordt aan u 
voorgesteld.

young grower

of the year
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een knop om te zetten in mijn hoofd. Zo moest 
ik helemaal niet denken! Het is mijn taak om dit 
bedrijf voort te zetten en er iets nóg mooiers van 
te maken. Ik besefte dat ik dat kon bereiken door 
elke dag een stapje extra te zetten. Dat doe ik door 
ons bedrijf te profileren op binnenlandse beurzen 
zoals Plantarium, Tradefair en Groen Direct, maar 
ook door betrokken te blijven bij de medewerkers, 

zelf mee te werken en na te denken over de wer-
kefficiëntie, bijvoorbeeld door automatisering.’

Valkuilen
Zijn betrokkenheid bij de medewerkers vult 
Out momenteel voor een deel anders in dan hij 
gewend was. Hij legt uit: ‘Ik werk soms letterlijk te 
veel met ze mee. Maar het bedrijf is zo groot aan 

het worden dat dit niet altijd meer kan. Een paar 
jaar geleden heb ik de stap naar de teelt gezet. 
Wanneer oom Jan uit het bedrijf treedt en ik meer 
werk moet gaan verrichten op kantoor, dan weet 
ik ook van de hoed en de rand als het gaat om de 
teelt, zodat ik optimaal kan aansturen. Ook merk 
ik dat het meer oplevert om bij grote drukte vanaf 
de zijlijn bij te sturen voor meer structuur, zodat 
het werk in zijn geheel efficiënter verloopt. Op het 
gebied van overzicht valt nog winst te behalen.’

Hard meewerken tussen het personeel is hem 
aangeleerd door zijn vader en oom. ‘Dat zijn gewel-
dige coaches. Maar de vorige generatie is groot 
geworden door letterlijk de handen uit de mouwen 
te steken en geeft dat door. Wat betreft aansturing 
raden zij me aan om er dicht bovenop te zitten. Ik 
sta daar anders in vanuit de mentaliteit van mijn 
generatie. Ik laat medewerkers voor een groot deel 
op hun eigen manier werken. Van mij mogen ze 
op hun snufferd gaan, omdat ik wil dat ze van hun 
fouten leren. Dat is belangrijk als ze later volledig 
zelfstandig de kar moeten trekken.’ Out zoekt nog 
wel naar een balans in zijn manier van aansturen. 
‘Ik moet oppassen dat ik de medewerkers niet te 
snel alle verantwoordelijkheid geef. Boos worden 
kan ik niet; ik geef wel mijn mening. Maar ik zou 
scherper kunnen aansturen en moet leren af en 
toe een bom het bedrijf in te gooien om de boel 
scherp te houden.’
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Presteren
Out is gepassioneerd bezig met zijn vak, maar 
is ook met simpelweg prestaties leveren. ‘Ik wil 
aantallen halen, hoge kwaliteit leveren en drukke 
periodes goed doorkomen. Ik werk zes dagen per 
week, want we hanteren scherpe prijzen. Vrienden 
staan versteld van mijn lange werkdagen. Soms 
duren deze tot tien uur ’s avonds en dan sta ik om 
kwart over vijf weer naast mijn bed. Door de pas-
sie voor het vak en het bedrijf ga ik altijd fluitend 
naar mijn werk. Elke dag is anders, maar we ver-
kopen geen nee en laten nooit iemand weggaan 
zonder plant. Gelukkig hebben alle medewerkers 
dezelfde mentaliteit. Ze werken door totdat het 
werk af is en ook zit de werksnelheid er altijd goed 
in. We zijn gezegend met goed personeel. In de 
toekomst wordt het wellicht lastig om aan goed 
personeel te komen voor een brede teelt. Daarom 
zijn we stagebedrijf met drie stageplekken voor de 
bbl-opleiding boomteelt aan het Wellant College. 
Daarmee hopen we dicht bij het vuur te zitten en 
talent op tijd binnen boord te halen.’

Automatisering
Het bedrijf is de afgelopen jaren flink geautoma-
tiseerd. Daarmee heeft Out zijn stempel op het 
bedrijf gedrukt. ‘Ik denk voortdurend na over de 
vraag hoe we slimmer, makkelijker en sneller kun-
nen werken zonder dat dit teveel kost. Ik kijk waar 
ik mensen kan uitsparen en elders aan het werk 
kan zetten, zodat er in totaal meer gedaan kan 
worden. Technische innovaties zijn een belangrijk 
onderdeel van het opschroeven van de werkef-
ficiëntie. We hebben in 2010 een afleverlijn aan-
geschaft. Alle leveranties maken we nu binnen 
klaar; voorheen gebeurde dat buiten en zag je nog 
weleens rommel, zoals rondslingerende etiketten 
en vuile potten. Ook gingen er drie man de tuinen 
in om de planten te verzamelen. Nu gebeurt het 
ophalen van planten nog maar door één medewer-
ker. Ook maken we nu schoon met luchtcompres-
soren. We hebben een pottenwasstraat gekocht, 
waardoor we altijd brandschoon aanleveren en de 
klant tevredener is. We sparen drie medewerkers 
uit met de aangeschafte bindmachine: vroeger 

bonden we Buddleja op met zes medewerkers, nu 
staan er nog drie aan de machine.’
Outs innovatiedrang wringt af en toe met de 
‘ouderwetse’ arbeidsmethodes van zijn vader en 
oom. ‘Ik moet me bij elk nieuw idee bewijzen. Maar 
als zij zien dat het arbeidskosten scheelt of dat er 
meer werk verzet kan worden in een week, zijn ze 
altijd snel overtuigd.’

Consolideren
Forse groei hoeft van Out niet zo nodig. ‘Rond 2011 
hebben we een zijstap gemaakt door 1 hectare bij 
te huren; we kweekten er Acer palmatum. We wil-
den kijken of het financieel haalbaar was om aan 
huis een kas bij te bouwen, waarvoor we toestem-
ming hadden gekregen van de gemeente. Maar in 
2012 begon de crisis. We hebben twee jaar in deze 
kas gezeten en leverden kwaliteit, maar de handel 
lag op zijn gat. Een paar grote kwekers gingen 
stunten met prijzen. Wij hebben deze kas toen 
afgestoten en zijn weer gaan focussen op onze 
basis. Dat doen we feitelijk nog steeds.’

Tegenslag
Ingrijpende tegenslagen heeft Out met het bedrijf 
nog nooit meegemaakt. Al jarenlang is de klanten-
kring stabiel, waarbij de top vijftien goed is voor 
driekwart van de totale omzet en de rest bestaat 
uit kleine exporteurs. Hij klopt even af. ‘Maar dat 
zal mij ongetwijfeld ooit overkomen, want elke 
ondernemer krijgt ermee te maken’, reageert 
hij nuchter. ‘Ik heb van mijn vader en oom altijd 
de raad gekregen om mijn verlies te nemen en 
positief te blijven, wat er ook gebeurt. Zij hebben 
ooit zelf een grote financiële tegenslag gehad; er 
waren meerdere hoeken kapot gespoten door een 
fout van een leverancier. Dat jaar was financieel 
slechter dan andere jaren, maar ze zijn weer uit de 
problemen gekomen door hard te blijven werken. 
Ik denk dat ik uit hetzelfde hout ben gesneden: na 
een vervelende situatie blijven doen wat ik altijd 
deed, lering trekken uit mijn fouten en sterker uit 
die probleemsituatie komen.’

young grower

of the year
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Digitale maatjes

De gemiddelde kweker heeft aardig wat vakkennis paraat, maar een beetje ondersteuning kan nooit kwaad. Met handige apps bijvoorbeeld,  

die helpen bij ziekten en plagen of ondersteunen als het juiste gereedschap niet voorhanden is. De redactie van Boom in Business zet negen nuttige 

apps op een rijtje. 

Auteur: Kelly Kuenen

Negen handige apps voor de kweker
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ACHTERGROND3 min. leestijd

Ziekten en plagen te lijf
Kom je ziekten of plagen tegen waarvan 
je niet weet wat je ertegen moet doen, 

omdat je ze niet herkent of er weinig ervaring 
mee hebt? Deze app van de AOC Raad is tot stand 
gekomen in samenwerking met de WUR en Groen 
Kennisnet. De app geeft informatie over de meest 
voorkomende ziekten, plagen en onkruiden en de 
gewasbescherming die je ertegen kunt inzetten.

Naam: Beeldenbank 
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos

De juiste boom 
De bomenzoektool TreeEbb is ont wikkeld 
door Boomkwekerij Ebben, maar fun-

geert als open source-systeem waarvan iedereen 
gebruik kan maken en waarvoor iedereen infor-
matie kan aandragen. In de tool kun je bomen 
selecteren die bepaalde kenmerken hebben, zoals 
een bepaalde standplaats, bloeitijd of bladkleur. 
Zoek je een boom die klein blijft en het goed doet 
in de schaduw? Deze app geeft snel een overzicht 
van de mogelijkheden. Ook is het mogelijk op 
boomsoort te zoeken en bomen met elkaar te 
vergelijken.

Naam: TreeEbb 
Systeem: iOS, Android. Tevens bruikbaar op pc
Kosten: kosteloos

Plantenkennishulplijn 
Natuurlijk heb je als professional al  
aardig wat kennis over bomen en planten 

paraat. Maar kom je ergens een interessante boom 
tegen waarvan je de naam toch even kwijt bent?  
Er zijn diverse apps beschikbaar die je helpen bij 
het herkennen van planten. Deze app, Leafsnap, 
heeft als voordeel dat hij ontwikkeld is door 
onderzoekers van Amerikaanse universiteiten. 
Het nadeel is dat de app soorten bevat die in 
Noordoost-Amerika en Canada voorkomen en  
dat je voor de zoekfunctie het blad moet fotogra-
feren, wat in de winter lastig zal zijn. Inmiddels is 
ook Leafsnap UK verkrijgbaar, waarvan de inhoud 
wellicht meer overeenkomt met het sortiment in 
Nederland en België. 

Naam: Leafsnap
Systeem: iOS
Kosten: kosteloos  
Overig: alleen in het Engels

Plantenkennishulplijn #2
Heb jij een iets oudere telefoon met een minder 
goed werkende camera? Of kun je om andere 
redenen geen goede foto maken? Een alternatief 
voor Leafsnap is Tree ID, een app waarin je een 
boom kunt identificeren aan de hand van bepaalde 
kenmerken, zoals de bladvorm, het uiterlijk van de 
bast of de aanwezigheid van bloemen of vruchten. 

Naam: Tree ID
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos 
Overig: alleen in het Engels

Meten is weten! 
Measurer is een simpele app om middels 
gps-kaarten afstand, omtrek of opper-

vlakte te meten. Met name bij kleinere opper-
vlakten kan het lastig zijn om op een gps-kaart 
begrenzingen aan te geven, omdat die op de kaart 
moeilijk zichtbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld door 
overhangend groen. Daarom is het ook mogelijk 
een oppervlakte te meten door langs de erf-
grenzen van het perceel te lopen.

Naam: Measurer
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos
Overig: alleen in het Engels

Droge voeten houden
Buienradar is een app die zijn sporen 
inmiddels heeft verdiend. Deze app geeft 

informatie over mogelijke neerslag. Ook is het 
mogelijk waarschuwingen in te stellen. De app 
stuurt dan een berichtje als er buien op komst zijn. 

Naam: Buienalarm
Systeem: iOS, Android 
Kosten: kosteloos

Beregenen of niet?
Nederland krijgt steeds meer te maken 
met weersextremen. Efficiënt beregenen, 

aangepast aan de omstandigheden, wordt steeds 
belangrijker. Een interessante app als aanvulling op 
Buienalarm is deze app voor regenwater. De app 
werkt als een ouderwetse plastic regenmeter en 
geeft weer hoeveel regen er de afgelopen uren of 
dagen is gevallen op een specifieke locatie. 

Naam: Bayer Regenmeter
Systeem: iOS, Android 
Kosten: kosteloos

Bewuste middeleninzet
Nog een handige app van Bayer. In deze 
app kun je van middelen van Bayer Crop 

Science, zoals Xentari en Movento, zien welke 
invloed ze hebben op insecten (bij gebruik van de 
voorgeschreven dosering). Het effect wordt aan-
gegeven met kleurschakeringen, van groen (veilig) 
tot rood (schadelijk).

Naam: Bayer Nuttige Insecten
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos

Middeleninzet
In deze app wordt verhelderd welke 
middelen je tegen welke problemen kunt 

inzetten. Je kunt zoeken op een middel, of aan de 
hand van een ziekte of plaag. Middelen, toelatin-
gen, doseringen, etiketten en beperkingen kunnen 
eenvoudig gevonden worden. 

Naam: Telermaat
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos

Nummer zoeken 
De vertrouwde papieren telefoongids 
gaat binnenkort ter ziele, maar gelukkig 

is er tegenwoordig ook een app-variant. Handig als 
je ergens op een perceel staat en iemand wilt bel-
len van wie je het nummer niet hebt. De applicatie 
werkt helaas alleen als er een internetverbinding is. 
Het voordeel ten opzichte van gegevens zoeken in 
een browser is dat een app vaak sneller laadt als er 
sprake is van een slechte internetverbinding.

Naam: De Telefoongids - Zoek & Vind
Systeem: iOS, Android
Kosten: kosteloos
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Een verrijdbare foliekas, dat zocht Robert 
de Groot van RCQ de Groot, een kweker uit 
Noordwijkerhout. Het bedrijf heeft zich in de loop 
der jaren gespecialiseerd in de productie van 
Alchemilla, met als doel om het seizoen zo op te 
rekken zodat er vanaf half maart tot kerst prima 
kwaliteit wordt geleverd. ‘Door een zeer strakke 
planning met vervroegen en vooral verlaten (onder 
andere door vijf keer per week te planten) kunnen 
we een stipte productie en rijpheid garanderen’, 
zo stelt het bedrijf. Planning is belangrijk: ‘Met de 
kweek van Alchemilla starten we in het voorjaar 
buiten. Met een teeltduur van acht tot dertien 
weken, afhankelijk van het seizoen, gaat pas in de 
laatste fase van de teelt, de laatste twee tot drie 
weken, de kas erover, als het gewas extra gevoelig 
wordt voor regen en wind. Hierdoor ontstaat het 
harde buitengewas met de zuivere bloem, die 
binnen beschermd tegen de weerselementen is 
afgerijpt.’

Behoorlijke productie
Om dit mogelijk te maken, had het bedrijf een kas 
nodig waarmee een behoorlijke productie kon 
worden behaald. ‘We hebben op deze locatie een 
oppervlakte van 1,2 hectare, maar we willen meer 
oogsten. De omstandigheden bij het kweken moe-
ten zodanig zijn dat we constante kwaliteit kunnen 
bieden’, vertelt Robert de Groot. ‘Dat betekent dat 
je het klimaat waarin de bloemen zijn gekweekt 
uiteindelijk in de kwaliteit van de Alchemilla terug-
ziet.’ Dat moet niet ten koste gaan van de produc-
tie, vertelt hij. ‘Deze kas kunnen we op dit perceel 
over een oppervlakte van 1,2 hectare verrollen. 
Onze totale oogst over een heel jaar op dit perceel 
komt neer op twee hectare. Dat zou zonder zo’n 
rolkas niet mogelijk zijn. Omdat we zo vroeg begin-
nen en zo lang doorgaan, kunnen we deels twee 
keer per jaar planten en oogsten. Op deze manier 
kunnen we met de rolkas dus meer oppervlakte 
oogsten dan we hebben.’

Betere afwatering
Op de oude locatie had de Alchemilla last van te 
veel vocht in de kas, vertelt hij. ‘We zochten dus 
een rolkas die het juiste klimaat kon garanderen, 
zodat we een betere oogst konden behalen.’ RCQ 
de Groot schakelde daartoe VDH foliekassen in. 
Het bedrijf had enkele specifieke wensen, vertelt 
Robert, zoals bepaalde hoogte- en vakmaten. 
‘We werkten in het verleden al met rolkassen. Dat 
waren meestal boogkassen met folie en traditio-
nele rolkassen met glas. Met folie kun je het vocht 
beter vasthouden wanneer gewenst, maar met 
glas is dit beter af te voeren wanneer nodig. We 
zochten de juiste combinatie van deze twee. Dit 
kasdek is in de vorm van een punt, net als bij een 
glazen kas. Er is nu meer luchtverversing en het 
vocht wordt veel beter afgevoerd. Dat betekent: 
geen druppeling of gespetter; de afvoer van het 
condenswater is veel beter geregeld.’ Het grote 
voordeel ten opzichte van glas is dat de foliekas 

Meer oogst en beter rendement 
dankzij foliekas op wielen
‘Met onder meer de betere vochtcontrole continu kwaliteit leveren en 
meer oogst behalen’

Het kweken van goede Alchemilla (vrouwenmantel) vereist speciale weersomstandigheden. Alleen is het weer in Nederland nu eenmaal niet altijd ide-

aal voor de kweek van deze soort. Bloemenkweker Robert de Groot schafte een verrolbare Venlokas van folie aan, waarmee de juiste omstandigheden 

worden gecreëerd om de plant zo goed mogelijk te laten gedijen. 

Auteur: Guus van Rijswijck
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veel lichter is in gewicht, vertelt hij. ‘Je kunt wel een 
grote rolkas willen bouwen, maar hij moet ook nog 
kunnen rollen. Deze kas was met een glazen dek 
bijna dubbel zo zwaar geweest, en dan wordt het 
gewicht de bottleneck.’

Meer ruimte
Leverancier Van der Heide paste de kas geheel aan 
zijn wensen aan, vertelt De Groot. ‘De samenwer-
king verliep goed; het was voor ons allebei een 
mooie uitdaging. We hebben er in goed overleg 
iets moois van gemaakt.’ Een van de wensen was 
bijvoorbeeld dat de wielen op een poer moesten 

staan, om het perceel vrij te houden als de kas is 
verrold, vertelt hij. ‘De onderkant van de kas dient 
dan als rails, waarmee de kas per 4,5 meter ver-
rijdbaar is. De vakmaat is 4,5 bij 9,6 meter en de 
kas heeft een goothoogte van 4 meter. Op deze 
manier houden we het perceel vrij van rails (in ons 
geval een railbuis), zodat we de grond gewoon 
kunnen bewerken. Omdat we overdwars telen 
en met het gewas mee rollen, kunnen we pre-
cies datgene binnen zetten wat op dat moment 
gewenst is.’ Ook is deze kas hoger, wat een beter 
teeltklimaat geeft, volgens hem. ‘Door de hoogte 
en grotere oppervlakte van deze rolkas én door te 

werken met een schermdoek zorgen we voor een 
stabieler klimaat. Met name de vochtbeheersing 
is nu echt beter dan onder de oude omstandighe-
den; dat zie je al terug in het gewas.’

Rustiger slapen
Volgens de plantenkweker is de nieuwe foliekas, 
die in oktober 2017 in gebruik werd genomen, een 
belangrijke factor voor het uiteindelijke resultaat 
van de bloem. De verrolbare kas van 3000 meter 
kan over ruim vier standen verplaatst worden, 
vertelt De Groot, al doen ze het in meerdere kleine 
stapjes. ‘Door de verplaatsbaarheid van de folie-
kas produceren we veel meer dan met een vaste 
kas. Daarnaast kunnen we dankzij deze rolkas, 
onafhankelijk van de invloed van het weer, altijd 
een goed product aanbieden, zonder schade door 
weersinvloeden. We hebben dus een hoger rende-
ment dan in een vaste kas of een boogkas, zonder 
kwaliteitsverlies door extreme weersinvloeden. We 
slapen er een stukje rustiger door.’
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Optimaal rendement en 
weerbaarder gewas
Chloor- en natriumvrije mestproducten hebben extra meerwaarde door actief 
meedenken en goed advies

De Mijdrechtse kwekerij Florizon Plants en Hebe Center uit Hazerswoude-Dorp gebruiken beide producten van Haifa. ‘Als onze planten op beurzen naast 

andere producten staan, zien ze er mede dankzij de Haifa-producten heel goed uit’, zegt Tim Fransen van Florizon Plants.

Auteur: Sylvia de Witt
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Toen eind 2014 de kwekerij aan de Oosterlandweg 
31C in Mijdrecht te koop kwam, aarzelden Bram 
en Tim Fransen geen moment. Ze gingen met hun 
vader om de tafel zitten, besloten het bedrijf te 
kopen en Florizon Plants werd er gevestigd. De 
twee broers hebben de taken evenredig verdeeld. 
Zo gaat Bram Fransen, die vorig jaar op Plantarium 
werd uitgeroepen tot Jong Boomkwekerijtalent, 
over de marketing en communicatie en zijn broer 
Tim over de teelt en techniek. Florizon Plants 
kweekt zo’n 200 soorten vaste planten op 2,5 hec-
tare in de potmaten 17, 19 en 23. In de nabije toe-
komst wordt ook uit naar buiten uitgebreid, want 
daar ligt nog 3 hectare vrij.  
Florizon Plants begon met de kweek in potmaat 13, 
maar het verschil tussen 13 en 23 bleek toch wel 
erg groot. Daarbij is maat 13 op lava heel gevoelig 

voor vocht, meent Tim Fransen.
‘Vorig jaar gebruikten we deze potmaat ook al veel 
minder, maar dit is het eerste jaar dat er volledig 
wordt gewerkt zonder potmaat 13. Hij sluit ook net 
niet helemaal aan op het systeem van de potgrond, 
de bemesting en het totale afzetsysteem.’
Naast de 200 soorten vaste planten is de Astilbe-
teelt de specialiteit van Florizon Plants. ‘We spelen 
in op Astilbe en op 2-literproducten. De andere arti-
kelen liften eigenlijk allemaal mee op het succes 
van Astilbe. Iedereen weet dat we altijd wel Astilbe 
hebben in 5-liter.’ 
Het overgrote deel van de producten gaat naar 
Duitsland, de rest naar andere landen in Europa. De 
afzetmarkt in Nederland is volgens Bram Fransen 
klein. ‘We hebben weleens een eenmalige actie bij 
een grote Nederlandse retailer gehad en we leve-
ren wat aan een tuincentrumketen, maar de grote 
acties gaan allemaal naar Duitsland.’

Chloor- en natriumvrij = minimale ballastzouten
Florizon Plants kwam in 2016 met de bemestings-
producten van Haifa in aanraking door de water-
analyses die het bedrijf structureel liet nemen door 
Telermaat. Dit bedrijf stuurt de analyses namelijk 
door naar Haifa, waar specialisten als Dorien 
Geentjens en Lowie Weerts vervolgens een bemes-
tingsplan maken. Haifa North West Europe is een 
filiaal van de Haifa Group, een in Israël gevestigde 
multinational, producent en wereldwijde leveran-
cier van kaliumnitraat, Multi-K voor gespeciali-
seerde tuinbouwmeststoffen. De producten staat 
bekend om de hoge concentratie voedingselemen-
ten en het minimale aandeel ballastzouten zoals 
natrium, sulfaat en chloor. Ze worden volledig door 
de plant opgenomen, zodat het gewas het hoog-
ste rendement uit de voeding kan halen. Sinds 

2017 zet Florizon Plants Soluplant Vita en Haifa-
Protek in voor zijn teelt. Voor de potgrond worden 
Multicote-High K-meststoffen gebruikt, voor een 
compacte en rustige groei. Sinds eind vorig jaar 
kwam daar de nieuwe Haifa Cal Prime bij.

Weerbaarder gewas
‘De Multicote-meststoffen zorgen voor een goede 
basis, zodat zich tijdens geen van de groeistadia 
een tekort of overdaad aan voeding voordoet’, 
vertelt Dorien Geentjens, sales- en productmana-
ger van Haifa. ‘Maar we zijn hier begonnen met 
Soluplant Vita, omdat er bepaalde vereisten zijn 
wat betreft de wortelontwikkeling. Hierbij zijn de 
fosfaten langer beschikbaar, voor een optimale 
ontwikkeling van de wortels. Vervolgens is Haifa 
Cal Prime ingezet, om verder op de compactheid 
van de plant te sturen.’
Haifa Cal Prime werd vorig jaar geïntroduceerd 
en behoort tot een nieuwe generatie hooggecon-
centreerde, wateroplosbare calciummeststoffen, 
specifiek bestemd voor bijbemesten. Deze nieuwe 
meststof bevat minder ammonia en veel calcium 
en maakt het gewas dus ook weerbaarder.

Mooi donker blad
Florizon Plants gaat af op de water en -substraat-
analyses en Dorien Geentjens stelt op basis hiervan 
een bemestingsschema samen.
‘Maar er is uiteraard altijd overleg hoe het een en 
ander moet worden aangepakt’, zegt ze. ‘De klant 
moet optimaal rendement halen en zoveel moge-
lijk planten van hoge kwaliteit kunnen verkopen, 
dus wij denken met hem mee.’
Bram en Tim Fransen zijn tevreden over de produc-
ten van Haifa.
Tim: ‘Bij de verkoop van Phlox paniculata, vorig jaar, 

ACTUEEL7 min. leestijd

Bram en Tim Fransen van Florizon Plants.
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waren wij de enigen die door de compactheid zes 
lagen op een kar kwijt konden. Concullega’s had-
den van hetzelfde artikel maar vijf lagen. Binnen 
twee dagen waren we uitverkocht. En wanneer je 
onze planten op beurzen naast andere producten 
ziet staan, zien ze er echt goed uit. De compact-
heid is erg belangrijk en vooral Astilbe heeft een 
mooi donker blad.’

Hebe niet altijd een gemakkelijk product
Ook Hebe Center in Hazerswoude-Dorp gebruikt 
producten van Haifa.
De inmiddels gepensioneerde Han van Niekerk 
startte deze kwekerij samen met René van Lint 
in 2004. Daarvoor was hij al vijfendertig jaar 
boomkweker. Zijn in eerste instantie kleine kwe-
kerij groeide uit tot een groter bedrijf aan de 
Middelburgseweg in Waddinxveen. Daar werden 
veel verschillende gewassen gekweekt, van klim-
planten tot coniferen. Uiteindelijk specialiseerde 
hij zich in Hebe. Charles Stoopman is nu zeven jaar 
bedrijfsleider. De eerste jaren werkte hij veel samen 
met Han van Niekerk, omdat hij gewend was aan 
heel andere gewassen en Hebe niet altijd een mak-
kelijk product is. ‘Je moet het op veel gebieden 
goed in de gaten houden. Er kunnen veel ziektes 
in komen als het te snel groeit; die hebben vooral 
met vocht te maken. Zo is valse meeldauw een 
groot probleem in Hebe. Je moet dus erg goed 
opletten.’

Het meeste in tweeliterpotten
Toch viel de keus op Hebe. ‘Want een eenvoudig 
product kan iedereen kweken’, vindt Van Niekerk, 
die op 1 juli 2017 uit het bedrijf stapte en daarmee 
Van Lint voor honderd procent eigenaar maakte. 
‘Dit specialistische product vond ik toch een uit-
daging. Hebe is inderdaad geen makkelijk product 
om te kweken en daarnaast hebben wij een aantal 
beschermde soorten. Dat maakt het ook lastiger 
voor de concurrentie.’

Tachtig procent van de producten gaat naar 
Engeland, de overige twintig procent wordt afge-
zet in Nederland en Duitsland. Er wordt gekweekt 
in 13-centimeterpotten, 2-literpotten en 4-literpot-
ten, het meeste in 2-literpotten. Op deze locatie 
staat het meeste in 13-centimeter- en 2-literpotten. 
Op de locatie in Zevenhuizen wordt veel gestekt; 
daar staat 4-literpot. Veel gaat naar bouwmarkten 
en tuincentra. ‘s Zomers worden de kleinere potjes 
allemaal gekweekt voor een grote Duitse discoun-
ter. Veel wordt gestekt door een stekbedrijf. Zelf 
stekken we ook een gedeelte van de planten die 
hier nu staan.’
‘In het najaar doen we voornamelijk de traditionele 
groene soorten’, vertelt de bedrijfsleider, ‘en in het 
voorjaar onze eigen specialistische soorten, die 
met het rode blad. De rode soorten stekken we zelf 
of laten we stekken. Die worden in Waddinxveen 
opgekweekt in een 10-centimeterpotje. In het 
najaar worden ze in deze kas opgepot en in het 
voorjaar verkocht.’

Vertegenwoordiger Haifa biedt meerwaarde
Zo’n vier jaar geleden kwam Charles Stoopman 
met Haifa in contact via vertegenwoordiger Lowie 
Weerts. Er werd gestart met oplosbare meststof-
fen: PolyFeed. Hebe Center kweekt ook Skimmia. 
Omdat die wat moeilijk op de wortel is, werkt hij 
met PolyFeed of Soluplant Vita, beide op basis van 
polyfosfaten. ‘We werkten eerder met wateroplos-
bare meststoffen van een andere leverancier. Dat 
ging op zich goed, maar ik wilde toch eens wat 

anders proberen. Langzamerhand werd er uitge-
bouwd naar het gebruik van meerdere producten: 
Cal Prime, Haifa-Protek en Multicote. Lowie Weerts 
bood ons meerwaarde door goed mee te denken. 
We gebruikten eerst een andere gecontroleerd 
vrijkomende meststof  (CRF) in de potgrond; hij 
zei echt niet meteen: die moet eruit. Dit middel 
werd eerst dus nog naast de producten van Haifa 
gebruikt. Maar op een gegeven moment heb je alle 
meststoffen van Haifa; dan schakel je automatisch 
over op Multicote.’
Of hij verschil heeft gemerkt tussen de gecoate 
meststoffen, kan Charles Stoopman niet zeggen. 
‘Het weer is altijd anders; elk jaar is anders. Dan zou 
je echt twee velden met elkaar moeten vergelijken 
in precies dezelfde periode.’
De producten van Haifa bevallen goed, maar 
alles wat de bedrijfsleider met de adviseur van 
Haifa doorneemt, bespreekt hij ook met Wilco 
Dorresteijn van Delphy. ‘Daarna neem ik pas een 
beslissing. Ik ga nooit klakkeloos over van het een 
op het ander.’

Sterkte celwanden
Een belangrijk punt is weerbaar telen. Ook 
Stoopman vindt dat de plant niet zo hard hoeft 
te groeien, als hij maar compact wordt. ‘Je wilt de 
celwand van de plant harder hebben, steviger. 
Hiertoe wordt Haifa Cal Prime ingezet. Met de extra 
calcium maak je de celwanden mooi hard, waar-
door ziektes minder kans hebben. Want we kun-
nen veel last van ziektes hebben, vooral van valse 

Charles Stoopman, bedrijfsleider bij Hebe Center.

‘De klant moet optimaal 

rendement halen en zoveel 

mogelijk perfecte planten 

kunnen verkopen, dus wij 

denken met hem mee’
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meeldauw.’ Of er minder ziektes zijn geweest in de 
vier jaar dat er Haifa-producten worden gebruikt, is 
moeilijk te zeggen, volgens Van Niekerk. ‘Hier wor-
den verschillende gewassen door elkaar gekweekt. 
Dat maakt het lastig om bepaalde dingen goed 
in de gaten te houden. In de kwekerijen aan de 
Middelburgseweg en in Waddinxveen hebben we 
het in ieder geval goed onder controle. Daar wor-
den Haifa-producten uit dezelfde lijn gebruikt. Ook 

zijn we daar begonnen met kaliumfosfietbespui-
ting over het blad om de plant sterker te maken. 
Vroeger gooide je er volop chemie op en toch zag 
je het steeds slechter worden. De planten werden 
overal resistent voor. Dat hebben we toen sterk 
verminderd.’

Niet te snel
Hoe dan ook, uiteindelijk zullen er in de toekomst 

geen of veel minder gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt.
Charles Stoopman: ‘Planten in de natuur kunnen 
ook zonder. Wij willen het liefst zo snel mogelijk 
een mooie plant hebben, maar misschien toch op 
een andere manier. We zijn nog steeds aan het 
zoeken hoe dat makkelijker kan. Dus wel de goede 
voedingsstoffen erin, de plant rustig laten groeien, 
maar alleen chemie gebruiken als het echt nodig 
is, niet standaard elke week.’
Of er nog meer Haifa-producten bij komen, kan 
hij nog niet zeggen. ‘We gaan ieder jaar een stapje 
verder. Ik wil echter niet te snel; dan zie je de 
verschillen niet meer in waar je mee bezig bent. 
We gebruiken nu vier producten van Haifa. De 
wateroplosbare meststoffen PolyFeed en Soluplant 
bevatten 45 procent minder natrium. Die zijn 
vorig jaar geïntroduceerd. Hierbij heb ik nog geen 
verschil gemerkt, maar dat kwam door de natte 
zomer. Met onze Hebe hebben we ook nooit wor-
telproblemen. Maar het afgelopen jaar was het 
product best mooi, niet te hard gegroeid.’

Nieuwe ontwikkelingen
Er zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied 
van meststoffen, zoals met kalisalpeter. Vooral de 
glastuinbouw gebruikt hiervan grote hoeveelhe-
den. Die moeten volledig recirculeren. Natrium 
wordt niet opgenomen en dit leidt tot ophoping in 
het retourwater. Er zijn allerlei proeven bezig om te 
kijken hoeveel natrium we nog kunnen accepteren 
in het drainwater om tot een goede teelt te komen. 
Dorien Geentjens: ‘Als er amper natrium in de 
meststof zit, is het ook geen ballast en hoef je het 
er ook niet uit te halen. Dat is één ontwikkeling. 
Ook Haifa Cal Prime bevat minder ammonium voor 
minder celstrekking. Weerbaar telen betekent: hoe 
krijg ik calcium in de plant van beneden tot boven? 
Calcium is weinig mobiel in de plant. Als het 
eenmaal is ingebouwd, komt het niet meer terug. 
Een plant die aan het groeien is, moet voldoende 
calcium bevatten om het echt in de groeipunten te 
krijgen; anders zit het vastgebouwd in de plant.’
En fosfiet, is dat nu een chemische stof of een 
meststof? ‘Wij beschouwen het als een meststof. 
Je kunt het in de mestbak gooien en verspuiten 
over de planten. Maar we hebben ook proeven 
lopen waarbij het wordt gebruikt als startmeststof 
in substraatteelten, met veelbelovende resultaten’, 
besluit Dorien Geentjens.

ACTUEEL

De oprichter van Hebe Center, Han van Niekerk.

Dorien Geentjens
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De nieuwste aanwinst van Arno van de Ven boort 
gemiddeld zo’n 5000 gaten per uur, maar dit aantal 
kan wat afwijken door de verschillende boorafstan-
den. Deze is namelijk variabel instelbaar, zowel in 
de breedte als in de lengte.
Gebr. Ezendam bouwt al sinds 2004 plantgaten-
boormachines voor achter een trekker. ‘Maar die 
waren voor één bed tegelijk’, vertelt engineer Roy 
Tanke van Gebr. Ezendam. ‘Voor Arno hebben we 
een machine ontwikkeld die plantgaten kan boren 
in drie bedden tegelijk. Deze automatische plant-
gatenboormachine is spoorvolgend, dat wil zeg-
gen dat hij altijd op de lijn blijft gaan met gps.’
Op de machine zit een dubbel gps-systeem. 
Standaard is er Trimble-gps met RTK voor extra 
nauwkeurigheid, maar op de machine van Arno 
zit nog een extra gps met puntdrukbesturing om 
de machine bij te sturen. De trekker rijdt met con-
stante snelheid over het land. Als de machine een 

impuls krijgt van de gps, gaat hij achteruit wan-
neer de trekker vooruitgaat, zodat de boren bij de 
grond blijven staan. 

Kunstmest direct in de grond
De machine heeft ook een hydraulische tank in de 
fronthef, voor een optimale gewichtsverdeling van 
de complete machine en precisie-pulsgestuurde 
kunstmesttoevoeging bij de boorgaten. Deze 
machine laat iedere keer een bepaalde hoeveel-
heid bemesting vallen wanneer de gps een signaal 
geeft. Door speciale gecoate kunstmest met een 
lange afgifteduur te gebruiken, zoals Osmocote 
PrePlant, bespaart men veel tijd op extra bemes-
tingen na het planten. Dan komt de boormachine 
erachteraan, die exact op de kunstmest boort. 
Tanke: ‘Het voordeel hiervan is dat de kunstmest 
direct in de grond wordt gewerkt, de plant wordt 
in het gat gezet en de grond eromheen is dus van 

kunstmest voorzien; een ideale situatie. De gaten 
zijn instelbaar. We hebben net boortjes nageleverd 
met een diameter van zes centimeter, maar er kun-
nen boren op tot veertig centimeter.’ 

Begonnen met een buxusbolknippertje
Deze automatische plantgatenboormachine voor 
drie bedden is niet de eerste machine die Van de 
Ven door Gebr. Ezendam heeft laten bouwen. Hij 
heeft in de loop der jaren ook meerdere kleine 
machines van deze leverancier aangeschaft. 
In 2004 begon Van de Ven samen met zijn broer 
met een buxusbolknippertje van Gebr. Ezendam. 
Die hebben ze enkele zomers gebruikt. Eind 2011 
kocht Van de Ven een steekmachine van hetzelfde 
bedrijf. Zijn broer stopte er overigens in datzelfde 
jaar mee. 
‘Met dit steken kreeg ik steeds meer werk; daarom 
ging ik kijken of dit niet op een makkelijkere 

Plantgatenboormachine voor 
drie bedden tegelijk
Nauwkeurigheid ten top met dubbel gps-systeem en precisie-pulsgestuurde 
kunstmesttoevoeging bij de boorgaten

Arno van de Ven loonwerk voor boomkwekerijen uit Haaren kreeg in augustus vorig jaar zijn automatische plantgatenboormachine, de PGB06, 

geleverd. Deze machine, gefabriceerd door Gebr. Ezendam uit Borne, boort gaten in drie bedden tegelijk, en dat met een precisie waar je u tegen zegt.

Auteur: Sylvia de Witt
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manier kon. Ik kwam toen met gps in aanraking, 
wat alles veel makkelijker maakt. Die steekmachine 
behandelde één rij; dan doe je maar één plant 
tegelijk. Met de machine die ik nu heb, doe ik er 
drie tegelijk. Maar de machine voor één rij wordt 
ook nog ingezet.’ 

Andere machines werken met een taster
Er zijn ook machines voor het behandelen van drie 
rijen die achter een normale tractor kunnen, maar 
die vindt Arno van de Ven minder prettig werken. 
‘Die werken met een taster, die het stammetje 
aftast. Enkele centimeters verderop steekt hij de 
plant rond. Maar er zijn heel veel plantensoorten, 
zoals lauriersoorten, waarbij het stammetje niet 
recht op de kluit staat of waarbij er meer stammen 
uit de grond komen. Dan zou er verkeerd worden 
gemeten. En zeker in het gebied waar ik veel zit, 

de regio Haaren, worden veel van die heesters 
gekweekt. Als die taster iets verkeerd meet omdat 
de plant schuin staat, steek je de hele plant ver-
keerd. Daarom heb ik gekozen voor een machine 
met gps; die is niet afhankelijk van de taster.’ 

Vaste prijs en goede service
Een machine met gps was dus de wens, maar die 
kunnen andere bedrijven ook leveren. Toch koos 
Arno van de Ven weer voor Gebr. Ezendam. 
‘Die andere bedrijven kwamen snel met een prijs, 
maar als ik vervolgens met ze in gesprek ging, ging 
de prijs snel omhoog. Dan werd er bijvoorbeeld 
gezegd dat ze de machine konden maken voor 
100.000 euro, maar twee weken later, bij een vol-
gend gesprek, was de prijs al 150.000 euro. Gebr. 
Ezendam zegt daarentegen: We hebben deze prijs 
bepaald; daar gaan we hem voor maken.’ 
Dit was prettig, vond Arno van de Ven; hij wist 
waar hij als ondernemer aan toe was. Maar dat niet 
alleen, want ook de service van Gebr. Ezendam 
sprong er voor hem echt uit. ‘Als ik vanavond om 
acht uur bel dat er een machine kapot is, staat er 
morgenvroeg iemand van Ezendam op de stoep 
om hem te repareren. Zeker in het seizoen is dat 
heel belangrijk.’

Roy Tanke

Arno van de Ven

‘Als die taster iets verkeerd 

meet omdat de plant schuin 

staat, steek je de hele 

plant verkeerd’
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Plantgatenboormachine nog afgesteld op een 
bepaalde snelheid
Van de Ven heeft de machine sinds eind augus-
tus en heeft er tot november mee gewerkt. De 
machine bevalt goed, maar toch wil hij er nog iets 
aan veranderd zien.

‘Nu is de plantgatenboormachine afgesteld op een 
bepaalde snelheid. De boor gaat de grond in, de 
trekker blijft gewoon rijden en de boren blijven 
stilstaan. Als hij klaar is met boren, haalt hij de 
trekker weer in; dan begint het van voren af aan 
en gaat hij weer boren. Dat wil ik veranderd zien. 
Als ik harder ga rijden, moet de machine het auto-
matisch bijhouden; dat is mijn wens. Eerst wilde ik 
het op die andere manier proberen. Ik wilde zo min 
mogelijk sensoren (elektrische linialen) op mijn 
machine, want je zit altijd in het stof, en als het 
regent heeft dat ook invloed op de sensoren. Ik wil 
dat er zo min mogelijk kapotgaat, zodat er geen 
meetfoutjes optreden. De machine moet gewoon 
doen waarvoor hij gemaakt is. Je kunt hem wel 

sneller afstellen, bijvoorbeeld als ik de gaten ver-
der uit elkaar moet boren, maar dat werkt niet zo 
gemakkelijk als wanneer hij het zelf doet. Ik had 
verwacht dat het iets makkelijker zou zijn, maar dat 
is niet het geval. Achteraf heeft het dus voor mij 
toch niet goed uitgepakt.’

Iets wijzigen geen enkel probleem
Van de Ven wil dus dat het boren automatisch 
meegaat wanneer de trekker harder of langzamer 
rijdt. Dat is volgens Tanke geen enkel probleem 
en makkelijk te wijzigen. ‘Je komt vaak toch din-
gen tegen die je van tevoren niet had ingeschat. 
Wij zorgen er in ieder geval voor dat de machine 
honderd procent goed is, naar tevredenheid van 
de klant.’

Van de Ven moet hierover nog een afspraak maken 
met Gebr. Ezendam. ‘Afgelopen winter heb ik de 
portaaltrekker op transport gezet. Daar wilde 
ik ook andere dingen op hebben. Zo moesten 
er grotere knippers op; die hebben ze er nu op 
gemaakt. De portaaltrekker is nu zo’n drie weken 
terug en toen begon het boren weer. Anders had 
deze plantgatenboormachine daar nu ook gestaan, 
maar ik kan hem nu even niet missen.’

TECHNIEK

‘De kunstmest wordt direct 

in de grond gewerkt, de 

plant wordt in het gat gezet 

en de grond eromheen is 

dus van kunstmest voor-

zien; een ideale situatie’

‘Wij hebben deze prijs 

bepaald en daar gaan we 

hem voor maken’ 

Ezendam-portaaltrekker
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Volgens Jos van Lint, die de dagelijkse organisatie 
van het nieuwe event Garden Trials and Trade voor 
zijn rekening neemt, is het evenement eind vorig 
jaar gelijktijdig door twee initiatiefnemers bedacht. 
Beide organisaties, de SVB en het GBC, signaleer-
den op hetzelfde moment de behoefte aan een 
boomkwekerij-event waar innovatie én handel 
centraal staan. Ze zochten elkaar op, sloegen de 
handen ineen en de samenwerking was geboren. 
De bedoeling van het driedaagse event is om, dit-
maal in juni, veredelaars en gespecialiseerde licen-

tiebureaus actuele innovaties op het gebied van 
houtige gewassen en vaste planten te laten tonen. 
Jos van Lint, tevens organisator van Plantarium: ‘Dit 
nieuwe evenement biedt internationale branche-
professionals de unieke kans om deze noviteiten, 
midden in het tuinseizoen, in volle bloei te bewon-
deren en de producenten ervan te ontmoeten, ter 
voorbereiding van het nieuwe teelt- en verkoop-
seizoen.’

Verspreiding van de productie
Het publiek zal voornamelijk bestaan uit profes-
sionals, vertelt Van Lint. ‘Denk daarbij aan interna-
tionale tuincentra, bouwmarkten en supermarkten. 
Daarbij gaat het niet zozeer om inkopers, maar 
om beslissers, mensen die verkoopprogramma’s 
opstellen en bepalen wat verkocht gaat worden.’ 
Kwekers die weten wat er in de markt gaat komen, 
leggen tijdens de Garden Trials and Trade contact 
met veredelaars om bepaalde soorten in het pro-
gramma op te nemen, vertelt Van Lint. ‘Dat gaat 

Garden Trials and Trade focust op 
nieuw boomkwekerijsortiment
Nieuw event zet nieuwste veredelingen houtige gewassen en vaste 
planten in etalage 

Op 12, 13 en 14 juni 2018 vindt er in het Plantariumgebouw op het International Trade Center Boskoop-Hazerswoude een nieuw evenement plaats: 

Garden Trials and Trade. Een nieuw gezamenlijk initiatief van Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij (SVB) en het Greenport Business Center (GBC). 

Actuele noviteiten en innovaties in het sortiment van houtige gewassen en vaste planten worden daarbij aan het publiek getoond. Ook biedt het event 

mogelijkheden om te netwerken en directe handel te bedrijven en vindt er een kwaliteitskeuring plaats. ‘Het is ons doel dat dit echt een wereldpodium 

wordt.’

Auteur: Guus van Rijswijck
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dan om gepatenteerde soorten met een licentie, 
maar ook om nieuwe typen. Daar moeten ze dan 
nog afspraken over maken. De licentiehouders 
verdelen de markt. Ze zorgen ervoor dat er niet 
te veel producten van een soort in een gebied 
voorkomen, maar dat de productie over de hele 
wereld verspreid wordt. De bedoeling is dat er 
internationale partijen naar Nederland komen. Het 
gaat om doelgroepen met houtige gewassen over 
de hele wereld.’ 
Vincent van Rijsewijk, manager van Greenport 
Business Center, vult aan: ‘Alle vernieuwingen, van 
de VS tot Australië, proberen we hierheen te halen 
voor Europese telers. Daardoor is zowel het aan-
bod als de vraag van inkopers van Europese ketens 
internationaal georiënteerd. We streven ernaar dat 
het echt een wereldpodium wordt.’

Goede periode
De SVB (tevens organisator van Plantarium) en 
het GBC hadden beide een voorkeur voor de 
maand juni voor de nieuwe beurs van noviteiten 
op het gebied van houtige gewassen. Volgens 
Van Lint is juni, evenals eind augustus, een goede 
periode voor zo’n beurs, omdat veel gewassen 
dan in volle bloei staan. Tot nu toe werden som-
mige perioden om noviteiten te tonen onbenut 
gelaten’, vertelt hij. ‘Tijdens Plantarium in augustus 
zijn altijd dezelfde gewassen op hun mooist, zoals 
Hydrangea en Clematis. En tijdens de IPM in Essen, 
eind januari, worden gewassen getoond die opti-
maal tot hun recht komen in de wintersituatie. Bij 
de vakbeurs Groot Groen Plus, begin oktober, gaat 
het vaak om coniferen en andere bladhoudende 
planten.’ 

Kijkje in de keuken
De maand juni, de piek in het tuinseizoen, is 
zo’n onbenutte periode, vertelt Van Lint. ‘Dat is 
voor veel deelnemers een geschikte maand. Dan 
vinden de Flower Trials plaats op het gebied van 
zaai- en perkgoed. De Stichting Vakbeurs voor de 
Boomkwekerij maakt zich altijd sterk voor houtige 

gewassen. Omdat er in juni al beweging is in de 
markt, leek het ons een aardig idee om aantrek-
kelijke gewassen ook in die periode al te tonen.’ 
Daarnaast krijgen bezoekers tijdens het event een 
kijkje in de keuken van de internationale verede-
ling en sortimentsvernieuwing. ‘Doordat ook de 
producenten van deze nieuwe gewassen aanwezig 
zijn, kunnen ketenpartners direct hun tuinplanten-
programma voor het komend seizoen samenstel-
len.’ 

Overall winnaar
Wouter den Hollander is bestuurslid van de 
Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij en werk-
zaam bij Kolster. Hij vult aan: ‘Veel planten hebben 
hun eigen bloeiperiode. Sommige sortimenten 
zijn in juni fantastisch, maar eind oktober heb je 
er niets meer aan. Op de IPM in januari vind je ook 
andere producten dan in augustus.’ Van Lint: ‘Door 
dit soort beurzen over het jaar te verspreiden, 
creëren we bovendien meerdere momenten, waar-
door ook andere soorten zoals zomerbloeiers aan 
bod komen. Met meer van dit soort evenementen 
kunnen we van het hele jaar een overall winnaar 
aanwijzen op het gebied van innovaties.’ Van 
Rijsewijk: ‘Bij het GBC willen we innovaties stimule-
ren en kwekers in een betere positie brengen. Met 
dit nieuwe evenement willen we de buitenwereld 
laten zien hoe innovatief de sector is.’

Steeds drukker in week 24
Een van de factoren die tot het initiatief leidde, 
was dat Den Hollander merkte dat het in week 24 
steeds drukker werd. ‘We vonden het zonde om 
daar vanuit de boomkwekerij niets mee te doen. 
Met de licentiehouders en veredelaars van jonge 
planten leek het ons handig als internationale 
bezoekers alles in één keer kunnen aanschouwen. 
Boskoop ligt tussen Aalsmeer en het Westland in; 
ze rijden er allemaal langs. Het gaat om bezoekers 
die voor een week naar Europa komen, van Azië 
tot Amerika. We kregen toch al zoveel volk over de 
vloer dat bij meerdere partijen het gevoel leefde 

dat dit wat professioneler moest worden aange-
pakt. We geven onze bezoekers de mogelijkheid 
om dit ook mee te pakken. Het Greenport Business 
Center (GBC) in Boskoop is daarbij de uitgelezen 
plek om deze noviteiten te showen. En SVB is de 
aangewezen organisatie om dit nieuwe evenement 
in goede banen te leiden. Hierbij geldt: een plus 
een is drie.’

Gerenommeerd gezelschap
De initiatiefnemers zijn direct aan het begin van dit 
jaar al met het plan voor de nieuwe beurs naar bui-
ten gekomen. Het streefaantal van 30 deelnemers 
is volgens Van Lint al gehaald. ‘Daar zijn we blij 
mee. Het is een gerenommeerd gezelschap, waar-
tussen zich echte veredelaars van internationale 
allure bevinden. Denk daarbij aan African Roots, 
Lubera AG en Sapho.’
Een van de eerste bedrijven die zich als deelne-
mer aanmeldden, was Salixkwekerij Bontekoe uit 
Boskoop. Peter Bontekoe, directeur-eigenaar, vindt 
het belangrijk dat deze beurs juist in juni wordt 
georganiseerd. Op dat moment is er toch al veel 
buitenlands bezoek vanwege de Flower Trials. ‘Daar 
kun je gebruik van maken. Ook kun je de visuele 
aantrekkelijkheid van een aantal producten in de 
goede periode laten zien.’ 
Ook Van Vliet New Plants uit Stroe is in juni aanwe-
zig. Het bedrijf gaat een aantal noviteiten ter keu-
ring aanbieden en wil tevens een aantal innovaties 
onder de aandacht brengen die in 2020-2021 op 
de markt komen. Peter Kroes, directeur van Van 
Vliet New Plants uit Stroe: ‘Garden Trials and Trade 
is een beurs om te polsen welke richting we de 
komende jaren als bedrijf op kunnen gaan.’ Alex 
Schoemaker Living Creations uit Boskoop gaat op 
de Garden Trials en Trade niet alleen zijn nieuwe 
rassen Hydrangea paniculata presenteren, maar 
ook de filosofie van het bedrijf. Garden Trials and 
Trade is daarvoor de perfecte gelegenheid, stelt 
hij. ‘Nieuwe soorten trekken een apart publiek. Ik 
miste een platform waar ik mijn nieuwe rassen en 
bedrijf kan presenteren’, aldus Schoemaker. 

‘SVB en GBC signaleerden 

op hetzelfde moment de 

behoefte aan een boom-

kwekerij-event waar  

innovatie én handel  

centraal staan’

7 min. leestijd
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Inkijkje in de toekomst
De bedoeling is dat Garden Trials and Trade een 
fenomeen wordt dat jaarlijks terugkeert, vertelt 
Van Lint. ‘Het is nieuw dat zo’n event op het gebied 
van houtige gewassen en vaste planten wordt 
georganiseerd. Garden Trials and Trade is een uniek 
evenement en het eerste in zijn soort. Het event is 
tevens bedoeld als een etalage voor de verkoop, 
om een inkijkje te geven in de toekomst. Bezoekers 
zien ontwikkelingen die eraan komen. Met deze 
beurs kunnen we verkopende partijen in een vroeg 
stadium in contact brengen met kwekers. Op die 
manier kunnen we op toekomstige ontwikkelingen 
anticiperen en de handel hierop laten aansluiten. 
Dit evenement zorgt voor verbinding tussen pro-
ducent enerzijds en verkooppunt anderzijds.’ 
Van Rijsewijk vult aan: ‘Bezoekers zien nieuwe 
trends van sortimenten met een commercieel 
randje. Het gaat dan om sortiment dat vanaf 
2020/2022 te zien is. De inkopers van ketens 
kunnen nu plannen wat ze in 2022 in de schap-
pen willen hebben staan.’ Ook kun je als kweker 

gerichter produceren in plaats van ad hoc wat 
gewassen neer te zetten, stelt hij. ‘Daardoor zijn de 
risico’s kleiner. Verder doen we hiermee recht aan 
vernieuwing; gewassen krijgen een eerlijke kans in 
de sector.’

Het oog van de meester
De Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen 
(KVBC) gaat als autonome partner keuringen van 
de noviteiten verzorgen tijdens de Trials. Daarmee 
krijgt het event direct een onafhankelijke kwa-
liteitsimpuls. Van Rijsewijk: ‘Bij de KVBC hebben 
ze onafhankelijke keurmeesters, specialisten en 
sortimentskenners in dienst. Zij controleren hoe 
nieuw een gewas is en op welke onderdelen. Dan 
gaat het om een kwalitatief keurmerk van een 
internationaal hoog aangeschreven instantie. Er is 
dus geen sprake van een eigen vleeskeuring à la 
Wij van wc-eend adviseren wc-eend. Het oog van de 
meester kijkt mee.’ Den Hollander benadrukt dat 
de Garden Trials and Trade niet een afgeleide is 
van Plantarium. ‘Het is iets nieuws, iets extra’s, als 
tegenhanger van de Flower Trials. Het is een gok, 
maar een doelbewuste gok, die niet uit de lucht is 
gegrepen. Ik heb er alle vertrouwen in en veel zin 
om ermee aan de slag te gaan. Het zou me verba-
zen als het geen succes wordt.’

ACHTERGROND

NIEuWE ENERGIE EN 
VERTROuWDE KRACHTEN
De twee organisatoren kunnen als geen 
ander met nieuwigheden uit de voeten en 
vullen elkaar prima aan, vertelt Van Lint. ‘De 
Vakbeurs voor de Boomkwekerij is van ouds-
her hét podium voor de introductie van nieu-
we planten. De SVB heeft als organisator van 
Plantarium ruime ervaring in het succesvol 
organiseren van beurzen. Ook weet de SVB 
hoe je mensen informeert en een evenement 
presenteert. Denk daarbij aan het genereren 
van nationale en internationale publiciteit en 
het delen van informatie met brancheprofes-
sionals.’ Het Greenport Business Center (GBC) 
is uiterst geschikt voor het ontwikkelen en 
aanjagen van commerciële initiatieven die 
bijdragen aan de innovatiekracht van de sec-
tor, vertelt hij. ‘Het GBC weet als geen ander 
hoe je een product goed in de markt kunt 
zetten. Beide partijen vormen een mooie 
combinatie om dit nieuwe event krachtig 
neer te zetten. Nieuwe energie en vertrouw-
de krachten komen samen. Om die reden is 
aan het logo de alom bekende beursnaam 
“by Plantarium” toegevoegd’, aldus Van Lint. 
Volgens Van Rijsewijk heeft het GBC een 
aanvraag voor een startsubsidie gedaan bij 
de gemeente Alphen aan den Rijn. ‘Onze 
motivatie is ook om te zorgen voor nieuwe 
handelsbedrijvigheid in het gebied. Het geeft 
veel uitstraling aan deze streek; Boskoop 
krijgt er exposure door. Hiermee trekken we 
nieuwe partijen naar de boomkwekerijsector.’ 
Ook Van Rijsewijk is erg blij met de samen-
werking: ‘Als je niet uitkijkt, ontstaan er vier 
kleine, soortgelijke initiatieven. Gelukkig zijn 
we tijdig bij elkaar gaan zitten om de krach-
ten te bundelen. Uiteindelijk is het mooi dat 
dat in de vorm van een coöperatie gelukt is.’

‘Met dit nieuwe evenement 

willen we de buitenwereld 

laten zien hoe innovatief 

de sector is’

Jos van Lint Vincent van Rijsewijk Wouter den Hollander 
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Wouter den Hollander 

Duurzaamheid gaat om het samenspel van mens, 
milieu en economie. Werken aan duurzaamheid 
is alleen effectief als je deze drie elementen mee-
neemt. Ook is duurzaamheid nooit af. Met het 
voortschrijden van kennis en technologie veran-
deren onze ideeën en de mogelijkheden om aan 
duurzaamheid te werken. De kansen van innovatie 
moeten we benutten. De geïntegreerde teeltsy-
stemen waarmee boeren gewassen telen, kunnen 
altijd beter. Met minder land, water of bestrij-
dingsmiddelen meer producten produceren is een 
goede zaak. Ook slagen we er steeds beter in om 
dit verantwoord te doen, zonder schade voor de 
gezondheid van de mens en het milieu. Eigenlijk 
is het een heel genuanceerd verhaal. Toch is het 
debat over de verdere verduurzaming van de land-
bouw dat vaak niet. Dit wordt mooi geïllustreerd 
door de discussie over neonicotinoïden en bijen.  

Uitvergrote discussie over bijen  
Als we de alarmerende berichten in de krant moe-
ten geloven, staat de honingbij op het punt om 
uit te sterven. Oorzaak is de ‘deken van gif’ die de 
landbouw over het landschap legt. De discussie is 
daarbij toegespitst op neonicotinoïden, die de oor-
zaak zouden zijn van de verhoogde wintersterfte 
bij honingbijen. Wie dieper in de materie duikt, ziet 
al snel dat het een stuk genuanceerder ligt. 

Met de honingbij gaat het helemaal niet zo slecht, 
gemeten in aantallen volken. En imkers en weten-
schappers wijzen vooral de Varroa-mijt aan als 
boosdoener voor de verhoogde wintersterfte. De 
Varroa-mijt is een parasiet die zich in de honing-
bijen vastbijt. Bijen kunnen hierdoor ziek worden 
of zelfs sterven. Naast ziekten en plagen wordt de 
gezondheid van honingbijen ook door andere fac-
toren beinvloed. Zoals het weer, de genetica van 

de bij, de imkerpraktijk en de landbouw waaronder 
de gewasbescherming. Bijengezondheid is dus 
multifactorieel. Gemiddeld overleeft tien procent 
van de bijenvolken de winterperiode niet. Op zich 
is dat geen probleem voor de imker, omdat deze 
in het voorjaar weer nieuwe volken kan maken. 
Daarmee kantelt ook het beeld dat bijen zouden 
uitsterven. De imker kiest zelf hoeveel volken hij 
heeft. Het aantal bijenvolken correleert dus sterk 
met de economische vraag naar de producten van 
bijen, zoals honing of inzet voor bestuiving van 
gewassen.  

Bij wilde bijen speelt dit laatste niet. Zij worden 
over het algemeen niet door imkers gehouden. 
Er zijn daarnaast vele soorten wilde bijen. In 
Nederland al 360 en wereldwijd wordt het aantal 
op 20.000 geschat. Met veel van deze soorten gaat 
het niet goed. Van de 360 in Nederland staat onge-

Duurzaamheid, waar gaat dat 
eigenlijk over?
Wat kunnen we leren van neonicotinoïden en bijen?

In het debat over duurzame landbouw gaat het vaak uitsluitend over milieu, klimaat of natuur. Duurzaamheid is echter breder dan deze milieuaspecten.

Auteur: Hinse Boonstra
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veer de helft op de rode lijst. Daar zijn net als bij 
honingbijen  meerdere oorzaken, die bovendien 
verschillen per bijensoort, voor. Toch zien we ook 
hier dat mogelijke effecten van gewasbescherming 
in het debat sterk worden uitvergroot. De voor 
duurzaamheid noodzakelijke nuance gaat in de 
discussie over bijen en neonicotinoïden verloren. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat om de samenhang tussen 

mens, milieu en economie. Het huidige debat over 
duurzame landbouw geeft een vertekend beeld. 
De focus ligt vaak eenzijdig op milieuaspecten. De 
discussie over neonicotinoïden en bijen is hiervan 
een goed voorbeeld; die  gaat over mogelijke 
negatieve effecten op bijen. Dit is interessant, 
want neonicotinoïden, ook wel neonics genoemd, 
worden door boeren niet gebruikt om bijen te 
bestrijden, maar plaaginsecten. Bijen zijn voor de 
duurzaamheid van de teelt juist heel belangrijk. 

Bestuiving door bijen zorgt voor een hogere en 
kwalitatief betere oogst. Boeren en fabrikanten van 
neonics weten dat. Schade berokkenen aan bestui-
vers is dan ook niet in hun belang. 

Door de eenzijdige focus op het milieu wordt 
het grotere plaatje gemist. Bij keuzes voor een 
duurzame landbouw gaat het niet alleen om de 
gezondheid van bijen. Die is heel belangrijk, maar 
dat geldt ook voor een goed inkomen van de boer, 
voor gezonde en betaalbare producten voor de 
consument, voor het zuinig omgaan met land en 
grondstoffen, voor een concurrerende economie 
en voor de vele andere aspecten van duurzaam-
heid. Neonics zijn in dezen niets anders dan een 
middel voor een boer om de samenhang tussen 
deze aspecten te versterken. 

Diverse onderzoeken laten zien dat neonics posi-
tief kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Met de 
producten kan de oogst effectiever tegen plaagin-
secten worden beschermd en kan het gebruik van 
andere middelen afnemen. Dit kan positief uitpak-
ken voor het milieu. Neonics zijn ook heel betrouw-
baar, waardoor de oogstzekerheid en opbrengst 
kunnen stijgen. Dit is niet alleen goed nieuws voor 
het inkomen van de boer, maar ook voor de consu-
ment. Kunnen vertrouwen op een zekere aanvoer 
van gezonde en betaalbare producten is belang-
rijk. Ook de natuur profiteert hiervan. Er blijft op 
deze manier meer land over voor wilde planten en 
dieren. 

Geïntegreerde teelt
De technische basis voor een duurzame landbouw 
wordt gevormd door zogenaamde geïntegreerde 
teeltsystemen. Zo’n systeem is een combinatie van 
voorkomen, diagnose en genezen. De teler heeft 
daarvoor een goed gevulde gereedschapskist 
nodig. Goed gevuld betekent een diversiteit aan 
biologische, chemische en mechanische middelen 
en methoden. Ook hier zien we in het maatschap-
pelijk debat een zeer eenzijdige focus. Bij geïn-
tegreerd telen wordt vooral gesproken over het 
uitbannen van chemie. Chemie wordt bijvoorbeeld 
als laatste redmiddel weggezet, of chemie is over-
bodig omdat er alternatieven zijn. Met deze princi-
piële opstelling dreigen we de kansen van chemie 
voor verdere verduurzaming van de landbouw te 
missen en maken we geïntegreerde teeltsystemen 
kwetsbaar. De discussie over neonics is ook hier 
illustratief. 

Neonics laten namelijk zien dat chemie helemaal 
geen laatste redmiddel is. Chemische stoffen 
kunnen zowel aan de voor- als achterkant van de 
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teelt een waardevolle rol spelen. Als zaadcoating 
beschermen ze kiemplantjes en tijdens de teelt 
zijn ze zeer effectief tegen plaaginsecten. Ze pas-
sen daarmee prima bij andere instrumenten in de 
gereedschapskist van de teler, zoals plantenver-
edeling of de inzet van natuurlijke vijanden. Ze 
zijn zelfs goed te combineren met bestuiving door 
bijen. Gebruik volgens het etiket is namelijk veilig 
voor bijen. Maar hoe zit het dan met de alternatie-
ven voor neonics? Natuurlijk zijn er alternatieven 
voor neonicotinoïden, en dat is maar goed ook. De 
duurzaamheid van ieder geïntegreerd teeltsysteem 
is afhankelijk van alternatieven. Alleen dan kunnen 
telers bijsturen als een instrument niet meer werkt. 
Afhankelijk zijn van één middel of methode is een 
slecht idee. En wat de neonics betreft, die blijken 
onder de alternatieven een heel goed alternatief.  

Verantwoord werken
Met een goed werkend geïntegreerd teeltsy-
steem zijn we er niet wat duurzaamheid betreft. 
Duurzaamheid vraagt ook om een verantwoorde 
werkwijze. Dit is belangrijk voor alle middelen 
en methoden die de boer gebruikt. We moeten 
onaanvaardbare risico’s voor mens en milieu 
voorkomen. Het belang van verantwoord werken 
wordt in de discussie over verduurzaming weleens 
vergeten. We zien regelmatig dat partijen roepen 
om een verbod op middelen of methoden die 
schade kunnen veroorzaken. Ook hiervan zijn neo-
nics een mooi voorbeeld. Diverse partijen die zich 
zorgen maken over de gezondheid van bijen willen 
neonics verbieden. Het nadeel van deze extreme 
positie is dat je boeren een waardevol middel voor 
geïntegreerd telen en verdere verduurzaming 
ontneemt. In plaats van verbieden, is het logischer 
om te kijken of het gebruik indien nodig misschien 
duurzamer kan. 

Interessant is dat we bij verantwoord werken met 
neonics eerder naar insecten in het water kijken 
dan naar bijen. Voor zover neonics invloed heb-
ben op de gezondheid van bijen, is deze klein. Het 
aantal keren dat neonicotinoïden in Nederland 
aantoonbaar schade hebben veroorzaakt aan bijen, 

is op één hand te tellen. Als je bijen wilt bescher-
men, zijn er belangrijkere factoren waar je je druk 
om kunt maken, zoals voldoende leefgebied en 
voedsel. Neonics in het water is echter een ander 
verhaal; de milieunormen worden regelmatig over-
schreden. Voor insecten die in het water leven, kan 
dit problematisch zijn. Verantwoord werken is dan 
een genuanceerde oplossing. Hiervoor bestaan 
vele mogelijkheden. De verplichting tot het zuive-
ren van afvalwater in de glastuinbouw is daarvan 
een mooi voorbeeld. Ook het gebruiken van akker-
randen als bufferzones tussen akker en water is 
effectief. De verschillende maatregelen die inmid-
dels genomen zijn, werken en de vervuiling neemt 
af. Neonics blijven op deze manier behouden voor 
de boer en het milieu is beter beschermd.  

Innovatie
Het optimaliseren van geïntegreerde teeltsyste-
men in combinatie met verantwoord werken is de 
manier om te komen tot verdere verduurzaming 
van de landbouw. Innovatie is daarbij van groot 
belang. Innovaties in bijvoorbeeld de plantenver-
edeling, de precieze landbouw, maar ook in de 
gewasbeschermingsmiddelen bieden kansen voor 
verduurzaming. 

Om deze kansen te kunnen benutten, is het 
belangrijk dat we innovaties kunnen beoordelen 
op hun bijdrage aan de samenhang tussen mens, 
milieu en economie. Een eenzijdige focus op bij-
voorbeeld milieuaspecten, zoals we zien bij bijen 
en neonicotinoïden, kan betekenen dat we de kan-
sen die innovatie biedt voor bijvoorbeeld mens en 
economie niet kunnen benutten. Duurzaamheid 
vraagt om een integrale afweging van de kosten 
en baten van technologie. 

Ook het principieel afwijzen van technologieën, 
zoals we zien bij neonics en andere chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, draagt niet bij aan 
verdere verduurzaming. Technologie is niet inhe-
rent goed of slecht. Alle middelen en methoden in 
de gereedschapskist van de boer kunnen waarde-
vol zijn. Ze kunnen bij verkeerd gebruik ook schade 
veroorzaken en dus is het van belang om de kan-
sen die ze bieden op een verantwoorde manier te 
benutten. 

De eenzijdige focus in het debat betekent ook 
dat de maatschappelijke en politiek acceptatie 
van innovaties vermindert. Wantrouwen wordt 
aangewakkerd in de onafhankelijke beoordelende 
instanties van nieuwe technologie; om het ver-
trouwen te herstellen, zien we dat de voorwaarden 
voor het op de markt brengen van nieuwe inno-

vaties steeds strenger worden. De toegenomen 
regeldruk, maar ook de intrede van politieke wil-
lekeur in de besluitvorming die is ontstaan door de 
politieke en maatschappelijke discussie over neoni-
cotinoïden en bijen, vormt inmiddels een serieuze 
bedreiging voor het behoud van zowel biologische 
als chemische gewasbeschermingsmiddelen. De 
Bee Guidance van EFSA en de manier waarop de 
Europese Commissie hiermee omgaat, zijn hiervan 
een goed voorbeeld. De gereedschapskist die 
boeren nodig hebben om geïntegreerd te kun-
nen telen, komt hierdoor onder druk te staan. 
Investeren in innovatie wordt op deze manier 
namelijk steeds onaantrekkelijker.

Het zou mooi zijn als het genuanceerde verhaal dat 
duurzaamheid en het werken aan duurzaamheid 
eigenlijk is, ook terugkomt in het maatschappelijk 
debat over duurzame landbouw. Misschien kunnen 
we daarbij wat leren van het verhaal over  
neonicotinoïden en bijen.             

Hinse Boonstra is werkzaam als public and govern-
ment affairs manager bij Bayer Cropscience, waar hij 
zich onder andere bezighoudt met duurzaamheid. 

Neonics laten namelijk zien 

dat chemie helemaal geen 

laatste redmiddel is
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Een paar lessen in nederigheid 
gehad, maar nu weer de wind in 
de zeilen. Heerlijk!

Aan alle kanten raast het verkeer op de snelwegen langs je heen, maar met goede oordoppen in is het tegelijkertijd de rustigste plek van Nederland. 

Aan de afslag van een snelweg, maar ook aan een doodlopend weggetje. Niet voor niets ligt Boomkwekerij Gooi- en Eemlust op wat wel de best bereik-

bare plek van Nederland wordt genoemd. Arnaud van Dijk vertelt hoe hij zijn bedrijf na bijna tien jaar ellende weer op de rails krijgt. 

Auteur: Hein van Iersel

Toen Gooi- en Eemlust meer dan negentig jaar 
geleden, in 1926, begon met het kweken van 
bomen, waren al die snelwegen er nog niet. Er was 
alleen maar heel veel hei en nog veel meer armoe-
de. Inmiddels behoort het Gooi op het gebied van 
grondprijzen tot de top van Nederland, maar dat is 
weleens anders geweest. Wel was er een spoorlijn 
vanuit Amsterdam. Dat bood mogelijkheden om 
het gekweekte product, in die tijd vooral kerstspar-
ren, snel naar de markt te brengen. De oprichter 
van het bedrijf, de overgrootvader van de huidige 
directeur Arnaud van Dijk, was daarin doortastend. 
In het seizoen was hij vaak maanden van huis en 
verkocht hij zijn kerstdennen tot in Londen.

Niets blijft echter hetzelfde en tussen 1926 en 
2018 is er veel gebeurd. Het oorspronkelijke bedrijf 
was ongeveer 30 hectare groot. Daar is nu nog 
ongeveer tien hectare van over. De snelweg is de 
belangrijkste boosdoener, maar ook golfbaan De 
Goyer zorgde in de jaren negentig voor het deci-
meren van het oppervlak. Arnaud van Dijk kan er 
niet zo mee zitten. Hij is overduidelijk wat minder 
avontuurlijk dan overgrootvader Jan van Dijk en 
vindt groei niet per se noodzakelijk. ‘Ik weet niet 
of groei altijd goed is. Het is makkelijk, zolang het 
goed gaat.’ Van Dijk maakt zijn verhaal niet af, maar 
het is duidelijk wat hij bedoelt. Groeien is mak-
kelijk zolang het goed gaat, maart het gaat niet 

altijd goed. En dan zit je met de gebakken peren. 
Voor Van Dijk zelf is dat een duidelijk verhaal. Hij 
kocht het bedrijf van de derde generatie, Peter 
Van Dijk in 2008, op wat met de kennis van nu het 
hoogtepunt van de markt was. Van Dijk: ‘2008 was 
een heftig jaar voor mij. Ik heb een huis gekocht, 
het bedrijf gekocht inclusief grond en ben vader 
geworden. En toen begon de crisis.’

Arnaud van Dijk: ‘Ik wil niet dat het verhaal heel 
negatief wordt, maar je mag gerust weten dat wij 
het heel slecht hebben gehad. Ik weet dat wij niet 
de enigen waren, dus voor andere bedrijven geldt: 
gedeelde smart is halve smart. In 2008 dachten ik 



www.boom-in-business.nl 39

6 min. leestijd

Regio
in beeld

en mijn ouders dat het tijd was voor de overname, 
na de wat magere jaren sinds de invoering van de 
euro. Maar vlak na de overname begon de crisis 
pas echt. In de laatste van die drie winters (2010-
2011) zijn alle Prunus laurocerasus en Ligustrum 
ovalifolium bevroren. De schade was meer dan 
100.000 euro, daarbij nog opgeteld het verlies van 
enkele jaren productie van deze voor ons belang-
rijke artikelen.’ 

Webwinkels
Een ander fenomeen dat in deze jaren sterk in 
opkomst was, was de webwinkel. ‘Particuliere han-
del hebben wij sinds 1926 altijd gehad. Vroeger 
waren er nog geen tuincentra en moest je met je 
tuinwensen direct naar de kweker toe. Vooral in 
de jaren tachtig en negentig was dit interessante 
handel. Wij zitten tussen de grote groeikernen 
Almere en Amersfoort in. Als jonge jongen was 
ik elke zaterdag met de aanhanger op pad om 
planten en bomen rond te brengen. Elke week 
kocht mijn vader een vrachtwagen vol handel op 
de Boskoopse veiling. Hij moest opletten dat de 
handel die hij had uitgezocht niet achter zijn rug 
werd weggekaapt. Week in, week uit ging bij ons 

de tuincentrumhandel door. Een advertentie in de 
regionale dagbladen en je had op zaterdag geen 
tijd om een boterham te eten.’
Van Dijk: ‘Zo’n tien jaar geleden kregen we steeds 
meer last van internethandel. Internet is een 
prijzenfestijn. Als ergens op het net een cowboy 
thuja’s van 2 meter aanbiedt voor € 8 en je vraagt 
zelf rond de € 20 voor een kwaliteitsplant, dan krijg 
je vreemde gezichten. Mensen geven je dan het 
gevoel dat je ze besodemietert. De hele prijsbele-
ving bij de consument is veranderd. Je moet ook 
steeds weer uitleggen dat je kwaliteit verkoopt 
en dat daar een prijskaartje aan zit. Het is levend 
materiaal, dat met grote zorg behandeld is. Maar 
ook van het internet komen sommige mensen 
terug als ze een miskoop hebben gedaan. Enkele 
jaren geleden hadden we opeens klanten die 
beuken kwamen kopen zonder te vragen wat ze 
kostten! Het bleek dat ze een kat in de zak hadden 
gekocht en deze ellende niet nog een keer wilden 
meemaken. Webshops zullen nooit verdwijnen, 
hoor; die illusie heb ik niet. De marge is wel een 
flink stuk minder geworden. Mensen moeten zich 
realiseren dat een aankoop slechts één kant van 
het verhaal is. Wie helpt je als je vroeg of laat in de 
problemen komt met je aankoop of advies wilt? 
Dat geldt trouwens voor alles wat je koopt op 
internet. Wat zo’n decennium geleden meekwam 
met de opkomende webshops, waren particulieren 
die zogenaamd geïnteresseerd waren in je planten, 
maar heimelijk gewoon informatie kwamen stelen. 
Soms ging het gewoon om een Latijnse naam. Je 
leert dan wel snel om wat oppervlakkig te blijven. 
Aan de telefoon: “Verkoopt u laurieren?” Jazeker; 
welke soort bedoelt u? “Die weer uitloopt op de 
stam, heb je die?” Dan zeg je maar dat het beter is 
dat ze even langskomen, maar dan zie je ze natuur-
lijk niet meer. Nog een goeie uit de smoezen-top 
tien: het is voor mijn dochter, of vader of buurman.’

Voorjaarszonnetje
‘Het is niet alleen kommer en kwel, hoor. Je kunt 
ook nog weleens lachen. Vooral als het voorjaars-
zonnetje een beetje schijnt, zijn mensen mak-
kelijker. Dan moet je meteen de deal maken en 
laten betalen. Geen offertewerk meer. De planten 
beginnen trouwens al uit te lopen, dus de tijd 
dringt. Mensen vinden het ook heel leuk als ik hun 
naam nog ken. Zijn ze jaren niet meer geweest 
en dan zeg ik opeens: Hallo meneer of mevrouw 
Huppeldepup, hoe gaat het met u? Dan zijn ze 
helemaal verbaasd, met een glimlach!’ 

Dieptepunt 
‘Het jaar 2014 was voor ons het dieptepunt. In 
financieel opzicht, wel te verstaan. Er is twee keer 
ingebroken in het kantoor en ik ben door mijn 
rug gegaan toen ik een Picea omorika 100-125 aan 
het steken was. Ik zag mijn hele toekomst in dui-
gen vallen. Mijn rugklachten zijn door een goede 
manueel therapeut gelukkig vrij snel verholpen. 
Maar je blijft wel alert als dat je overkomen is, want 
je schrikt je rot.’ 

Familiebedrijf 
‘Dat we de zware jaren hebben overleefd, hebben 
we te danken aan het feit dat we een familiebedrijf 
zijn. Het is een loodzware periode geweest, fysiek 
en emotioneel een ware uitputtingsslag. Al die tijd 
hebben we stilgestaan, of eerlijk gezegd waren we 
eigenlijk afgegleden. Ik had geen financiële mid-
delen om de zaak nieuw leven in te blazen. Je weet 
ook niet waar je het zoeken moet. Bovendien wilde 
ik me ook niet verder in de schulden steken, want 
dan zak je nog verder weg. In zekere zin ben ik wel 
trots dat ik alle leveranciers altijd netjes heb kun-
nen betalen. We hebben veel stress gehad om het 
hoofd boven water te houden. Kosten gesneden 
waar het kon, postbus en LTO-lidmaatschap opge-
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zegd, dat soort dingen. Van onze accountant des-
tijds hebben we ook afscheid genomen. Hadden 
ze weer eens iets aan ons dossier gedaan en hup, 
factuur erachteraan. Daar ga je je aan ergeren. Nu 
zitten we bij een administratie- en advieskantoor 
waar ze compassie met ons hebben. Een fijne man, 
die echt met je meedenkt, die de situatie in het 
mkb goed begrijpt en meehelpt.’ 

Mechaniseren 
‘In 2008 hebben we nog wel een andere vrachtwa-

gen gekocht, eentje met een laadklep. We hadden 
in de schuur nog een hefmast staan, die al jaren 
niet meer echt was gebruikt. Die hebben we uit het 
stof gehaald en sindsdien laden we gerooide plan-
ten direct in de kwekerij op een pallet. Voorheen 
hadden we alles drie of vier keer in onze handen. 
Alles wat enigszins te mechaniseren is, verdient 
aandacht. Wij vinden de kwaliteit belangrijk en 
daarom snoeien wij nog met de hand. We hebben 
veel uiteenlopende artikelen.

Eind 2016 hebben we een gebruikte Pazzaglia 
gekocht. Een superinvestering; die machine ver-
vangt een man en verricht zwaar werk. Hij werkt 
ook lekker snel. Dat is handig met de daghandel 
van tegenwoordig. Op maandagmorgen weten 
we vaak nog niet wat we moeten rooien en dan 
komen de bestellingen. Op dinsdag rond het mid-
daguur moet dat allemaal in Boskoop staan. Je 
moet maar zien hoe je het klaarspeelt. We hadden 
al wel een kluitenrooier en één voor blote wortels, 
maar die zijn meer geschikt voor bomen met een 
kale stam. Bomen hebben we niet meer zoveel, wel 
heesters, sparren, dennen en haagplanten. Bijna 
alle producten worden geleverd met (draad)kluit 

en dan is de Pazzaglia ideaal. Het kluitenrooien 
is nu kinderspel. Als we een grote order hebben, 
laten we een loonbedrijf uit Opheusden komen; 
dan heb je er meteen wat handjes bij.’
 
Sortiment 
‘De afgelopen jaren is er van een aantal artikelen 
duidelijk minder verkocht. Haagplanten doen het 
steeds beter, maar heesters (Forsythia, Deutzia, 
Corylus, Weigelia, Cornus e.d.) van 80-100-125-
150 die altijd goed weggingen, gaan nu lastiger. 
Sommige planten zijn interessant als grote soli-
tair, en naaldhout ging in 2017-2018 wel aardig. 
Maar het blijft lastig om de jaaromzet in een paar 
maanden te verdienen. We zijn momenteel bezig 
om het tuincentrum op te knappen, onder andere 
met een nieuw bassin voor de ontijzering van het 
grondwater uit onze bron. Dan kunnen we het 
seizoen verlengen met potplanten. Bovendien 
hebben we serieuze plannen om naast de kwekerij 
een aan planten verwante activiteit te ontwikkelen, 
zodat we ook in de zomermaanden omzet hebben. 
Mijn vrouw, die momenteel nog buiten het bedrijf 
werkt, kan zich daar dan mee bezighouden. Wat 
dat precies is, moet helaas nog geheim blijven. Een 
goed idee is immers snel gekopieerd, nietwaar?’

Van Dijk: ‘De afgelopen jaren hebben we dus een 
paar flinke lessen in nederigheid gehad, maar nu 
krijgen we weer wind in de zeilen. Heerlijk!’
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BooMkWEkErij Gooi EN EEMluSt

Naam bedrijf: Boomkwekerij  
Gooi en Eemlust 
Naam eigenaar: Arnaud van Dijk
opgericht in: 1926   
Aantal hectares: 10
Dominante grondslag: zandgrond
Aantal medewerkers: 2 
Gespecialiseerd in:  alle Prunus  
laurocerasus en Ligustrum ovalifolium  
en naaldhout
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Nu weer veel leuker dan 
voor de crisis
Kwekerij De Limieten liep tegen zijn grenzen aan, maar krabbelt nu weer op

Het is een ongebruikelijke plek voor een boomkwekerij in een dorp dat je niet meteen associeert met boomkwekerijen. kwekerij De limieten zit midden 

in een chique woonwijk, boordevol met riet gedekte Gooise villa’s in Huizen. 

Auteur: Hein van Iersel 

Mijn eerste vraag aan Robert en Janna Tjebbes van 
De Limieten is: is jullie bedrijf nog te omschrijven 
als een kwekerij, of is het eerder een handelskwe-
kerij annex hoveniersbedrijf dat bijzondere bomen 
en planten levert aan een kapitaalkrachtig Goois 
publiek? De directeur en oprichter van Kwekerij 
De Limieten, Robert Tjebbes, lijkt niet zo snel van 
zijn stuk te brengen, maar kijkt nu toch even op. 
‘Oh, jij bent beter geïnformeerd dan ik dacht.’ Wat 
blijkt? De Limieten heeft vorig jaar vijftien hectare 
boomkwekerij in Ermelo overgedaan aan Wencop 

Kwekerijen in Barneveld,  inclusief de complete 
opstand op deze pachtgrond. Voor Wencop was 
dit een mooie uitbreiding van het areaal. Robert 
Tjebbes beschrijft deze inkrimping als een nood-
zakelijke actie om te zorgen dat het werk gedaan 
blijft. De Limieten zou volgens Tjebbes op het 
hoogtepunt meer dan 40 mensen aan het werk 
hebben gehad; een aantal dat inmiddels is gedaald 
naar ongeveer tien m/v, exclusief alle inhuur. Daar 
past het onderhoud van een complete kwekerij in 
Ermelo niet bij.  

Tjebbes zwaait even rond met zijn hand: ‘Voor de 
crisis zaten hier ongeveer vijftien mensen in staf- 
en bureaufuncties. En weet je, ik vind het nu weer 
veel leuker dan voor de crisis.’

Showtuin
Met die inkrimping tot ongeveer een kwart van 
de omvang is ook de focus van het bedrijf veran-
derd. Van een echte kwekerij met een specialisatie 
in zware ornamentele bomen en struiken is het 
bedrijf nu meer gericht op de ongeveer vijf hectare 
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groot Inspiratiepark, dat midden tussen de Gooise 
villa’s ligt. Daar zie je overigens weinig van. Als je 
bij De Limieten uit je auto stapt en je wandelt naar 
het kantoor dat tussen de bomen staat, heb je niet 
het idee dat je in een woonwijk bent. De locatie 
van De Limieten midden op het Gooise matras is 
goed, maar de nabijheid van veel mondige Gooise 
burgers lijkt ook weleens tot problemen te leiden. 
Vader en dochter Robert en Janna Tjebbes hadden 
de dag daarvoor een uitgebreide bijeenkomst in 
de rechtbank over een conflict met de buren over 
de bestemming van het terrein. 

1977
Robert Tjebbes (63 jaar) is duidelijk geen dertien-
in-een-dozijn boomkweker en dus ook niet op de 
gebruikelijke manier in de boomkwekerij begon-
nen. Zijn vader had twee hectare grond in Huizen, 
waarop een pachter bomen kweekte. Toen dat 
bedrijf ermee stopte, nam Tjebbes junior de grond 
én het beroep over. Hij belandde in de sector zon-
der enige kennis over kweken, maar kreeg daar 
vervolgens wel aardigheid in. Wat eerst een soort 
hobby was en goed te combineren met een studie 
aan de sociale academie, werd door de jaren heen 
een succesvolle biznis, waar op het hoogtepunt 
dus iets van veertig mensen aan de slag waren. 

En toen kwam de crisis. Robert en Janna Tjebbes 
kunnen niet goed verklaren hoe de crisis zo hard 
kon toeslaan op hun bedrijf, maar in essentie komt 

het er gewoon op neer dat de klanten ophielden 
met bomen kopen. ‘Tsja’, constateert Tjebbes seni-
or, ‘wat moet je dan nog doen?’ Het terugschakelen 
van het bedrijf van ruim 40 mensen naar ongeveer 
een kwart daarvan was natuurlijk een pijnlijk 
proces,  waarbij in totaal zes of zeven mensen wer-
kelijk werden ontslagen. De rest vertrok door het 
aflopen van het contract of nam zelf ontslag.

Door de crisis is De Limieten dus een ander bedrijf 
geworden, veel kleiner en meer op handel en 
tuinarchitectuur gericht. Eigenlijk misschien eerder 
een hoveniersbedrijf met een eigen kwekerij. Aan 
de klantenfocus is weinig veranderd; het gaat nog 
steeds om hetzelfde kapitaalkrachtige publiek. 
De Limieten verkoopt bomen en legt tuinen aan. 
Niet alleen in Nederland maar ook Internationaal! 
Tjebbes vertelt over een klus die vandaag op het 
menu staat. Twee serieuze bomen, met kluiten 
die minimaal 500 kilo wegen, moeten door een 
Amsterdams grachtenpand heen getransporteerd 
worden. Normaal zou je de kluiten door een kraan 
over het dak laten takelen, maar op de gracht is 
onvoldoende ruimte om een kraan af te stempe-
len. Janna Tjebbes blijft er koel onder en doet alsof 
het niet veel voorstelt als ik zeg dat ik daar wel een 
paar foto’s van wil hebben. 

Niet arrogant 
Die focus op dit kapitaalkrachtige publiek bete-
kent ook keuzes maken. Janna Tjebbes: ‘Als hier 
mensen komen voor een tuin met wat grinttegels, 
moet je hen duidelijk maken dat ze een deur ver-
der moeten zijn. Dat is niet arrogant; dat is weten 
wat je kunt en wat je wilt. Ons specialisme is het 
aanleggen van tuinen met grote bomen. Wij zijn 
de Bijenkorf onder de boomkwekers.’

Robert Tjebbes: ‘Ik merk wel dat ik ouder word. 
Ik was altijd al allergisch voor praten over koetjes 

en kalfjes, maar als er nu iemand een uur op de 
kwekerij is en mij van het werk houdt om niets 
te kopen, kan ik daar minder goed tegen dan 
vroeger. Maar als klanten oprecht geïnteresseerd 
zijn in groen en bomen, vind ik dat weer wel leuk.’  
Dochter Janna  is uit hetzelfde hout gesneden 
en vindt het aanvankelijk maar niks dat zo’n rare 
journalist van Boom In Business haar van het werk 
houdt voor een interview. Dat komt mooi tot uiting 
als ik haar vraag even onder een taxushaag te 
poseren voor een foto. Als mijn camera twee keer 
geklikt heeft, zegt ze: ‘Nu is het mooi geweest’, om 
weer achter haar computer te kruipen.

Dochter Janna werkt nu drie jaar op de kwekerij en 
heeft net als vader Robert een wat ongebruikelijke 
route afgelegd. Janna Tjebbes is afgestudeerd 
criminoloog, maar was naar eigen zeggen wel kaar 
met het vele vergaderen en praten wat bij dat vak 
hoort. Haar taak bij De Limieten is het runnen van 
het kantoor, maar ze klimt met evenveel gemak op 
de shovel. Er is nog geen beslissing genomen over 
de vraag of zij het bedrijf gaat overnemen. Janna 
Tjebbes: ‘Je hebt drie soorten klanten: de eerste 
soort vindt het altijd te duur, de tweede soort vindt 
het nooit te duur en de derde soort wil graag een 
dealtje maken en is uit op korting.’ Die laatste soort 
is nogal dikgezaaid bij De Limieten; vaak zijn het 
succesvolle zakenmensen, die gewend zijn om te 
wheelen en te dealen.

kWEkErij DE liMiEtEN

Naam eigenaar:  Robert Tjebbes
opgericht in: 1977   
Aantal medewerkers: 10
Gespecialiseerd in: grote solitaire bomen  
en struiken, grote groenblijvers

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7484



2 - 201844

Kees Mocking oogt jong en vitaal; je zou hem 
zeker niet de 63 jaren geven die hij al achter zich 
heeft. Als ik een halfuur te vroeg de plaats op draai, 
is hij druk bezig om een aantal Deense karren met 
coniferen klaar te zetten. ‘Ik herken jou wel’, roept 
Mocking al van verre. ‘Pak maar een kop koffie. 
Eerst even dit afmaken; dadelijk komen ze deze 
planten ophalen.’

De koffie van Mocking is niet geweldig, maar dat 
wordt meer dan goedgemaakt door het vrolijke 
en jongensachtige enthousiasme waarmee de 
kweker je meevoert in de geschiedenis en opzet 
van zijn bedrijf. Wat blijkt: Mocking is allesbehalve 
een standaard kweker; hij is een ‘bekeerde’ ic-ver-
pleegkundige, die pas op iets latere leeftijd in de 
boomkwekerij is beland. 

‘Ik werkte als verpleegkundige in het Radboud-
ziekenhuis in Nijmegen en had een collega die 
als uit de hand gelopen hobby Pinus kweekte. Dat 
vond ik wel leuk. Ik heb me toen ingeschreven 
op een boomteeltvakschool in Breda, die toen 
nog gerund werd door de DLV. Dat bleek een 
goede greep, want door die opleiding kon ik een 
vliegende start maken. Ik had 35 klasgenoten, die 
thuis allemaal een kwekerij hadden. Al snel was het 

‘Coniferen zijn voor ons  
stabiele productgroep gebleken’

Voor de Nederlandse afzetmarkt wordt de conifeer geleidelijk aan weer belangrijker. kees Mocking van Boomkwekerij Mocking maalt er niet om. Voor 

hem is de productie van grote solitaire coniferen als Thuja, Chamaecyparis en Taxus de stabiele kurk waarop zijn bedrijf drijft en (bijna) altijd heeft 

gedreven. 

Auteur: Hein van Iersel 
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0,5 hectare grote bedrijfje in Groesbeek niet meer 
groot genoeg. Ik kon 20.000 coniferen planten op 
die halve hectare die mijn eerste kwekerij groot 
was, maar die was ik in een mum van tijd kwijt. 
Gelukkig kon ik terecht bij het ouderlijk huis in 
Achterveld. Het was toen ook niet meer te combi-
neren met mijn baan in het ziekenhuis. De belang-
rijkste reden om de switch te maken van een vei-
lige baan in het ziekenhuis naar de boomkwekerij, 

was mijn ambitie om zelfstandig ondernemer te 
worden, maar vooral de kans om in de buitenlucht 
te werken en op het platteland te wonen. Ik begon 
in Achterveld met 4 hectare en kon doorgroeien 
naar 12 hectare.’ 

Windhorst
Mocking: ‘Mijn grootste mazzel was dat ik precies 
op de route van Boskoop naar het noorden zat. 
Mijn vaste transporteur Windhorst kwam twee keer 
per dag over verkeersplein Hoevelaken gereden, 
en ik kon makkelijk 1000 tot 1500 bomen per dag 
klaarzetten. Ik had verse grond, kon goede kwali-
teit leveren en had vooral klanten die een slagje 

meer kwaliteit wilden. Kortom: het bedrijf draaide 
goed; er was afzet via de traditionele handelaren 
in Boskoop, maar ook het bemiddelingsbureau van 
de VBA in Aalsmeer was belangrijk. Dit vormde een 
stabiele basis onder het bedrijf. Het gaf rust, omdat 
ik alleen met kweken bezig kon zijn. Een jaar of vijf 
geleden verloor ik in één keer mijn belangrijkste 
afnemer. Er was meer aanbod, meer concurrentie 
en een prijsval in de coniferen, waaraan je dan 
niet meteen wilt toegeven. In Brabant en ook in 
Oost-Nederland waren kwekers die wat ik deed 
veel grootschaliger deden en vooral ook scherper 
aan de prijs waren. Ik had dus een probleem. Dat 
heb ik opgelost door een aantal jaren buiten de 

kWEkErij kEES MockiNG

Naam bedrijf: Boomkwekerij Kees Mocking
Naam eigenaar: Kees Mocking
omzet: categorie dus tussen xx en xx 
opgericht in: 1987 
Aantal hectares: 7
Dominante grondslag: Lemig zand
Aantal medewerkers: 1
Gespecialiseerd in: coniferen in de volle 
grond in de maat rond de 200 cm
3 belangrijkste gewassen/soorten: 
Chamaecyparis, Taxus en Thuja

De beste investeing ooit, Een SMA Tool Carrier.
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deur te werken als adviseur arbo en gezondheid. 
Gelukkig bleek het afzetprobleem niet al te ern-
stig en binnen een halfjaar had ik mijn afzet weer 
op orde. De coniferen die ik nu kweek, gaan met 
name naar de Scandinavische landen en Duitsland. 
Internetbedrijven zijn belangrijk geworden, onder 
andere Plantinavia.se, maar ook tuincentra, afhaal-
centra en plaatselijke hoveniers. Webshops worden 
sowieso steeds belangrijker. Zweden en Finland 
zijn interessant omdat het groeiseizoen daar zoveel 
korter is, waardoor de teelt bij ons in Nederland 
goedkoper uitvalt. Daarnaast eist Scandinavië een 
bepaalde kwaliteit waaraan je je moet houden. Als 
een plant te los gegroeid is en er valt een dik pak 

sneeuw op, heb je kans dat er takken uit breken. 
Dat betekent dat je alle dubbele toppen eruit moet 
knippen en de plant door snoeien compact moet 
houden.’ 

Afbouwen 
Mocking ziet er nog jong uit. Dat wil niet zeggen 
dat hij niet met zijn pensionering bezig is. Pas 
geleden heeft hij de eerste stap genomen en 5 
hectare grond afgestoten. Hij hoopt dat hij bin-
nen drie à vier jaar alle gewassen van de kwekerij 
kwijt is. Zijn ideaalbeeld is dat hij op het bedrijf 
kan blijven wonen en de grond kan verhuren, 
bijvoorbeeld aan een Opheusdense kweker. Veel 

kwekers in Opheusden zijn op zoek naar goede 
zandgrond – tenminste, dat verwacht Mocking – 
omdat ze daarop planten kunnen kweken die in de 
Opheusdense klei minder goed groeien. Daarnaast 
is Opheusden maximaal een uur rijden. ‘Mijn ter-
rein is goed gedraineerd en is voorzien van een 
vaste regeninstallatie. Je kunt dus meteen aan de 
slag.’ Na zijn afscheid van de kwekerij kan hij dan 
misschien nog wat bijverdienen met de caravan-
stalling die hij op het erf heeft en die hij van zijn 
vader heeft overgenomen. 

Mechanisatie
Efficiency is belangrijk voor Mocking. ‘Wat dat 
betreft, probeer ik de lat zo hoog mogelijk te leg-
gen. Vroeger had je een plant een paar keer in de 
hand. Nu zetten we de kluiten van het plantbed op 
de pallets of boxen. Er hoeft nagenoeg niet meer 
overgeladen te worden in de schuur; alle orders 
komen kant-en-klaar in de loods aan. Dit geeft een 
enorme besparing in tijd.’

‘Mijn beste investering ooit is een SMA-toolcarrier, 
een handige multifunctionele verzorgingsmachine 
waarmee ik bijna alles kan doen. Dit houdt in 
schoffelen, gewasbescherming, onkruidbestrijding, 
ondersnijden en het doseren van meststoffen. Ook 
kan er een snoeischaar van bijna 2 meter onder 
bevestigd worden; hiermee zijn de coniferen in 
vijf tot tien seconden perfect en uniform geknipt. 
Er is momenteel een heel nieuwe generatie van 
dit soort machines op de markt. De machines van 
Ezendam zijn technisch beter en gebruiksvriende-
lijker.’ 

Vijftien jaar geleden kwam Robert Tannenbaum in 
dienst. Robert komt uit Polen, maar is in al die jaren 
behoorlijk ingeburgerd. Hij is ook een echte vak-
kracht geworden, die het werk nog steeds met veel 
enthousiasme verricht. De onderlinge verhouding 
is ook goed te noemen. Er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over de werkverdeling, waardoor alles 
soepel verloopt.

Daarnaast is er nog een belangrijke figuur aanwe-
zig, en dat is echtgenote Erica Mocking. Zij neemt 
een centrale plaats in. Je kunt haar de spil van 
het bedrijf noemen, de belangrijkste regulerende 
kracht in het bedrijf en het gezin.

Kees Möcking en zijn Poolse medewerker.
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Berbée is objectleider Bedrijfsvoering bij 
Naktuinbouw in Roelofarendsveen. Als zodanig 
is hij verantwoordelijk voor de teelt: ‘Zo’n tachtig 
verschillende gewassen op 13 ha in de vollegrond 
en in 4 ha kassen. Dat is ieder jaar weer een hele 
puzzel’, zegt hij. 

Naktuinbouw bewaakt in opdracht van het minis-
terie van LNV de kwaliteit van teeltmateriaal. Het 
keurt het materiaal bij zo’n 3.000 geregistreerde 
boomkwekerij-, groente- en bloemisterijbedrijven. 
Daarnaast doet het onderzoek voor de registratie- 
en/of kwekersrechtverlening van boom-, groente-, 

bloem- en landbouwgewassen. De laboratoria 
van Naktuinbouw ondersteunen de afdelingen 
Keuringen en Rassenonderzoek of toetsen op 
verzoek van bedrijven. Het team Bedrijfsvoering, 
waarin Berbée werkt, verzorgt de proeven van de 
onderzoeken in de kassen en op het veld.

‘Bodemvocht is essentieel voor 
een proef van goede kwaliteit’
Rekenen met pF-curve loont 

Minimale grondbewerking, een gezond bodemleven en een goede vochthuishouding. Dat zijn voor Gijs Berbée van Naktuinbouw de drie basisvoor-

waarden voor een optimaal bodembeheer. De pF-curve van Eurofins Agro is daarbij een onmisbaar instrument.

Auteur: Eurofins Agro
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uniforme bodem
Berbée: ‘De bodem moet in orde zijn. We zijn 
voortdurend bezig met het verbeteren van het 
land. Sinds twee jaar werken we met “niet-kerende 
grondbewerking”. Wij geloven sterk in de voorde-
len hiervan. Ik vergelijk het met je woonkamer. Die 
wil je toch ook niet iedere keer op z’n kop zetten? 
Zo is het ook met de bodem en het bodemleven.’

Iedere teelt laat een afdruk achter op de bodem, 
weet Berbée. ‘Aan het eind van een proef werken 
we het gewas onder. Alles wordt gekneusd. Land 
waar kool op heeft gestaan, laat een andere struc-
tuur achter dan land waar sla op gestaan heeft. Dit 
kan gevolgen hebben voor teelten in het volgende 
seizoen. We willen het land wat betreft kwaliteit 
zo egaal mogelijk hebben om onze proeven zo 
uniform mogelijk te laten groeien. Grondanalyses 
zijn daarbij voor ons onmisbaar. Op basis van die 
informatie weten we welke maatregelen we moe-
ten nemen.’

rekenen met pF-curve
De bodemstructuur en de bodemsamenstelling 
zijn van grote invloed op de vochthuishouding 

van de bodem. ‘Bodemvocht is essentieel voor 
een proef van goede kwaliteit. Dit kan per perceel 
enorm verschillen en zelfs binnen een perceel is er 
vaak variatie. We werken met de pF-curve in com-
binatie met bodemvochtsensoren om hiervan een 
beeld te krijgen. De pF-curve geeft informatie over 
de eigenschappen van de bodem, terwijl de senso-
ren inzicht geven in de actuele situatie.’

De teamleider legt uit hoe hij werkt met de data 
(zie figuur 1): ‘In de pF-curve in het verslag staan 
twee lijnen die belangrijk zijn, namelijk de veld-
capaciteit en het verwelkingspunt. Daartussenin 
ligt ergens het punt waarop je het vocht in de 
bodem moet aanvullen. Dit is het aanvulpunt. 
Meestal wordt dit bij een pF van 2,7 vastgesteld. 
Vervolgens kan je berekenen hoeveel je moet 
beregenen om de bodem weer aan te vullen tot de 
streefwaarde. Stel, de streefwaarde van de bodem 
is 40% water en het aanvulpunt ligt bij 32% water. 
Dan moet je bij een bemonsterde laag van 250 
mm (40% - 32%) x 250 = 20 mm beregenen om het 
bodemvocht weer aan te vullen.’ Met behulp van 
de sensoren bepaalt Berbée steeds wat de actuele 
waarde van het bodemvocht is.

Nauwkeurig beregenen

‘Een pF van 2,7 is in mijn optiek de beste waarde 
voor het aanvulpunt. In sommige gevallen kan je  
een andere pF-waarde als aanvulpunt gebruiken. 
Dit hangt af van verschillende factoren, zoals teelt-
periode en gewassoort. Tuinders en akkerbouwers 
kunnen dit naar eigen inzicht bepalen.’ Hij besluit: 
‘Dankzij nauwkeurig afgemeten beregening zor-
gen we voor een optimale groeisituatie. Dat komt 
de gewassen dan ook ten goede, en onze onder-
zoeksresultaten.’

De pF-curve is onderdeel van Bemestingswijzer 
Compleet. Dit pakket bestaat uit een volledig 
grondonderzoek. 

ACTUEEL3 min. leestijd

Gijs Berbée Figuur 1: de pF-curve met in het midden het punt waarop het vocht in de bodem moet worden aangevuld. 

‘We werken met de pF-curve 

in combinatie met bodem-

vochtsensoren om een beeld 

te krijgen van het bodem-

vocht’
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De ziekte van Lyme wordt overgebracht door een 
teek, een spinachtig insect dat vooral leeft in bos-
sen, struiken, gras, duinen, heide en openbaar 
groen. Teken zijn meestal zwartbruine diertjes die 
beperkt kunnen springen of vliegen. Ze kruipen 
of klimmen op mensen en dieren, vaak gastheren 
genoemd. Een duidelijk kenmerk van een teek is 
dat er geen of nauwelijks een scheiding tussen 
kopborststuk en achterlijf bestaat. De teek heeft 
net als andere spinachtigen acht poten. In de 
jeugdfase hebben ze zes poten (de zogenaamde 
larven). In vergelijking met andere spinachtigen 
zijn de poten klein.
De kop van de teek is vrij klein en slecht zichtbaar 
en heeft verschillende monddelen. De zuigsnuit 
(het hypostoom) doet denken aan een tong en 
bestaat uit een met weerhaken getand steek-
orgaan; eigenlijk moet je dit zien als een soort 
boororgaan. De teek brengt dit in de huid van zijn 
gastheer en hij verankert zich hiermee in de huid. 
In het speeksel zit zowel een verdovende stof als 
een stof die de bloedstolling tegengaat. Hierdoor 
wordt de tekenbeet niet gevoeld en kan de teek 
zich onmerkbaar ergens vastbijten. Een teek kan 
enige dagen tot wel een week lang op dezelfde 
gastheer blijven zitten. Teken zijn er het hele jaar 
door, maar zodra de temperatuur boven de 5 tot 
10 °C komt, kunnen ze actief worden. De meeste 
mensen worden gebeten in de periode van maart 
tot en met oktober.

Soorten teken
Er komen wereldwijd verschillende soorten 
teken voor; de laatste schatting is 820 soorten. In 
Nederland komen nu ongeveer tien soorten voor, 
waarvan een aantal ziekteverschijnselen kan ver-
oorzaken. Dit aantal is groeiende vanwege klimaat-
veranderingen en het reisgedrag van mens en dier.
Momenteel is de schapenteek (Ixodes ricinus) de 
grootste veroorzaker van de ziekte van Lyme (de 
bacterie Borrelia burgdorferi). Deze teek is eveneens 
de veroorzaker van een aantal allergische reacties, 
die uiterst vervelend zijn. Een andere tekensoort 
die in opmars is, de Dermacentor-teek, komt uit 
het Middellandse Zeegebied. Deze teek kan de 
ziekte Tick-borne lymphadenopathy overbrengen 
(de Ricketsia slovaca-bacterie); deze wordt ook 
wel de ‘hondenkiller’ genoemd. Deze teek is zeker 
niet ongevaarlijk voor mensen en is inmiddels in 
Nederland gesignaleerd.
Tick-borne lymphadenopathy (TIBOLA) is meestal te 
herkennen aan een pukkeltje dat gaat zweren en 
na enkele dagen geel vocht afscheidt, waardoor 
korsten worden gevormd. Dit kan gepaard gaan 
met vergrote lymfeklieren en een kale plek op 
de huid. De klachten kunnen één tot 55 dagen, 
gemiddeld negen dagen na de beet ontstaan en 
maanden aanhouden. Een antibioticakuur is nodig 
om de ziekte te behandelen.

De oorzaak van lyme
We zullen ons nu beperken tot de schapenteek, 

met name de ziekte van Lyme. In het laatste 
onderzoek naar teken in Nederland bleek van 
de onderzochte schapenteken gemiddeld 23,6% 
geïnfecteerd te zijn met Borrelia burgdorferi. Een 
volwassen vrouwtjesteek die ziekteverwekkers bij 
zich draagt, kan deze aan een deel van de eitjes 
doorgeven. De eitjes en de larven kunnen dus al 
geïnfecteerd zijn. Dit houdt in dat ook een beet 
van de larve en de nimf de ziekte van Lyme
kunnen veroorzaken. 
De meeste teken raken geïnfecteerd door zich te 
voeden met geïnfecteerd bloed van een gastheer. 
Vooral de nimfen, die al een keer bloed hebben 
gezogen en dus een grotere kans hebben geïnfec-
teerd te zijn, vormen een groot risico voor mensen. 
Omdat ze kleiner zijn dan de volwassen teken, 
worden ze makkelijker over het hoofd gezien.
Teken reageren op mensen en dieren; ze reageren 
op het verhoogde koolzuurgehalte in de uitade-
mingslucht, lichaamswarmte, de verspreiding van 
geuren, verandering van lichtinval of een combi-
natie ervan. Ze zoeken naar een warm en vochtig 
plekje, bijvoorbeeld achter de oren, in de liezen, 
knieholtes of oksels.

Welke klachten horen bij de ziekte van lyme?
Het meest voorkomende signaal van de ziekte 
van Lyme is een rode ringvormige vlek (erythema 
migrans) op de plaats waar de teek heeft gebeten. 
Soms is er sprake van een blauwachtige of roze 
vlek. De vlek verschijnt meestal na enkele dagen 

Ziekte van Lyme toegelicht 
Voorlichting over gevaren en preventie tekenbeten blijft noodzakelijk

iedereen die werkzaam is in de openbare 

ruimte, is op de hoogte van de gevolgen van 

een tekenbeet, die de ziekte van lyme veroorza-

ken kan. Daar gaan we tenminste van uit! Maar 

wat blijkt: niet iedereen is goed op de hoogte 

van de ziekte van lyme.

Auteur: Arnold Bakker 
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tot twee weken na de tekenbeet, maar dat kan ook 
pas na drie maanden zijn. Het is dus belangrijk de 
plek van de tekenbeet een aantal maanden goed 
in de gaten te houden. De vlek wordt binnen een 
paar dagen een grotere ring. Zo’n ring is typerend 
voor de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme is te 
behandelen met antibiotica. Jaarlijks krijgen onge-
veer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Daarvan 
heeft 70% rode ring- of vlekvormige uitslag op de 
huid (erythema migrans). De overige 30% krijgt 
andere ziekteverschijnselen, zoals griepachtige 
klachten, hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijn en 
vermoeidheid. Iemand die mogelijk de ziekte van 
Lyme heeft, heeft dus niet per se een rode kring 
gehad.

Stadia van lyme
De ziekte van Lyme kent globaal drie stadia. 
Meestal begint het met een lokale infectie op de 
plaats van de beet (erythema migrans) of met vage 
ziekteklachten. In de fase daarna heeft Borrelia 
zich door het lichaam verspreid. De laatste fase is 
chronische Lyme. Het eerste stadium is goed te 
behandelen met antibiotica, maar na de antibioti-
cakuur moet nog wel onderzoek plaatsvinden om 
te controleren of de bacterie werkelijk verdwenen 
is. Veel artsen vinden dit niet noodzakelijk. Helaas 
komt daardoor ongeveer 10% van de gevallen 
terecht in stadium 2. Verder kan men enige tijd na 
de tekenbeet griepachtige klachten krijgen, zoals 
hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijn en vermoeid-
heid. Deze klachten kunnen weer verdwijnen. Als 
de Lyme-bacterie zich door het lichaam verspreidt, 
kunnen diverse symptomen optreden.

Stadium 2: vroege gedissemineerde infectie
Na de tekenbeet kan Borrelia burgdorferi in de 
bloedbaan terechtkomen, wat tot een gedissemi-
neerde infectie leidt. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat de bacterie al binnen enkel etmalen kan disse-
mineren en onder andere het centrale zenuwstel-
sel kan infiltreren. Via het bloed wordt de bacterie 
in het lichaam verspreid. De bacterie is slechts kort 
in de bloedbaan aanwezig en kan in elk orgaan 
terechtkomen. De meeste ziekteverschijnselen 
ontstaan in het zenuwstelsel, de gewrichten en 
het hart. Zoals al eerder is opgemerkt, heeft onge-
veer de helft van de patiënten geen tekenbeet 
of erythema migrans ontdekt. Het komt daardoor 
regelmatig voor dat de ziekteverschijnselen niet 
direct met de ziekte van Lyme in verband worden 
gebracht.
De ziekte van Lyme is een multisysteemziekte en 
kan leiden tot verschillende klachten, onder andere 
neurologische (zenuwstelsel/hersenen), derma-
tologische (huid), reumatologische (spieren en 

gewrichten), cardiologische (hart), oftalmologische 
(ogen) en psychiatrische.

Stadium 3: chronische lyme
Als de duur van de ziekte langer dan een jaar 
is, spreken we van chronische Lyme. Alle eerder 
genoemde verschijnselen kunnen een langdurig 
verloop hebben, ziekteverschijnselen kunnen ver-
minderen en toenemen, waarbij de symptomen 
van orgaansystemen kunnen wisselen.
Naast de specifieke verschijnselen in verschillende 
orgaansystemen staan bij de chronische vorm 
van de ziekte de algemene (ook wel aspecifiek 
genoemde) klachten op de voorgrond. Deze klach-
ten bestaan onder andere uit griepachtige ver-
schijnselen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, 
voorbijgaande temperatuursverhoging van enkele 
uren, transpireren en wisselende pijn in spieren, 
pezen en gewrichten (zonder objectieve lokale 
ontstekingsverschijnselen).

Vaststellen van de diagnose 
De diagnose van de ziekte van Lyme wordt geba-
seerd op de ziektegeschiedenis, symptomen en 
resultaten van onderzoeken. Meestal voert men 
een bloedtest uit (ELISA of western blot-test). Deze 
testen worden gebruikt ter ondersteuning van 
de diagnose. Helaas zijn deze vaak ten onrechte 
negatief. De bacterie is namelijk pas na vier tot zes 
weken zichtbaar in het bloed. Er moet opgemerkt 
worden dat er ook andere testen zijn die werken 
op basis van DNA-toetsing. En van deze testen 
wordt de Hybrispot-test genoemd. De Hybrispot 
is een nieuwe DNA PCR-methode van Pro Health 
Medical. Ook kan men naar het buitenland uitwij-
ken, waar op andere wijze dan in Nederland wordt 
getest.

lyme als beroepsziekte
De ziekte van Lyme wordt in Nederland algemeen 
aanvaard als beroepsziekte. De zorgplicht van de 
werkgever houdt onder meer in het treffen van 
veiligheidsmaatregelen en het verstrekken van 
instructies om gezondheidsschade van de werk-
nemer te voorkomen. De vraag of een werkgever 
ook verplicht is om in alle gevallen maatregelen 
te nemen, is afhankelijk van een aantal factoren. 
Enkele voorbeelden zijn de mate van onzekerheid 
omtrent eventuele risicofactoren en de mogelijke 
(beroeps)ziekte, de ernst van het risico, de tijd die 
nodig is om onderzoek naar het risico te verrich-
ten, of er al dan niet andere schadelijke effecten 
bekend zijn en of het gezondheidsrisico bekend is 
of had moeten zijn.
Indien de werkgever niet kan bewijzen dat aan 
de zorgplicht is voldaan of dat eventuele veilig-

heidsmaatregelen de gezondheidsschade van de 
werknemer niet hadden kunnen voorkomen, dan 
zal de werkgever aansprakelijk zijn, tenzij er sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde 
van de werknemer.

rol van de werknemer
Ook werknemers moeten allerlei stappen onder-
nemen om te bewijzen dat het om een beroeps-
gerelateerde ziekte of aandoening gaat. Dat 
betekent dat zij elke tekenbeet die is opgelopen 
in de tijd van de werkgever moeten melden met 
een meldings- of bedrijfsongevallenformulier, de 
bedrijfsarts en huisarts in kennis moeten stellen en 
de teek (in alcohol) moeten bewaren. De teek kan 
ook opgestuurd worden voor controle. In geval 
van besmetting (te herkennen aan een rode ring 
of griepachtige verschijnselen/gewrichtsklachten) 
moet de werkgever meteen in kennis gesteld 
worden. Overigens werken veel werkgevers met 
een zogenaamd tekenprotocol; vraag ernaar bij je 
werkgever.

Preventieve maatregelen tekenbeten
De ziekte van Lyme is beter te voorkomen dan te 
genezen; die conclusie kan worden afgeleid uit 
het voorgaande. Het dragen van de juiste kleding 
werkt preventief. Je kunt tegenwoordig gebruik-
maken van tekenwerende kleding; dat heeft 
voor- en nadelen. De kleding moet zoveel mogelijk 
gesloten gedragen worden, mouwen en broekspij-
pen moeten zijn voorzien van elastiek. Denk ook 
aan hoofd- en nekbescherming. Controleer jezelf 
na een dag werken of wandelen in de openbare 
ruimte altijd op teken, ook bij gebruik van teken-
werende kleding. Vindt er desondanks toch een 
beet plaats, dan kan men om de teek weg te halen 
gebruikmaken van middelen op basis van DEET of 
icaridine.

Arnold Bakker is trainer/relatiebeheerder bij IPC 
Groene Ruimte en veiligheidskundige (HvK)
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KWH en CSB zijn bepaald geen onbekenden 
van elkaar; CSB is al ruim vijftien jaar dealer van 
KWH-machines voor de boomkwekerij. Toen KWH 
afgelopen najaar een nieuwe eigenaar kreeg in de 
vorm van Ales Participaties, waarvan Erik Bretveld 
een onderdeel is, ging het bedrijf uit Rhenen op 
zoek naar één verkooppunt voor alle machines. 
Gezien de historie van KWH en CSB werd CSB-

eigenaar Stefan Baaijens gevraagd om bij KWH 
op gesprek te komen. Beide partijen kwamen er 
snel uit en besloten dat CSB de volledige verkoop 
op zich zou nemen. Per 1 februari 2018 is deze 
overeenkomst officieel en neemt CSB de gehele 
verkoop voor de Benelux voor zijn rekening. 

Grote verantwoordelijkheid
Stefan Baaijens van CSB Mechanisatie is blij met de 
overeenkomst die hij met KWH heeft gesloten. ‘Dit 
is voor ons een positieve ontwikkeling. Voor ons 
bedrijf gaat er het nodige veranderen en is deze 
stap echt een omschakeling. We zitten nu in de 
beginfase en zijn aan het uitwerken hoe we deze 
rol precies gaan invullen. Verkoop voor de hele 

Samenwerken voor innovatieve 
oplossingen in de boomkwekerij
CSB Mechanisatie nieuwe distributeur KWH-machines in Benelux

Per februari 2018 is machineproducent 

kWH Holland een nieuwe weg ingesla-

gen. kWH heeft namelijk besloten om 

de verkoop van zijn boomkwekerijma-

chines voor de hele Benelux te gunnen 

aan één bedrijf: cSB Mechanisatie. 

Daarnaast gaan beide partijen inten-

siever samenwerken bij de ontwik-

keling van machines, zodat kWH een 

toekomstbestendig assortiment voor 

de boomkwekerij kan bieden.

Auteur: Nino Stuivenberg
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Benelux is een grote verantwoordelijkheid. We zijn 
daarom nog op zoek naar collega’s en verkooppun-
ten die ons hierbij kunnen ondersteunen en waar-
mee wij kunnen samenwerken. We hopen daarover 
voor het eind van het jaar duidelijkheid te hebben.’

De verkoop voor de boomkwekerij was de laatste 
jaren moeizaam, weet ook Baaijens. ‘Als dealer heb-
ben we echt gemerkt dat boomkwekerijen in een 

crisis zaten. Zij hebben lastige jaren achter de rug. 
Wat ik echter wel merk, is dat boomkwekers heel 
loyaal zijn. Ik lever ook machines aan de veehou-
derij. Daar zit je weleens met allerlei concurrenten 
om de tafel, afwachtend wie het beste aanbod 
kan doen. In de boomkwekerij is dat anders. Als 
je een boomkweker goed behandelt, kun je goed 
met hem samenwerken. Je bent vaak de enige 
aan tafel en kunt werken op basis van wederzijds 
vertrouwen.’

Het technische aspect van de nieuwe samenwer-
king is inmiddels afgerond, vertelt Baaijens. ‘Alle 
machines moeten bijvoorbeeld klaargemaakt wor-
den voor de nieuwe wetgeving rond driftreductie. 
KWH heeft het juiste assortiment in huis om in de 
toekomst hieraan te kunnen voldoen. We zijn de 
afgelopen tijd druk geweest om deze specificaties 
uit te zoeken en hebben dat nu allemaal op papier 
staan. De wetgeving is echter opgeschort en wordt 
nu pas van kracht in 2021. Je kunt je afvragen of 
boomkwekers machines van 15.000 euro zullen 
kopen waarvan niet zeker is of die na 2021 nog 
gebruikt mogen worden. Daarom kijken we met 
KWH nu al hoe we deze machines toekomstbe-
stendig kunnen verkopen.’

Nieuwe machine
De samenwerking betekent ook dat KWH en CSB 
hun krachten bundelen om compleet nieuwe 
machines te ontwikkelen. De eerste gezamenlijke 
machine is zelfs al een feit, in de vorm van een 
aangepaste KWH-onkruidspuit voor de boomkwe-
kerij (zie ook de foto bij dit artikel). Deze machine 
is eigenlijk een standaard-onkruidspuit van KWH 
die is omgebouwd met technologie van CSB. 
Baaijens: ‘Het is een getrokken spuit van 600 liter, 
die voorzien is van een spuitkap met borstelzone. 
De hoogte-instelling is hydraulisch. De machine is 

voorzien van een spuitcomputer en een dubbele 
camera voor toezicht. Vooral die computer is echt 
een noviteit: als je de snelheid opvoert, past de 
computer automatisch de spuithoeveelheid aan.’

Voor de boomkwekerij is dit systeem helemaal 
nieuw. Baaijens: ‘Ik heb nog geen soortgelijk 
systeem gezien bij concurrenten. De automati-
sering betekent een enorm rendementsvoordeel 
voor de klant; onafhankelijk van de rijsnelheid 
spuit je automatisch de juiste hoeveelheid per hec-
tare.’ De machine, die volgens Baaijens nog geen 
naam heeft, is al geleverd aan Boomkwekerij J. 
van Roessel uit Moergestel, die de machine al een 
jaar heeft draaien. ‘De resultaten zijn positief en de 
machine werkte goed’, aldus Baaijens. ‘In de toe-
komst willen we deze werkzaamheden uitbreiden 
en meer doorontwikkelde machines gaan leveren.’

Meer bieden
Concrete plannen voor nieuwe machines zijn er 
dan ook al, vertelt Baaijens. ‘We willen het assorti-
ment van KWH verder gaan verbreden. Zo hebben 
we een dwarsstroomspuit, de Mistral, die geschikt 
is voor de fruitteelt. Momenteel passen we deze 
aan, zodat we hem op een later moment ook bij 
boomkwekerijen kunnen inzetten. In de fruitteelt 
staan alle gewassen op één hoogte en hoef je de 
spuit dus niet te verstellen, maar bij boomkwe-
kerijen zit je altijd met lengteverschillen tussen 
bomen. We werken nu aan een systeem waarbij je 
de hoogte van de spuit kunt bijstellen. Zo hopen 
we bij KWH ook boomkwekerijen steeds meer te 
kunnen bieden.’

De eerste gezamenlijke machines zijn inmiddels 
dus van de band gerold en er zit nog veel meer in 
het vat. Baaijens: ‘De samenwerking tussen KWH 
en CSB wordt wat mij betreft steeds beter. We heb-
ben nu tijd nodig om alles organisatorisch rond te 
krijgen. Daarna kunnen we met een stabiele basis 
de toekomst in.’
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Veel boomkwekers hebben geen 
idee wat zij moeten planten
Met het juiste sortiment kunnen we anticiperen op klimaatverandering - 
symposium brengt keten bij elkaar voor actie

Als ‘kraamkamer voor bomen’ moet Batouwe Boomkwekerijen als geen ander verder kijken dan zijn neus lang is, naar wat de eindgebruiker wil. Dat is 

actueler, maar door de wisselende vraag en de klimaatverandering ook moeilijker dan ooit. Wéten kwekers überhaupt wel wat ze moeten planten om 

aan de vraag te kunnen voldoen?

Auteur: Kelly Kuenen
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Steden worden groter en het klimaat verandert. De 
consequentie is dat we andere soorten en cultivars 
moeten planten. Bomen die beter bestand zijn 
tegen extreme omstandigheden. De vraag vanuit 
overheden moet daarom veranderen. Veel kwe-
kers, architecten en beleidsmakers weten dit wel, 
maar dat maakt het doén nog niet gemakkelijk. 
Welke soorten kunnen de effecten van klimaatver-
andering opvangen? En hoe zorgen we ervoor dat 
deze soorten straks ook beschikbaar zijn? 

‘Door de bomen het bos niet zien’
Om te garanderen dat straks het goede sortiment 
beschikbaar is, moeten de juiste soorten en cul-
tivars nú de grond in. En daar stuiten we al op 
een probleem. Want de gemiddelde boomkweker 
heeft soms geen idee van wat hij moet planten, is 
de ervaring van Henk Huibers, die samen met zijn 
broer Cor Batouwe Boomkwekerijen in Dodewaard 
runt. ‘Ik merk dat kwekers door de bomen het bos 
niet meer zien. Ze denken een goed sortiment aan 
te planten, maar de boom is verkocht voordat hij 
is volgroeid en dan kraait er geen haan meer naar. 
Het is steeds lastiger in te schatten wat de eindge-
bruiker wil.’
Om dit probleem op te lossen en straks de juiste 
bomen te kunnen leveren, is samenwerking in de 
gehele keten van belang, van alle schakels in het 
kweekproces tot aan de eindgebruiker. Huibers: 
‘We moeten weten welke soorten en cultivars 
geschikt zijn. De eindgebruiker moet zicht hebben 
op de bomen die straks nodig zijn. Als gemeenten 
over vijf jaar besluiten klimaatresistente bomen te 
kopen, zijn die niet zomaar voorhanden.’

Henk Huibers: ‘We waren daarom heel blij met 
het initiatief van de vakbladen Boom in Business, 
Boomzorg en Stad+Groen om een symposium te 
organiseren. Daar willen we graag aan meewerken 
en onze kwekerij ervoor beschikbaar stellen.’

Programma
Met het Internationaal Symposium Climate Trees 
op 20 juni brengen Batouwe Boomkwekerij en uit-
geverij NWST belanghebbende partijen uit West-
Europa samen om een antwoord te formuleren op 
de verschillende vragen.
Welke boomsoorten en -cultivars zijn het meest 
geschikt voor de voorspelde klimaatverandering? 
Wat is de relatie tussen plagen en ziekten in 
bomen en klimaatverandering? Wat is de relatie 
tussen biodiversiteit en risicobeoordeling van 
(nieuwe) ziekten? Welke factoren zijn van belang 
om tolerantie voor klimaatverandering in te schat-
ten en welke van deze data kunnen gebruikt wor-
den als indicator? En hoe kunnen we de complete 
‘groene sector’ (kwekerijen, landschapsarchitecten 
én boombeheerders ) stimuleren om de juiste 
soorten te gebruiken? Het komt allemaal aan bod!

internationale topsprekers
De organisatie heeft een aantal vooraanstaande 
sprekers weten aan te trekken. Klaus Körber, 
bijvoorbeeld. Hij is werkzaam aan de Bayerische 
Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau te 
Veithöchleim (Duitsland), maar houdt zich ook 
bezig met het project Stadtgrün 2021, waarin 
Duitse instituten en universiteiten samenwerken 
om te bepalen wat de ‘bomen van de toekomst’ 

zijn. Ook Jaap Smit komt spreken. Hij is dendro-
loog van de Floriade 2022 in Almere, waar een 
groot stads arboretum met klimaatbestendige 
bomen wordt samengesteld. Verder maken hun 
opwachting Andrew Hirons, senior lecturer in 
arboriculture and urban forestry aan het University 
Centre Myerscough, en Keith Sacre, arboricultural 
and urban forestry director bij Barcham Trees 
(beiden uit het Verenigd Koninkrijk).  

Daarnaast worden er drie elevator pitches over 
bomen gegeven door erkende kwekers, beheer-
ders en dendrologen, waarin zij vertellen welke 
soorten het meest bestand zijn tegen het toekom-
stige klimaat van de stad. Henry Kuppen neemt 
het dagvoorzitterschap op zich. Als ceo van Terra 
Nostra is hij gespecialiseerd in P&D, soortendiversi-
teit en klimaatimpact.  

Er wordt kortom een gevarieerd programma gebo-
den. Meld je aan via www.climatetrees.eu. Help 
mee de keten voor te bereiden op de toekomst én 
krijg inzicht in de kansen en vereisten op je eigen 
vakgebied.

Climate Trees
international seminar june 20 2018

MEEr iNForMAtiE EN AANMElDEN 
Meer informatie over de sprekers, het 
programma en deelname zijn te vinden op 
www.climatetrees.eu. De voertaal tijdens het 
evenement is Engels. Wel zal een real-time 
vertaling naar het Nederlands beschikbaar 
zijn.

Henk Huibers (rechts).
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De boomkwekerijsector heeft een diepe crisis achter de rug.  Daar kunnen we 
het gauw over eens zijn. En hoewel de felste brand is uitgewoed, is die crisis 
nog zeker niet vergeten. Laat staan dat alle plooien zijn gladgestreken. 
Als ik hier naar buiten kijk, is het lente. De magnolia bloeit in de tuin van het 
redactiekantoor van Boom In Business en wedijvert met een Japanse kers, wie 
de kleurrijkste wolk van bloemen de wereld in kan sturen. Bij veel kwekers 
staat de lente nu ook te beginnen, maar dat wil niet zeggen dat alle kou  
meteen uit de botten is.

Spring is in the air, maar dat wil niet meteen zeggen dat kwekers een gat in de 
lucht springen. Als kwekers praten over de aantrekkende markt, is het altijd 
met het onderliggende besef dat er nog veel verlies moet worden goed-
gemaakt.  Aan mij de schone taak om vandaag de drie Regio-In-Beeld  
interviews met kwekers uit het Gooi en omstreken uit te werken.  Wat blijkt:  
In deze regio heeft de crisis misschien nog wel harder huisgehouden dan in 
veel ‘echte’ boomkwekersregio’s. 

Een echte gemene deler heeft het gekozen gebied niet. Daarvoor is het aantal 
kwekers te klein en zijn hun activiteiten te verschillend. De drie hoofdrol-
spelers van deze uitgave hebben bijvoorbeeld respectievelijk een hoveniers-
bedrijf annex inspiratiepark voor de kapitaalkrachtige particulier, een  
coniferenkwekerij en een kwekerij van grote solitaire struiken. Minimaal twee 
van de drie bedrijven in deze Regio in beeld hebben door de crisis vlak langs 
de afgrond gelopen en, als je goed tussen de regels door leest, zelfs in de 
afgrond gekeken.  

Natuurlijk geldt dat het oude adagium: Everything that doesn’t kill you, makes 
you stronger. Maar dat wil niet zeggen dat je daar als ondernemer meteen een 
lentegevoel van in de buik krijgt. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 
(hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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