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ONDEr DE plak!
Pioenrozen oogsten

Inspiratieboom
Parrotia

Buxusteelt
Goed, beter, Buxus

Biologisch groen
De markt



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

Markweg 5

4856 AC Strijbeek

T:06 51856572

F:076 5613813

E: info@topbuxus.com

www.topbuxus.com  

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Boom in BusinessBoom in Business

Oude Dijk 7
8146 PB Dalmsholte
T: 0572-372284
M: 06-20278714
info@boomkwekerijkoggel.nl
www.boomkwekerijkoggel.nl

Stekbedrijf 
G van der Loo BV

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

recycling boomband/bindbuis

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV. Boomkwekerijen 

Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70
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18 Kersverse boom- 
kwekerij-directeur 
Martien Mantje: ‘Ik wil 
heel Europa door!’ 

Boomkwekerij Udenhout heeft een nieuwe aanvoerder. Martien Mantje, een jong 

groen bestuurlijk talent dat zich warmliep in de loods en verkoop bij Van den  

Oever en Ebben, is op de directeursstoel van Kees van Iersel terechtgekomen. 

Deze wil meer tijd aan zijn jonge gezin besteden. Er is in een paar maanden tijd  

al een hoop veranderd op de kwekerij. 
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Goed, beter, buxus

In de nazomer van vorig jaar startte Maarten 

Graafland samen met Delphy een 

innovatie-adviesproject om het gebruik van 

chemische bestrijdingsmiddelen te 

beperken en zo de buxusteelt duurzamer 

te maken.

All-in-one-hulpstof nuttig door  
vele eigenschappen

Agricult verkoopt al ruim twintig jaar Codacide. Deze 

milieuvriendelijke hulpstof wordt breed ingezet bij 

de bestrijding van onkruid, ziekten en plagen, onder 

meer in de boomkwekerij en de sierteelt. ‘Als je toch 

je spuitresultaten wilt verbeteren, waarom zou je dat 

dan niet doen op een natuurlijke manier, die ook nog 

eens de beste manier is? Daar steek ik mijn handen 

voor in het vuur’, zegt directeur Adriaan van de Ven. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl

Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)

  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

  Janneke de Wit

  (redactie@nwst.nl)

Vormgeving:  StudioBont

Advertenties: Alberto Palsgraaf 

  (alberto@nwst.nl)

  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

  Rik Groenewegen 

  (rik@nwst.nl)

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt tot 

en met 31 december van ieder jaar en uw abon-

nement zal jaarlijks automatisch worden verlengd, 

tenzij uw schriftelijke wederopzegging uiterlijk 

31 oktober voorafgaand aan de nieuwe abonne-

mentsperiode in ons bezit is. Voor opgave van een 

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

Op alle abonnementen zijn onze leveringsvoor-

waarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boom-in-business.nl/abonnement

ISSN: 2211-9884

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

17 24
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'Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid wordt  
mijn nieuwe bedrijfsmodel'

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

vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomstplannen. 

Deze keer Kwekerij Michels-Classens. 

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

14 Onder de plak!

28 Serenade nu ook toepasbaar in  
 onbedekte teelt

30 Markt biologische planten is nog niet 
 volwassen 

40 Perennial Power neemt stokje over van 
 PPH in de promotie van vaste planten

46 Hoofdredactioneel

36

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Het bastaardbroertje van Parrotia gaat 
op voor de titel ‘inspiratieboom’ 

Toen vakblad Boomzorg in 2015 de term ‘inspiratieboom’ 

introduceerde, was groenbeheerder Thijs Kruiver van 

de gemeente Zundert zo’n beetje de eerste die rea-

geerde: x Sycoparrotia semidecidua moest het worden. 

Te onbekend en te weinig beschikbaar, oordeelde de 

redactie van Boomzorg. Maar de aanhouder wint, en 

deze geslachtshybride tussen Sycopis sinensis en Parrotia 

persica mag alsnog meedingen.

20
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Holiday Island-rozen 
nu ook op stam
Rozenkweker Frank Coenders uit Grubbenvorst 
teelt sinds vier jaar verschillende soorten  
compacte, grootbloemige struikrozen in vijfliter-
potten. Vanaf nu zijn de rozen ook verkrijgbaar 
op stam. Volgens veredelaar Interplant Roses uit 
Leersum komt er steeds meer vraag naar rozen 
op stam. Directeur Martijn Ilsink: ‘Rozen op stam 
zijn bij uitstek geschikt om in de tuin bloei op 
verschillende hoogtes te creëren en combinaties 
te maken met bodembedekkers en vaste planten. 
Ook passen ze ideaal in de trend “mobiel tuinieren”, 
waarbij potten op balkon en terras steeds ver-
plaatst worden. Recente proeven met onze Holiday 
Island-soorten wijzen uit dat deze in Europa ook 
zeer geschikt zijn als stamroos. Vandaar dat wij 
nu de Holiday Island-roos op stam introduceren.’ 
De rozenserie wordt in Nederland op de markt 
gebracht en is onder andere verkrijgbaar bij 
Royal Plant, Lakei Boomkwekerijen, Gebr. Seuren 
Rozenkwekerijen en Frank Coenders Kwekerijen. 
Coenders: ‘De Holiday Island-roos is er in veel ver-
schillende kleuren en heeft klinkende namen als 
Ibiza, Mallorca, Malta en Antiqua. Het zijn allemaal 
sterke en gezonde groeiers. De lichtroze Guernsey-
roos is mijn persoonlijke favoriet.’

Plantarium 2016 
showt sector in al zijn 
facetten
De 34e editie van Plantarium showt de boom- 
kwekerijsector in al zijn facetten. Innovatie,  
sortiment, kennis en vakkundige, gedreven  
medewerkers zijn belangrijke pijlers onder het  
succes van een onderneming. Deze komen alle-
maal aan bod tijdens de nieuwste editie. Naast 
de 300 internationale exposanten, die een enorm 
assortiment boomkwekerijproducten voor de  

consumentenmarkt en de institutionele markt 
presenteren, tonen én showen de toeleverende 
bedrijven de nieuwste ontwikkelingen. 

Plantarium biedt een platform om ideeën,  
concepten en innovaties aan een nationaal en 
internationaal publiek te tonen. Het thema dit jaar, 
'Show It', wordt aangegrepen om nieuwe ideeën 
daadwerkelijk te presenteren. Naast vakgenoten 
worden mbo- en hbo-studenten van diverse 
richtingen uitgedaagd om met hun innovatie of 
idee mee te doen aan de prijsvraag Beste idee van 
Plantarium. Dit idee moet enig verband hebben 
met de hele keten in de sierteeltsector, voor nu 
of voor in de toekomst. Op een speciaal ingericht 
innovatieplein wordt het idee door middel van een 
pitch aan het publiek en de vakjury getoond.  
De vakjury beoordeelt op basis van diverse criteria. 
Publiek en vakjury bepalen samen welke inzending 
de titel Beste idee Plantarium 2016 krijgt. Meer 
informatie over dit initiatief en het aanmeldings-
formulier zijn te vinden op de site van Plantarium. 
Ondernemers zijn trots op hun medewerkers; zij 
zijn immers medebepalend voor het succes van 
de onderneming. Aan medewerkers worden eisen 
gesteld op het gebied van kennis, vaardigheden en 
sociale contacten (teamwork). Als blijk van waar-
dering kunnen ondernemers hun medewerkers 
nomineren voor het Beste Green Team Plantarium 
2016. Plantarium organiseert deze verkiezing 
in vijf categorieën: Boomkwekerij, Tuincentrum, 
Handelsbedrijf, Hovenier/Groenvoorziener en 
Toeleverend. Elke categorie kent een onderverde-
ling in kleine teams (tot vijf medewerkers) en  
grotere teams (meer dan vijf medewerkers). Kijk op 
de site van het evenement voor meer informatie. 
In samenwerking met de Koninklijke Vereniging 
Boskoopse Culturen organiseert Plantarium op  
vrijdag een seminar met als titel Sortiment on 
stage. Het seminar bestaat uit een zevental korte 
lezingen en tussentijdse workshops en beurs- 
bezoeken.  In het programma komen thema’s aan 
bod zoals: Toepassing, Plant van de toekomst, 
Ziekteresistentie en gezondheid, klimaat- 

verandering, Nieuwigheden en marketing, 
Biodiversiteit en Nieuw is niet goed genoeg maar 
beter. Het definitieve programma met sprekers en 
het inschrijfformulier voor deelname aan het  
seminar verschijnen binnenkort op de site.

Bayer en Beutech 
schenken fytobak
Voorkomen van (erf )emissie blijft een belang-
rijk thema om een breed middelenpakket 
te kunnen behouden. Op 14 april schonk 
Bayer CropScience samen met Beutech Agro 
een fytobak aan landbouwbedrijf Van Es in 
Lelystad. Vorig jaar rond deze tijd deden twee 
studenten van de opleiding tuin- en akker-
bouw aan de Has Hogeschool een oproep tot 
deelname aan een enquête. Bart Kellenaers 
en Emiel Kusters deden middels hun enquête 
onderzoek naar de invloed van innovaties en 
maatregelen op de emissie van gewasbescher-
mingsmiddelen naar grond- en oppervlakte-
water. Onder de deelnemers zou een fytobak 
worden verloot. En dat is nu, ongeveer een jaar 
later, gebeurd. De fytobak werd verloot onder 
de 600 akkerbouwers die meededen aan het 
onderzoek. De gelukkige winnaar werd land-
bouwbedrijf Van Es. De fytobak helpt bij het 
verwerken van reststromen gewasbescher-
mingsmiddelen. Het product werd ontwikkeld 
door Bayer CropScience en Beutech Agro.
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NIEuWS

‘Zorg voor gelijke spel-
regels in heel Europa’
De uitvoering van landbouwwetgeving in de 
diverse Eu-landen laat veel te wensen over. Sterker 
nog, de verschillen in toepassing tussen Europese 
landen zijn veel te groot. Bovendien is er nog 
onvoldoende zicht op verbetering. Daarom is actie 
nodig, vindt LTO Nederland. ‘Zorg voor gelijke  
spelregels in heel Europa’, benadrukte voorzitter 
Albert Jan Maat van LTO Nederland afgelopen 
maandag in Brussel. Maat hield daar een inleiding 
voor de leden van de Landbouwcommissie van  
het Europees Parlement (EP). 

Zijn oproep in verband met de uiteenlopende 
implementatie van landbouwwetgeving in Europa 
had een brede strekking: het gaat om allerlei wet-
ten en regels op het terrein van dierenwelzijn, 
gewasbeschermingsmiddelen, Natura 2000 en 
mededinging. Lidstaten passen die wetgeving  
op verschillende manieren toe. Hierdoor ontstaat 
een situatie die volgens Maat onhoudbaar is.  
‘Een sterke gemeenschappelijke markt moet één 
set regels hebben die voor elke ondernemer gelijk 
is; anders is concurrentie onmogelijk’, aldus de  
LTO-voorzitter. 

Maat riep de Europarlementariërs op hun werk 
serieus te nemen. ‘De controlerende taak die 
het Europees Parlement heeft op de Europese 
Commissie en de Europese Raad moet u beter 
benutten. u staat aan de lat om het gelijke speel-
veld te bevorderen en te bewaren.’ Hij noemde 

hierbij het pakket van 500 miljoen euro, dat  
afgelopen november aan de boeren en tuinders 
werd toegezegd. ‘Ruim 60% daarvan is nog niet 
besteed, omdat er geen duidelijk plan is van de 
Europese instellingen.’ 

De LTO-voorzitter maakte een vergelijking met  
het Europese voetbal. ‘Boeren en tuinders zijn  
topsporters. Ik pleit er dan ook voor om het land-
bouwbeleid in te richten zoals de regels bij het 
voetbal. We spelen allemaal hetzelfde spel, in de 
Eu en over de hele wereld. We weten ook welke 
regels daarbij horen. Buitenspel is hetzelfde in 
Italië als in Denemarken en in Nederland. Boeren 
en tuinders zouden ook zo gelijkwaardig  
behandeld moeten worden.’

Percelen van Ebben 
ingericht als park
Op de landerijen van De Heeswijkse Kampen in het 
Noord-Brabantse Cuijk zijn tien hectares bomen 
en heesters in alle soorten en vormen aangeplant. 
Deze moeten uitgroeien tot mooie, volwassen 
exemplaren, om uiteindelijk te verhuizen naar  
straten, pleinen en parken door heel Nederland en 
in De Heeswijkse Kampen in het bijzonder.  
De percelen zijn in gebruik van Boomkwekerij 
Ebben en worden in de loop der jaren omgevormd 
tot stedelijk gebied. Een belangrijk deel van de 
aangeplante bomen zorgt er straks voor dat de 
nieuwe woningen ingebed staan in een reeds vol-
groeide groene structuur. Nog voordat de eerste 
paal de grond in gaat, kunnen omwonenden alvast 
genieten van een groene omgeving.

Enzym uit melk kan 
Xylella doden
Een Belgisch onderzoek van de universiteit van 
Luik toonde aan dat Xylella gedood kan worden 
met een enzym uit melk. Dat bericht nieuwsblog 
Xylella Codiro. In nummer 2-2016 besteedde 
vakblad Boom in Business al aandacht aan de 
opkomst van de Xylella-bacterie. Tot halverwege 
vorig jaar leek de bacterie alleen nog planten op 
Corsica en in Zuid-Italië aan te tasten, maar eind 
vorig jaar heeft er ook in Frankrijk rondom Nice 
aantasting plaatsgevonden. Boom in Business 
rapporteerde in dit laatste nummer dat de bac-
terie alleen maar bestreden kan worden door 

besmette planten te vernietigen. Nu lijkt er 
echter mogelijk een doorbraak te zijn gevonden 
door de universiteit van Luik. Onder leiding van 
professor Haissam Jijakli keken onderzoekers 
naar de invloed van het enzym lactoperoxidase, 
een enzym dat niet alleen uit melk, maar ook 
uit speeksel van zoogdieren werd gehaald. Het 
onderzoek toonde aan dat het enzym een effec-
tieve bestrijdingsmethode vormt tegen Xylella 
fastidiosa, een ondersoort die onder meer voor-
komt in de Polygala myrtifolia-sierstruik. Deze 
struik is te vinden op Corsica en in het zuiden 
van Frankrijk. Bij Xf subsp pauca, de ondersoort 
die voorkomt in olijfbomen in het Zuid-Italiaanse 
Puglia, werd geen effect aangetoond.
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Mogelijke doorbraak 
in strijd tegen 
essentaksterfte
Engelse onderzoekers hebben de eerste es  
gevonden die tolerant lijkt te zijn tegen essen-
sterfte. Hiermee is de hoop gevestigd op de  
mogelijkheid om met behulp van deze boom een 
selectie essen te kweken die bestand is tegen 
de ziekte. De resultaten zijn gepubliceerd in een 
rapport dat is opgesteld onder leiding van het 
John Innes Centre in Norfolk. Het onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van het Nornex-project, 
een door de overheid gesteund project waarbij 
wetenschappers van elf instituten onderzoek doen 
naar essensterfte. Het werd mede gefinancierd 
door Defra en de Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council (BBSRC), Engelse over-
heidsinstellingen. Essensterfte is bezig aan een 
opmars door het Verenigd Koninkrijk en heeft 
al vele bomen aangetast. Na onderzoek bleken 
sommige bomen echter minder ernstig aange-
tast door de schimmel dan andere. Eén boom in 
het bijzonder, bijgenaamd Betty, vertoonde een 
sterke tolerantie tegen de ziekte. De onderzoekers 
vergeleken de genetische eigenschappen van 
bomen met een verschillend tolerantieniveau 
tegen essensterfte. Vervolgens werden er drie 
eigenschappen aangewezen die voorspellen in 
welke mate een boom bestand is tegen de ziekte. 
Het onderzoek toonde ook aan dat bomen in het 
Verenigd Koninkrijk vaker over deze genetische 
eigenschappen beschikken dan bomen in andere 
landen. De onderzoekers hebben hier nog geen 
verklaring voor.

Rovero bouwt 
foliecabrioletkas in 
Denemarken
De Deense tuincentrumketen Plantorama heeft op 
1 maart jongstleden haar negende tuincentrum 
geopend, in Vallensbaek, vlakbij Kopenhagen. Het 
gehele tuincentrum is in krap vijf maanden tijd 
gebouwd, om de openingsdatum van 1 maart 
te kunnen halen. De Nederlandse foliekassen-
bouwer Rovero is door Plantorama gevraagd voor 
het bouwen van de cabrioletkas. Morten Kappel, 
inkoopmanager van Plantorama, vertelt: ‘Rovero 
heeft met de Roll-Air-cabrioletfoliekas de juiste kas 
voor de koude afdeling van tuincentra. Bij slecht 
weer blijft het dek dicht, bij zonnig weer gaat het 
helemaal open, zodat klanten het gevoel hebben 
buiten te zijn.’ 

‘In een glazen kas wordt het bij zonnig weer snel  
te warm en daar houden tuinplanten niet van.  
In Engeland, hét ‘tuincentraland’, hebben we 
diverse projecten van Rovero bezocht en bekeken. 
Dat heeft ons doen besluiten om voor de Roll-Air-
cabrioletkas te kiezen. Inmiddels draait de nieuwe 
locatie in Vallensbaek zo'n twee maanden en we 
zijn zeer tevreden met de kas. De afwerking is  
perfect en zeer netjes. Enkele weken geleden 
hadden we een weekend met ongunstig weer, 
regen en kou. Op onze andere locaties lag de 
verkoop van buitenplanten nagenoeg stil, maar 
in Vallensbaek liep deze goed door. We zien dus 
direct resultaat van deze investering.’ Salesmanager 
Johan van Tuyl van Rovero: ‘We voelen ons 
zeer vereerd dat een gerenommeerd bedrijf als 

Plantorama voor de Roll-Air-kas kiest, met als doel 
de verkoop op de buitenafdelingen te verhogen. 
Dat is precies het doel wat met de Roll-Air-kas kan 
worden bereikt.’

uitbreidingen en  
wijziging Ctgb 
Het College voor de toelating van gewas- 
beschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft 
naar aanleiding van de collegevergadering van 20 
april een uitbreiding en twee wijzigingen doorge-
voerd die betrekking hebben op de boomkwekerij. 
Voor het middel Roundup PowerMax (kleine toe-
passing) van producent Monsanto Europe geldt 
een uitbreiding. Het professionele gebruik wordt 
uitgebreid met de toepassing als onkruid-
bestrijdingsmiddel, onder meer in de teelt van 
boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt).  
Het gebruiksvoorschrift van insectenbestrijdings- 
middel Pirimor van producent Syngenta is  
gewijzigd. Vanaf nu geldt de eis dat afvalwater dat 
afkomstig is van bedekte teelten en op de riolering 
geloosd wordt, gezuiverd moet worden. Tevens 
wordt in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift vermeld 
dat het middel uitsluitend verkocht mag worden 

Voets levert New 
Holland aan 
Bredefleur
New Holland-dealer Voets Tractoren en 
Werktuigen BV heeft onlangs een New Holland 
Boomer 50 met een geschakelde transmissie 
afgeleverd aan leliekweker Bredefleur 
Moerkapelle. Het gaat om een viercilinder 50 
pk-trekker met 16 x 16-gesynchroniseerde 
transmissie. De trekker is uitgerust met brede 
landbouwbanden en wordt gebruikt voor alle 
werkzaamheden in de kassen. Voor het werken 
in de kassen is deze trekker tevens voorzien  
van een roetfilter.
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aan bedrijven die over de vereiste zuiverings- 
installatie beschikken. Ook voor Etna Pro, een 
onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel 
gebruik van producent uPL Europe, is er een  
wijziging in het gebruiksvoorschrift. Dit middel 
wordt toegelaten als doodspuitmiddel voor de 
behandeling van stobben van afgezaagde bomen 
en struiken in diverse akkerbouw-, fruitteelt-, 
bloembol- en bloemknolgewassen, in de boom-
teelt en op akkerranden, open verhardingen en 
onverharde terreinen.

uitbreiding etiket 
Sencor Vloeibaar
Via een KuG (Kleine uitbreiding gebruiksgebied) 
heeft Sencor Vloeibaar van Bayer CropScience 
een uitbreiding van het etiket gekregen. 
Bodemherbicide Sencor wordt al tientallen jaren 
gebruikt in aardappelen, asperges en peen en mag 
nu ook worden gebruikt in bos-en haagplantsoen 
en vruchtbomen. Het betreft uitbreiding voor de 
teelt van iris, narcis, hyacint, gladiool, fresia, krokus, 
muscari, ixia, scilla, sparaxis, trigidia, bos- en  
haagplantsoen en vruchtbomen en -struiken. 

Bayer: 'Men kan nu 0,75 ltr/ha Sencor Vloeibaar 
toepassen zonder groene delen te raken, om te 
voorkomen dat er onkruiden gaan kiemen. De 
lagere dosering (0,15 – 0,25 ltr/ha) is bedoeld als 
contactherbicide op kleine onkruiden in een LDS-
systeem (lagedoseringsysteem). Voorwaarde is wel 
dat deze gewassen één jaar vaststaan.' Voor alle 
uitbreidingen door deze KuG geldt dat er geen of 
beperkt werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonder-

zoek is uitgevoerd. Het is dus te allen tijde gewenst 
om een proefbespuiting uit te voeren indien er 
nog geen ervaring is opgedaan met het product. 
Voor bloembollen kunt u voor het desbetreffende 
gewas uw adviseur raadplegen. Het is raadzaam 
om zeer alert te zijn op inspoeling na het  
toepassen.

Kans op  
overstromingen  
kleiner door bomen
Volgens een onderzoek van de universiteiten van 
Birmingham en Southampton kan het doelgericht 
planten van bomen op oevers van rivieren het  
risico op overstroming verminderen. Dat meldde 
het Belgisch blad MO. De hoeveelheid over-
stromingswater kan daardoor met 20 procent 
afnemen. Het stroomgebied in het New Forest, dat 
bij de stad Brockenhurst in Groot-Brittannië ligt, 
is gebruikt als onderzoeksveld. Door bomen op 
de oever te planten over een strategische afstand, 
die gelijk is aan ongeveer een kwart van de totale 
lengte van de rivier, wordt het risico op over-
stromingen met een vijfde verminderd. Wanneer 
de bomen ouder en groter zijn, zullen zij nog meer 
water kunnen tegenhouden.

Relab den Haan  
overgenomen 
Met ingang van 1 april 2016 is adviesbureau Relab 
den Haan overgenomen door Eurofins Agro. Na 
meer dan 30 jaar te hebben gefunctioneerd als 
zelfstandig laboratorium en adviesbureau voor de 
wereldwijde (glas)tuinbouw, hebben Relab den 
Haan en Eurofins Agro hun krachten gebundeld, 
om de dienstverlening aan tuinders in de toekomst 
verder te kunnen optimaliseren. Relab den Haan 
ziet in Eurofins Agro de juiste partij om dit te  
kunnen verwezenlijken. Rene Timmer en Johan 
van Oosten (Relab den Haan): ‘Wij hebben ons met 
veel plezier ingezet voor de Nederlandse en inter-
nationale tuinbouw. Vol vertrouwen geven wij het 
stokje door aan Eurofins Agro.’ De integratie van 
Relab den Haan in Eurofins Agro kost intern tijd en 
inspanningen. uiteraard doen beide partijen hun 
uiterste best om de klant goed van dienst te zijn. 
Het belang van de tuinder staat boven aan de  
prioriteitenlijst. Algemeen directeur Martin 
Vervoorn (Eurofins Agro): ‘Wij garanderen  
kwaliteit, service én innovatie en Relab is een 
gezond, mooi bedrijf, met diensten op het gebied 

van plantgezondheid die we verder kunnen 
benutten.’ Eurofins Agro is onderdeel van Eurofins 
Scientific, een internationale life sciences- 
onderneming die analytische diensten levert in  
verschillende sectoren, zoals farma, milieu, food  
en agro. Het bedrijf beschikt over meer dan 200  
laboratoria en is actief in 38 landen.

Lozeman levert frees 
en aandrukrol 
Lozeman Tuinmachines, vestiging Smilde, heeft 
onlangs een Del Morino Frees Holiday-frees en 
een Del Morino-aandrukrol met buizen geleverd 
aan Hilbrands Laboratorium (HLB) in Wijster. Deze 
werktuigen zijn speciaal op maat gemaakt voor 
Hilbrands Laboratorium en worden gebruikt  
achter de Yanmar KE160, die het bedrijf al eerder 
van Lozeman kocht. Onderzoeks- en adviesbureau 
HLB richt zich op plant- en bodemgezondheid in 
de agroketen.

Koppert krijgt 
bezoek van 
Landbouwcommissie
Koppert Biological Systems werd deze 
week bezocht door een delegatie van de 
Landbouwcommissie van het Europees 
Parlement. Het bezoek vormde de aftrap van een 
werkbezoek van de delegatie aan Nederland. 
Bij Koppert liet de groep zich informeren over 
de laatste innovaties op het gebied van duur-
zame oplossingen in de land- en tuinbouw. Men 
bezocht onder meer de laboratoria, voor een 
kijkje in het productieproces. Koppert laat op 
zijn website weten enthousiast te zijn over het 
bezoek. Het bezoek aan Nederland werd 
georganiseerd door Jan Huitema, 
Europarlementariër voor de VVD.
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Agrifirm komt met locatie-
specifieke bemesting
Agrifirm Plant introduceert samen met andere partijen een dienst waarbij het 
bedrijf de locatiespecifieke bemestingsbehoefte in kaart brengt middels een 
drone: de zogenaamde 'eBee'.  De nieuwe service heet topFLY en is geschikt 
voor zowel akkerbouw als tuinbouw. Met een drone worden opnames 
gemaakt van de akker, waarop lokale verschillen inzichtelijk worden.  
Met een geosensor meet de drone de hoeveelheid licht die een plant reflec-
teert, wat een indicatie is voor de mate van groei. De gewaskaart die hieruit 
voortkomt, kan als basis dienen voor een plaatsspecifiek stikstofadvies, 
zodat de kweker zijn bemesting nauwkeurig kan afstemmen op de behoefte. 
Het zogenaamde ‘eBee-team’ bestaat uit Aurau Imaging, Akker Analyse en 
Loonbedrijf Thijssen. Partners in het project zijn Agrometius en Eurofins Agro. 
Meer informatie over de techniek is te vinden op de website van Agrifirm 
Plant.

Nieuwe regelgeving voor 
verminderen uitstoot 
Begin april heeft minister Sharon Dijksma een afspraak gemaakt met het 
Europees Parlement om te komen tot een verdere reductie van de emissie van 
brandstofmotoren die niet op de weg worden gebruikt. Voor de groene sector 
gaat het dan vooral om de motoren die gebruikt worden in handgedragen 
gereedschappen, zoals ketting-zagen, bosmaaiers etc.  Volgens de overeen-
komst zouden deze machines een aanmerkelijk deel van de totale luchtvervui-
ling veroorzaken.Naar verwachting zal er door deze en andere ontwikkelingen 
steeds meer voor accu-gereedschappen worden gekozen.
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Onder de plak! 
De achtjarige Erik Bunt uit Slijk-Ewijk in de Betuwe zit flink onder de plak. Letterlijk. Omdat hij nog vakantie heeft moet hij zijn vader helpen met een 

nieuw experiment. De bekende teler van zacht- en steenfruit, tevens NFO-bestuurslid, Frederik Bunt heeft 4000 vierkante meter pioenrozen 

aangeplant. Om het gewicht te verminderen voor export per vliegtuig, moeten de plakkerige bijknoppen verwijderd worden. Extra voordeel is dat de 

hoofdbloem meer licht krijgt en dus groter wordt. Een kind kan de was doen. Erik dus. Over twee weken worden de pioenrozen geoogst. Het kweken 

van pioenrozen heeft volgens Frederik veel overeenkomsten met de fruitteelt. Zo hebben ook deze bloemen winterrust nodig. Ze worden geoogst in 

een periode dat er in de fruitteelt nog weinig te beleven valt, zodat de werknemers door kunnen werken. Bovendien zijn deze snijbloemen enorm  

populair in binnen- en buitenland. Voor het kleverige voorwerk is ook de vakantievierende Erik 'ingehuurd' die zo spelenderwijs het vak leert.  

Bunt heeft 10 ha. bramen; kruisbessen en pruimen als hoofdteelt.
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Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter
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Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl
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Jilles van Zinderen
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De plantaardige all-in-one-hulpstof Codacide 
verbetert de werking van chemische, natuurlijke 
en biologische gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen. Deze 100 procent natuurlijke hulpstof 
wordt al sinds 1983 geproduceerd door Microcide 
in Engeland. Codacide wordt wereldwijd zowel in 
gangbare als in biologische teelten ingezet voor 
de bestrijding van onkruid, ziekten en plagen in 
akker- en tuinbouwgewassen, de boomkwekerij 
en de sierteelt. Dat Microcide leeft van slechts één 

product, Codacide, is misschien wel net zo  
bijzonder als het product zelf. Of juist niet?

Dat plantaardige oliën milieuvriendelijk zijn, is 
logisch, maar ze zijn helaas ook slecht mengbaar 
met water en spuitmiddelen. En daarin zit nu het 
verschil met Codacide. Deze hulpstof bestaat voor 
95 procent uit koolzaadolie, maar is zodanig  
geformuleerd met een serie plantaardige emul-
gatoren, dat het de moleculen van spuitmiddelen 

omkapselt en zorgt voor een egaal en stabiel 
mengsel. Als draagstof verbetert Codacide de  
werking van spuitmiddelen. 

‘Alleen koolzaadolie wordt ook wel als hulpstof 
verkocht. Maar als je dat in water gooit en je roert 
even niet, dan ligt het al snel weer boven op het 
water’, legt Adriaan van de Ven van Agricult uit.  
‘Het moet wel verdeeld blijven, dus is Codacide 
door natuurlijke emulgatoren geformuleerd.  

Agricult verkoopt al ruim twintig jaar Codacide. Deze milieuvriendelijke hulpstof wordt breed ingezet bij de bestrijding van onkruid, ziekten en plagen, 

onder meer in de boomkwekerij en de sierteelt. ‘Als je toch je spuitresultaten wilt verbeteren, waarom zou je dat dan niet doen op een natuurlijke  

manier, die ook nog eens de beste manier is? Daar steek ik mijn handen voor in het vuur’, zegt directeur Adriaan van de Ven. 

Auteur: Sylvia de Witt

All-in-one-hulpstof nuttig 
door vele eigenschappen
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Werking Codacide schematisch Uitvloeiing zonder en met Codacide

De ene emulgator omkapselt de werkzame stof, 
trekt hem als het ware een jasje aan; de andere 
zorgt ervoor dat hij goed blijft zweven in het water. 
Daardoor blijft het middel keurig verdeeld. Dat is 
wat het feitelijk doet. Hierdoor wordt Codacide de 
eerste drager van de chemische stof; daar wordt 
nog water aan toegevoegd om wat volume te 
krijgen.’ 

Regenvast
Agricult – in 2015 dankzij zijn letterlijk en figuurlijk 
grensverleggende activiteiten uitgeroepen tot 
Ondernemer van het Jaar – verkoopt dit honderd 
procent natuurlijke middel al ruim twintig jaar. 
Er zijn volgens Van de Ven veel hulpstoffen op 
de markt, maar de meeste zijn chemisch of deels 
chemisch. ‘Daarbij hebben de meeste hulpstoffen 
eigenlijk maar één of twee eigenschappen die ze 
bruikbaar maken. Zo zijn er goede hechters en er 
zijn goede uitvloeiers. Deze stof kan concurreren 
met de beste hechters.’ Codacide maakt de spuit-
vloeistof snel regenvast, vaak al binnen vijftien 
minuten. Zolang het blad droog is, kun je in veel 
gevallen doorspuiten tot kort voordat het gaat 
regenen. Dit zorgt dus voor meer spuitbare uren. 
Codacide hecht ook snel aan bodemdeeltjes,  
waardoor bodemherbiciden minder snel  
uitspoelen en dus langer werken.

Strakker spuitbeeld
‘Andere hulpstoffen hebben vaak nog een anti-
schuimmiddel nodig als er sprake is van te veel 
schuimvorming bij het vullen van de tank’, vervolgt 
Van de Ven. ‘Of er moet, als het spuitwater slecht  
is, een waterconditioner bij om het water te  
neutraliseren, minder zuur of minder basisch te 
maken. En als je de drift wilt beperken, doen ze er 
weer een driftbeperker bij. Codacide is echter ook 
sterk driftreducerend. Zo wordt de hoeveelheid 
driftgevoelige druppels met 79 procent  
gereduceerd, waardoor er weer minder milieu-

belasting is. Maar het zorgt vooral voor een 
strakker spuitbeeld, zowel bij een lage als bij een 
hogere spuitdruk, en voor een betere indringing in 
het gewas. En door de olieachtige spuitoplossing 
fungeert het tevens als goede antischuimer.’
Maar dit hulpmiddel heeft nog veel meer eigen-
schappen. Zo is Codacide ook een uitstekende 
uitvloeier. Het laat de spuitvloeistof tot wel vijf-
tien keer beter uitvloeien, waardoor de verde-
ling op het blad en in de bodem veel beter is. 
Residuvlekken komen veel minder of zelf geheel 
niet meer voor. Het Codacide-jasje beschermt  
het middel tegen uv-afbraak en verdamping of  
uitdroging. Dit is een belangrijke eigenschap.  
Ook is Codacide zeer geschikt als drager van en 
hulpstof voor kwetsbare biologische middelen, 
zoals Verticillium lecanii. 

Mengbaar en biologisch afbreekbaar
Onkruid, insecten en zelfs veel schimmelsoorten 
hebben een waterafstotende waslaag, de cuticula. 
Er gaat veel spuitmiddel verloren doordat de  
druppels van het doelwit afrollen. Codacide is 
echter gemaakt van vergelijkbaar materiaal (beide 
zijn typen triglyceriden), waardoor de plant of 
plaag het door Codacide gedragen (omkapselde) 
pesticide juist goed aantrekt. In combinatie met 
een goede uitvloeiing en sterke hechting zorgt dit 
ervoor dat er veel meer middel aan het doelwit 
blijft kleven, zodat er een lager spuitvolume kan 
worden gebruikt. Ook is het middel volgens Van de 
Ven neutraal ten opzichte van zijn omgeving.
‘Codacide is mengbaar met de meeste middelen 
en staat bekend als een zacht, niet fototoxisch 
middel, dat de natuurlijke beschermende waslaag 
van de plant in tact laat doordat het nergens een 
reactie mee aangaat. Veel hulpstoffen lossen die 
waslaag juist enigszins op, waardoor de middelen 
pittiger werken op het onkruid, maar ook op het 
cultuurgewas, wat veel schade geeft. Het verzwakt 
het gewas eigenlijk. Daarnaast is Codacide veilig 

voor biologische bestrijding. Als je die namelijk 
hindert met de hulpstof, schiet je er nog niets mee 
op. Codacide is biologisch afbreekbaar en heeft 
geen oogstwachttijd.’

Nadelen water als eerste drager
Codacide is de eerste ‘drager’ van het gewas-
beschermingsmiddel, in plaats van water. Het 
verandert de eigenschappen van water niet, maar 
voorkomt wel de nadelige effecten ervan.  
Dit in tegenstelling tot veel andere toevoeg- 
middelen. Water als eerste drager van een  
gewasbeschermingsmiddel heeft namelijk nogal 
wat nadelen. Zo heeft water een hoge opper-
vlaktespanning en ‘versplintert’ het in druppels, 
van kleine, driftgevoelige druppels tot zeer grote, 
zware druppels, die makkelijk van het blad rollen. 
Water kan de werkzame stof afbreken door zijn 
zuurgraad, zoutgehalte en metalen; het wordt door 
bladeren, insecten en schimmels afgestoten van-
wege de wasachtige opperhuid. Water biedt ook 
geen bescherming tegen afbraak door uv-straling.
Van de Ven: ‘Het is het beste om Codacide apart 
te mengen met het spuitmiddel. Je kunt ook wat 
water in de tank doen en de spuitmiddelen en 
Codacide toevoegen terwijl het water goed rond-

‘Je kunt van alles op de  

buitenkant spuiten, maar 

als het er niet in komt, doet 

het niks, behalve het milieu 

belasten’
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ACTuEEL6 min. leestijd

Adriaan van de Ven Codacide als drager van Metarhizium-sporen 

gepompt wordt. Dan komt Codacide zo intensief 
mogelijk in contact met de spuitmiddelen en 
wordt het de eerste drager van het spuitmiddel. 
Terwijl je goed blijft rondpompen, vul je de tank 
verder met water.’ 

Druppelcentrum wordt uniform
Codacide beïnvloedt de spuittechniek zodanig 
dat de resultaten verbeteren. Niet alleen gaat het 
hechten en uitvloeien beter, maar ook wordt het 
druppelspectrum uniform. Wat dit betekent, legt 
Van de Ven graag even uit.
‘Normaal zet je met een spuitdop druk op een 
vloeistof. De vloeistof komt eruit en vormt aller-
eerst een vlies. Daarna worden het slierten die uit 
elkaar vallen in druppels, van heel fijn tot heel grof. 
Met onze LvS-techniek doen we dat heel anders 
en worden de druppels uniform. Wij verdelen heel 
weinig vloeistof heel egaal. Met een spuitdop kan 
dat niet. Met Codacide gaat dat echter veel beter, 
want het vlies wordt meteen geperforeerd tot 
druppels. Zo ontstaan er uniforme druppels en kun 
je met veel meer druk spuiten, zonder dat alles  

verstuift vanwege de drift. Codacide is dus ook  
een driftreductor. Bij de bestrijding van  
cylindrocladium in buxus, bijvoorbeeld, kom je 
heel moeilijk in de struik. Als je met meer druk 
spuit, denk je dat je er beter in komt. Maar de 
druppels worden veel fijner, waardoor ze niet meer 
indringen, maar al voor de bol verstuiven. Spuiten 
is raken, zeggen wij vaak. Je kunt wel alles op de 
buitenkant spuiten, maar als het er niet in komt, 
kun je het net zo goed in het potje laten zitten. 
Dan doet het niks, behalve het milieu belasten. 
Door de uniforme druppel van Codacide sluit dit 
middel goed aan bij onze techniek.’

Geen enkel waarschuwingsteken
Van de Ven heeft altijd in de bestrijdingsmiddelen 
gezeten en hij had er naar eigen zeggen dan ook 
vrij gemakkelijk bestrijdingsmiddelen bij kunnen 
nemen. Maar het is de missie van Agricult om de 
toepassing van bestrijdingsmiddelen zodanig te 
verbeteren dat er veel minder middel nodig is. 
‘De effectiviteit vergroten en de belasting voor het 
milieu verminderen, dat doet Agricult met speciale 
laagvolumetechnieken en Codacide. Dit hulp- 
middel is voor ons eigenlijk een vreemde eend in 
de bijt, maar het wordt wel steeds meer verkocht. 
Als je toch je spuitresultaten wilt verbeteren, 
waarom zou je dat dan niet doen op een natuur-
lijke manier, die vaak op meerdere onderdelen 
ook nog de beste manier is? Daar steek ik mijn 
handen voor in het vuur. In misschien wel acht van 
de tien gevallen is het al met al de beste keuze, 
juist vanwege zijn brede werking, terwijl het toch 
zeer sterk is per eigenschap. Codacide heeft geen 
enkel waarschuwingsteken, omdat het honderd 
procent natuurlijk is. Het heeft een volledig veilig 

risicoprofiel en label wit in alle zes  
MPS-milieuzones. Codacide is gecertificeerd,  
voldoet aan de criteria van de Eu-richtlijnen  
834-2007 en 889/2008 voor biologische landbouw-
productiemethoden en heeft geen oogstwachttijd. 
Veel hulpstoffen zijn chemisch, chemisch bewerkt 
of hebben een chemische bijmenging om een  
bredere werking te verkrijgen. Dan kun je beter 
kiezen voor een natuurlijk middel, of, nog beter, 
voor Codacide. Dat is veilig voor gewas, consument 
en milieu. Want als je niet oplet, is de hulpstof 
schadelijker voor het milieu of voor de gebruiker 
dan het middel zelf.’

Wondermiddel
Codacide doet van alles en is toch vriendelijk  
voor het milieu. Moeten we het als een soort  
wondermiddel zien? 
Van de Ven: ‘Zo lijkt het wel, als je dit allemaal 
optelt. Maar een wondermiddel wil ik Codacide 
niet noemen; dan krijgt het misschien een wat 
zweverig imago. In de praktijk werkt het  
fantastisch; het laat zich heel prettig gebruiken,  
het ruikt lekker en het heeft een vriendelijke prijs. 
Veel klanten zijn begonnen met een gratis proef-
monster dat ze van mij kregen en zijn er daarna 
mee doorgegaan. Ze hebben liever één hulpstof  
in de kast staan dan een stuk of vijf. Dus ja, niet 
alleen ik ben er enthousiast over, maar heel veel 
mensen zijn dat.’ 

‘Wij willen de  

effectiviteit vergroten en  

de belasting voor het 

milieu verminderen’

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5831
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In deze rubriek stellen we een ondernemer vragen over zijn bedrijf, afzet en vooral ook zijn beweegredenen bij de bedrijfsvoering en zijn toekomst-

plannen. Deze keer Kwekerij Michels-Classens. 

Auteur: Dick van Doorn

'Iedereen zijn eigen verant-
woordelijkheid wordt mijn 
nieuwe bedrijfsmodel'
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
Jan: 'Ik was in eerste instantie veehouder/akker-
bouwer; pas op een later moment ben ik in de 
boomkwekerij gerold. Begin jaren tachtig nam ik 
het gemengde bedrijf over van mijn vader. In die 
jaren stonden de prijzen voor akkerbouwproduc-
ten, mede door de invoering van de toeslagrech-
ten, enorm onder druk. Op de bank kreeg je in 
die tijd tot maar liefst tien procent rente. Ik dacht: 

eigenlijk moet ik wat mijn gronden betreft dus ook 
van dat percentage uitgaan. Hoe kan ik dat realise-
ren? In de boomteelt werden in die jaren dergelijke 
rendementen behaald; vandaar dat ik in 1986 
besloot om boomkweker te worden. Via een oom 
van mij kwam ik met de boomteelt in aanraking. 
We zijn begonnen met één hectare Quercus robur, 
waar op dat moment veel vraag naar was. Nu zijn 
we gegroeid naar zestig hectare boomteelt. 

Wat is je bedrijfsfilosofie?
Jan: 'Een van onze punten is de kosten zo laag 
mogelijk houden. Ik ben voorstander van efficiënt 
werken, niet alleen qua personeel, maar ook qua 
mechanisatie. We hebben ons machinepark dan 
ook afgestemd op zestig hectare boomteelt, zodat 
we trekkers, kranen en werktuigen efficiënt kunnen 
inzetten. We werken al jaren met dezelfde groep 
personeelsleden, waarbij iedereen snel genoeg 
weet wat er van hem verlangd wordt. Al onze 
werknemers zijn perfect op elkaar ingesteld, zodat 
alle werkzaamheden efficiënt uitgevoerd worden. 
Vaste werknemers kosten wel wat meer, maar je 
hebt niet de stress van werk dat mogelijk verkeerd 
wordt uitgevoerd. Dat laatste, daar houd ik niet 
van. Met al onze machines en werktuigen zijn we 
up-to-date geautomatiseerd en gemechaniseerd. 
En als er een kraan kapotgaat, kunnen we altijd 
nog voorruit. Daarnaast hebben we als filosofie: 
zo groen mogelijk werken, dus volgens de drie P's: 
people, planet, profit. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
Groenkeur en werken we met zo min mogelijk 
gewasbeschermings- en/of onkruidbestrijdings-
middelen. Verder hebben we grasbanen tussen 
de bomen en in de rij zelf bespuiten we met een 
lagedoseringssysteem.

Wat is het belangrijkste assortiment?
Jan: 'We werken met een heel breed assortiment 
laanbomen van meer dan driehonderd soorten. 
Voorheen hadden we een kleiner assortiment, 
maar door de crisis zagen we een verschuiving in 
de vraag naar een breder assortiment, maar dan in 
kleinere aantallen. Als je wilt overleven in de huidi-
ge tijd, is het belangrijk om een breed assortiment 
te kunnen leveren. Dat doen we dus ook. Daardoor 
kan een klant breder bij ons inkopen, zodat de 
transportkosten beperkt worden. Onze belangrijk-
ste soorten zijn eiken-, beuken- en berkensoorten 
en daarnaast hebben we een heel divers assorti-
ment. Van prunus bijvoorbeeld hadden we eerst 
maar vijf verschillende soorten; nu hebben we er 
wel meer dan twintig.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
Caroline: 'Wij hebben onze vaste Nederlandse leve-
ranciers. Ook gaan we gaandeweg het jaar al onze 
leveranciers even langs om de kwaliteit te checken 
en bij te praten. Daarbij is de prijs-kwaliteitverhou-
ding natuurlijk erg belangrijk. Wij kopen vooral in 
bij spillenkwekers. Meestal worden de spillen door 
de spillenkwekers zelf naar onze kwekerij gebracht 
en als dat niet mogelijk is, regelen we het zelf. Als 
ze in de buurt wonen, halen we het zelf op met 
een tractor met wagen en anders huren we extern 
transport in.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
Jan: 'De verkoop doe ik nu voornamelijk nog, maar 
Caroline neemt de verkoop steeds meer over. De 
afgelopen jaren hebben we regelmatig op binnen- 
en buitenlandse beurzen gestaan. We merken dat 
we onze naamsbekendheid daardoor hebben 

INTERVIEW6 min. leestijd

Naam: Jan Michels en Caroline Janssen-Michels
Bedrijf: Kwekerij Michels-Classens
Plaats: Heide (L.)
Leeftijd en opleiding Jan: 59 jaar, eerst de 
mavo in Venray en aansluitend de MAS in Horst, 
richting veeteelt. Allerlei cursussen, onder meer 
EVTO-cursus (Economische vorming 
toekomstige ondernemers).



 

         

 
 

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 
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INTERVIEW

vergroot en dat klanten ons steeds makkelijker 
vinden. Omdat wij de percelen in een kleine straal 
van vijf kilometer rondom de thuislocatie hebben 
liggen, kunnen we heel efficiënt en snel werken. 
Vandaar dat wij, als het echt moet, binnen een 
paar uur kunnen leveren. Dat is natuurlijk een pre. 
We zijn overigens wel nuchter bij de verkoop. Zo 
werken we in Oost-Europa soms met tussenperso-
nen, afhankelijk van hoe goed we de klant kennen. 
De zes soorten die we het meest verkopen, zijn 
Liquidambar, Fagus, Crataegus, Quercus, Acer en 
Betula.

Wie zijn je klanten?
Jan: 'Onze klantenkring is heel breed, van particu-
lieren tot grote handelsbedrijven, gemeentes en 
provincies en van cash-&-carrybedrijven tot hove-
niers. En dan niet alleen in Nederland, maar ook in 
landen als België, Duitsland, Polen en andere Oost-
Europese landen.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
Caroline: 'Op een gepassioneerde manier onszelf 
en het bedrijf blijven ontwikkelen. Stilstand is 
achteruitgang. Hierbij willen we ons nog meer 
versterken op het gebied van duurzaamheid, maar 
wel op zo’n manier dat de bedrijfsvoering efficiënt 
blijft. Zo kunnen wij onze trots en passie voor het 
product op een goede manier uitdragen naar onze 
klanten.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije 
toekomst?
Jan: 'Dat is natuurlijk de overname van de boom-
kwekerij door mijn dochter Caroline. Samen met 
haar man Barry neemt ze steeds meer taken over. 
Maar hetzelfde geldt voor mijn zoon Sef, die de 
varkenshouderijtak van ons bedrijf overneemt.'
Caroline: 'Wat de toekomst betreft, moet je je altijd 
afvragen hoe het beter kan, maar ook zo duurzaam 
en efficiënt mogelijk. Niet dat ik bijvoorbeeld meer 
keurmerken wil, maar ik wil de focus van het bedrijf 
op duurzaamheid wel zo veel mogelijk uitdragen. 
En praktisch toepassen, zoals ook mijn vader 

gedaan heeft, bijvoorbeeld met de ontwikkeling 
van de Treeject, waarmee wij zelf varkensmest kun-
nen injecteren van onze eigen varkenshouderij. 
Weer een onderdeel van onze kringloopgedachte, 
dus. Een nieuwe ontwikkeling op ons bedrijf is 
de focus op een beter bodemleven, waardoor we 
steeds minder middelen hoeven te gebruiken. We 
voegen sporenelementen toe aan de mest die we 
geven om het bodemleven te stimuleren. Dit blijkt 
goed te werken! We kunnen het met de Treeject in 
één werkgang direct bij de boom zelf toedienen. 
Onlangs hebben we ons nieuwe kantoorpand 
aan de Steegsepeelweg 80 in gebruik genomen. 
Op deze locatie zitten we namelijk bij onze loods, 
waardoor we dichter op het vuur zitten. Dus vanaf 
nu kunnen onze klanten daar terecht. Het is voor 
mij heel belangrijk om de goede bedrijfsstructuur 
te hanteren en te blijven bijschaven. Zo hebben we 
twee jaar geleden onze bedrijfsstructuur geheel 
doorgelicht met een externe persoon. We hebben 
toen een bedrijfsmodel opgezet waarbij iedereen 
zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Ik wil mij 
meer gaan richten op de verkoop en mijn man 
zou bijvoorbeeld de coördinatie op zich kunnen 
nemen. Belangrijk is in ieder geval dat het perso-
neel met de neus dezelfde kant op staat. We zijn 
één team en moeten dat ook uitdragen.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze 
sector de komende jaren?
Caroline: 'Net als wij zal de sector moeten voortbor-
duren op het aspect “duurzaamheid”, de komende 
jaren. Op een natuurlijke manier werken wordt 
steeds belangrijker. Als wij vijf jaar geleden niet 
met deze ontwikkeling begonnen waren, waren we 
nu met de huidige regels tegen problemen aange-
lopen wat het middelengebruik betreft. Daarnaast 
blijft het belangrijk om de klant te laten inzien dat 
kwaliteit belangrijker is dan prijs.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
Jan: 'Voor ontspanning doe ik aan badminton en 
soms ga ik joggen. Af en toe met vrienden ergens 
een biertje pakken doe ik ook graag. Daarnaast 

ben ik actief in onze carnavalsvereniging.'
Caroline: 'Sinds een jaar zijn Barry en ik de trotse 
papa en mama van onze dochter Mila. Daarnaast 
korfbal ik graag. Ik ben ook trainster bij deze 
korfbalvereniging en zit in de technische commis-
sie. Verder zit ik als vrijwilliger in de technische 
commissie van Groenkeur. Als penningmeester 
en ondersteuner secretariële werkzaamheden 
ben ik actief bij de DBN (Duurzame Boomkwekers 
Nederland). Sinds kort ben ik ook bestuurslid van 
de vakgroep Vaste Planten en Boomkwekerij van 
LLTB. En ik zit ook nog in diverse boomkwekerijge-
relateerde studiegroepen.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
Jan: 'Administratie; dat besteed ik dan ook uit. 
Verder de enorm snelle groei van het bedrijf. We 
zijn relatief snel gegroeid van één naar twaalf per-
soneelsleden, met daarbij op de zaterdagen en 's 
zomers nog eens tien jongeren die hier parttime 
werken. Nu regelt Caroline de personeelszaken.  
Ik zie ook dat zij dit heel goed oppakt.' Caroline: 'Ik 
vind het juist weer moeilijk om iedereen tevreden 
te houden, wat helaas niet altijd kan. Het is af en 
toe een uitdaging om de juiste ballen in de lucht te 
houden met personeelsleden, klanten en je gezin.'

Staat er voor de komende tijd nog iets 
bijzonders op stapel voor jullie bedrijf, een 
jubileum bijvoorbeeld?
Caroline: 'Jazeker; onze boomkwekerij bestaat dit 
jaar 30 jaar! En op 30 juni aanstaande gaan we dit 
uitgebreid vieren. Deze donderdag 30 juni wordt 
echt een dag voor bedrijven en relaties. Vandaar 
ook dat het evenement Meet&Green dit jaar hier 
gehouden wordt. Tijdens deze dag worden er 
allerlei proeven uitgelegd en kun je je spuitlicentie 
verlengen. Zie voor meer informatie de site www.
meetengreen.nl. ‘s Ochtends zal er een symposium 
plaatsvinden met diverse interessante sprekers, 
waarbij we bepaalde onderwerpen voor de onder-
nemer ter discussie willen stellen. Daarnaast orga-
niseren we op zondag 3 juli nóg een dag, en dan 
speciaal voor omwonenden, familie, vrienden en 
iedereen die geïnteresseerd is in onze boomkwe-
kerij. Tijdens deze open dag zal onder andere het 
IVN aanwezig zijn en zijn er allerlei activiteiten voor 
jong en oud. Zo is er onder meer een workshop 
nestkastjes maken, bomen en planten herkennen 
en organiseren we een speurtocht.'
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In de nazomer van vorig jaar startte Maarten Graafland samen met Delphy een innovatie-adviesproject om het gebruik van chemische  

bestrijdingsmiddelen te beperken en zo de buxusteelt duurzamer te maken.

Auteur: Janneke de Wit

Goed, beter, buxus
Een buxusteelt die zo min mogelijk schade brengt aan het milieu en de mens
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Buxus is een van de populairste tuinplanten. 
Logisch daarom dat de buxusteelt een van de 
grootste arealen van de boomkwekerijsector 
vormt. Het CBS heeft in zijn statistieken zelfs een 
aparte categorie voor deze plantensoort  
gereserveerd, naast bijvoorbeeld bos- en haag-
plantsoen en laan- en parkbomen. Net als andere 
teelten heeft ook de buxusteelt te maken met een 
toenemende vraag naar duurzame producten.  
Veel kwekers zoeken naar manieren om aan deze 
vraag te voldoen. Zo ook buxushandelsbedrijf en - 
kwekerij Maarten Graafland Buxus uit 
Hazerswoude-Dorp, die vorig jaar in samenwerking 

met adviesbureau Delphy (voorheen DLV Plant) 
begon met het innovatie-adviesproject  
‘Duurzame buxusteelt’.

Maarten Graafland Buxus is officieel in 2009  
opgericht, maar eigenaar Maarten Graafland is 
al vijftien jaar bezig met het kweken van buxus. 
Inmiddels is zijn bedrijf uitgegroeid tot een succes 
en beschikt hij over een team van vier man en een 
eigen kwekerij van vier hectare. ‘Ik heb mij altijd al 
beziggehouden met het kweken van bomen’,  
vertelt Graafland. ‘Na het afronden van de  
middelbare tuinbouwschool richting boomteelt 
heb ik altijd in de boomkwekerijsector gewerkt. 
Daarnaast ben ik een aantal jaren verantwoordelijk 
geweest voor de verkoop bij een handelsbedrijf in 
binnen- en buitenplanten.’ Zijn succes is volgens 
hem dan ook te danken aan zijn jarenlange  
ervaring. ‘Dat ik in zeven jaar zo hard kon groeien, 
heeft zeker te maken met het netwerk dat ik heb 
kunnen opbouwen’, voegt Graafland daaraan toe. 

Adviesbureau Delphy is al jaren de bedrijfsadviseur 
van Maarten Graafland. De samenwerking bij dit 
project komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. 
‘Graafland heeft ons benaderd om te kijken hoe 
hij kan kweken met middelen die zo min mogelijk 
schade toebrengen aan het milieu en de mens’, 
vertelt Johan van den Broek, adviseur sierteelt en 
coniferen bij Delphy. ‘Wij beschikken over veel ken-
nis van en ervaring met de buxusteelt. We weten 
veel over ziekten en plagen en hoe je ze moet 
bestrijden. Iedere vier weken komen we langs op 
het bedrijf en doorlopen we de problemen.  
Daarnaast zijn we bezig met onderzoek naar 

milieuvriendelijke middelen die kunnen worden 
ingezet. Onze inbreng is praktisch toegespitst, met 
ook een deel onderzoek erbij.’

Duurzaam en sterk
Dat de vraag naar duurzaam geteelde planten 
groot is, merkt Maarten Graafland ook aan de tuin-
centra en exporteurs waaraan hij levert: ‘Klanten 
willen steeds vaker planten die zonder chemische 
middelen behandeld zijn en tegelijkertijd ook 
resistenter zijn. Door middel van dit project willen 
we daarop inspelen. Duurzame en sterke buxus 
leveren, dat is wat we willen bereiken.’ Bij het 
bereiken van dat doel ligt de focus niet alleen op 
het technische aspect van het telen. Van den Broek 
vertelt erover: ‘Aan de ene kant zijn we bezig met 
het verbeteren van de technieken die toegepast 
worden en zoeken we een zo milieuvriendelijk 
en duurzaam mogelijke manier om te kweken. 
Daarnaast zijn wij ook bezig met communicatie 
met de klant.’ Er komen veel vragen binnen over 
het onderhoud van de buxus, onder andere van 
de tuincentra en de exporteurs waaraan Maarten 
Graafland levert. ‘Om klanten te voorzien van die 
informatie, hebben we bijvoorbeeld een aparte 
pagina ingericht op de website van Graafland. De 
meest gestelde vragen worden daar beantwoord. 
Zo leggen we uit hoe schimmelziekte voorkomen 
kan worden en wanneer buxus het beste gesnoeid 
kan worden. Ook in de wekelijkse nieuwsbrieven 
die opgesteld worden voor Graafland verwijzen we 
naar deze pagina.’

ACHTERGROND4 min. leestijd
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Toepassing op de kwekerij
‘Omdat we vlak voor het winterseizoen begonnen, 
hebben we ons tot nu toe vooral beziggehouden 
met voorbereidend werk’, laat Van den Broek 
weten. ‘De eerste praktijktesten met de middelen 
zullen vanaf april dit jaar plaatsvinden. Dan begint 
het feitelijke onderzoek op de kwekerij. Komend 
seizoen zijn we meer bezig met het daadwerkelijke 
telen; dan zullen we ook inspelen op de bijbe-
horende vragen uit de markt die er dan spelen. 
We zullen bijvoorbeeld laten weten wanneer de 
buxusspint actief is en wat je kunt doen om die 
aan te pakken.’

Unieke combinatie
Het project op zich is niet nieuw voor Delphy, maar 
ze hebben nog nooit eerder meegewerkt aan een 
project dat subsidie ontvangt in het kader van 
de MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-
Holland. Deze subsidie is bedoeld om nationale 
en regionale innoverende bedrijven te stimuleren 
en met elkaar te verbinden. Van den Broek vertelt: 
‘We hebben al vaker soortgelijke projecten gedaan 

met een groep handelaars of onderzoekers, of 
naar aanleiding van een vraag uit de chemische of 
biologische industrie. Maar we hebben nog nooit 
eerder een project op deze manier uitgevoerd.’

Meer vertrouwen
Het project mag dan niet uniek zijn, het is wel 
doeltreffend. Sinds de start, slechts een halfjaar 
geleden, merkt Maarten Graafland al een duidelijke 
verandering. ‘In de korte tijd dat we nu bezig zijn 
met dit project, merken we al positieve  
veranderingen. Zo houdt ons team bij het  
bemesten meer rekening met de visie die we voor 
ogen hebben. Het gebruik van chemische  
middelen is beperkt. Er wordt niet meer zomaar 
een spuitje gepakt voor de bestrijding, maar we 
kijken verder. Zo hebben we onlangs handmatig 
geschoffeld en de resten daarna met de hand 
opgeraapt. Daar kwam geen spuit aan te pas. 

Er is meer kennis en het bewustzijn is verhoogd.’ 
Niet alleen bij zijn personeel merkt Graafland ver-
schil, maar ook bij de klanten. ‘Klanten bestellen  

makkelijker. Zo werden we onlangs gebeld met de 
vraag of de planten die op onze duurzame manier 
gekweekt zijn, al beschikbaar zijn. Klanten hebben 
meer vertrouwen in het bedrijf; dat heeft nu al een 
positief effect op de verkoop.’
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Serenade is sinds zijn introductie op de 
Nederlandse markt in toenemende mate populair. 
De werking is gebaseerd op een van nature in de 
bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus  
subtilis QST 713. Het middel heeft een brede  
werking tegen schimmels en bacteriën, waaronder 
Botrytis (grauwe schimmel), Alternaria en meel-
dauw. Bij het kweken van siergewassen heeft het 
middel specifiek betrekking op de bestrijding van 
Botrytis en meeldauw. De lipopeptiden in Serenade 
prikken de schimmel als het ware lek, waardoor 
infectie uitblijft.

Werking
Naast de fungicidewerking heeft Serenade  
ook een bactericidewerking. Bacterieziekten  
worden bestreden doordat de eiwitproductie  
in de bacteriën wordt geremd. Uiteindelijk  
verbetert Serenade de weerbaarheid van het 
gewas. Serenade is een preventief bedekkings-
fungicide en zal daarom op het blad moeten zitten 
voordat de schimmel of bacterie toeslaat. Voor  
de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen is  
de maximaal toegestane dosis, vastgelegd door 
het Ctgb, 8 l/ha, met maximaal negen  
toepassingen per jaar en een minimaal interval van 

Bayers gewasbeschermingsmiddel Serenade gaat al enige tijd mee in de sector. Het product werd in december 2014 via een versnelde procedure in het 

kader van de Green Deal toegelaten in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vanaf januari dit jaar is het product ook toegelaten in de onbedekte teelt van 

boomkwekerijgewassen als schimmelbestrijdingsmiddel en bactericide.

Auteur: Kelly Kuenen

Serenade nu ook  
toepasbaar in  
onbedekte teelt
‘Een schema met Serenade geeft een resultaat dat gelijkwaardig is  
aan of beter dan een zuiver chemisch schema’

Meeldauw in eik
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negen dagen. ‘In opstaande boomteelten,  
zoals laanbomen, adviseren we een dosis van  
8 liter per hectare, in overige onbedekte teelten  
5 liter per hectare’, vertelt Wes Janssen van  
Bayer CropScience. ‘Meestal wordt het middel  
afgewisseld met een chemisch middel, bijvoor-
beeld met Luna Privilege. Dit chemische product 
heeft een minimaal interval van 21 dagen. Vaak 
wordt tussen twee toepassingen van dit middel 
Serenade gebruikt.’ 
Voor een goede werking is het belangrijk dat 
Serenade optimaal over het te beschermen blad 
wordt verdeeld. Spuittechniek, waterhoeveelheid 
en uitvloeier zijn daarom zeer belangrijk. Serenade 
moet altijd in combinatie met een uitvloeier 
gespoten worden, zodat de spuitvloeistof goed 
over het blad verdeeld wordt.

Ervaring in houtig kleinfruit 
In bedekte teelten, kleinfruit en aardbeien werd al 
een jaar lang ervaring opgedaan met het product, 
met positieve resultaten. Zo werden bij fruitteler 
Richard van Maaren in Herwijnen de afgelopen 
twee jaar proeven gedaan met Serenade, waarbij 
in de proefopzet in twee van de vier objecten de 
toepassing van chemische middelen werd  
afgewisseld met Serenade. Doel van de proef was 
om te kijken welke middelen of combinaties daar-
van bij lange bewaring van rode bessen de beste 
en zekerste bestrijding van Botrytis geven. De rode 
bessen die in de proeven werden bespoten met 
Serenade, kwamen in het fruitseizoen van 2015 als 
beste uit de bewaring. Willem van Eldik van Delphy 
(voorheen DLV): ‘De kistjes met de mooiste bessen 
werden in de laatste vijf à zes weken voor de oogst 
met Serenade behandeld. Dat beeld zien we eigen-
lijk overal: in vergelijking met zuiver chemische 
spuitschema's scoort een schema met Serenade 
minimaal gelijkwaardig en vaak beter.’ 
Sinds dit jaar is Serenade ook toegelaten in de 
onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen, als 
schimmelbestrijdingsmiddel en bactericide. Sinds 

de discussie over residuen op sierteeltgewassen 
is opgelaaid, wordt er door afnemers aangestuurd 
op het hanteren van bovenwettelijke eisen. 
Volgens Bayer CropScience kan Serenade hierbij 
een sleutelrol vervullen. Het product laat namelijk 
geen residu achter, ook niet als het vlak voor de 
oogst wordt toegepast. Daarnaast is het product 
niet resistentiegevoelig. ‘Zo heeft de sector er een 
instrument bij om schimmels te bestrijden. Samen 
met de inzet van chemie kan er nu een strategie 
worden ontwikkeld die de chemische input  
vermindert’, vertelt Janssen.

Bestrijding van meeldauw en hagelschot  
in Prunus laurocerasus  
Serenade werkt zoals gezegd tegen meeldauw, 
een hardnekkige schimmel, die aanwezig kan zijn 
in vele boomsoorten en -variëteiten en de vitaliteit 
en sierwaarde van de plant vermindert en de groei 
aanzienlijk remt. Omdat er niet veel producten 
beschikbaar zijn, ligt resistentievorming op de loer 
en zal men inventief te werk moeten gaan om een 
effectieve en efficiënte bestrijding te waarborgen. 
De discussie rondom de residuen op tuinplanten 
bij de afnemers maakt de zaak nog complexer.  
In 2015 heeft Bayer in samenwerking met Delphy 
gekeken of het mogelijk was meeldauw en hagel-
schot te bestrijden met gebruik van minder  
chemie. Bij hagelschot wordt Pseudomonas aange-
troffen, een bacterie waarop Serenade ook inwerkt.  
De partijen hoopten dat Serenade hierdoor ook 
zou werken tegen hagelschot.

Janssen: ‘Bij de start van de bestrijding is gebruik-
gemaakt van QMS Boomteelt, een waarschuwings-
programma dat de infectiedruk voorspelt. Begin 
juni werd gestart met het in 2014 toegelaten Luna 
Privilege, afgewisseld met Serenade. Omdat bij  
het gebruik van dit eerste middel een interval  
van 21 dagen is voorgeschreven, werd ervoor 
gekozen om dit middel af te wisselen met 
Serenade. Halverwege september werd met de 
behandelingen gestopt. De infectiedruk was  
relatief hoog in de periode juni tot en met  
augustus. Begin juli werd de eerste aantasting van 
echte meeldauw vastgesteld op het proefveld.’
De eerste duidelijke aantasting van echte meel-
dauw werd waargenomen op 21 juli van dat jaar. 
‘In de weken daarop ging het snel met de  
ontwikkeling van meeldauw op het proefveld; op 
31 augustus waren alle toppen in het  
onbehandelde gedeelte aangetast. De strategie 
van Luna Privilege afgewisseld met Serenade heeft 
de meeldauw sterk teruggedrongen.’ Maar, vertelt 
Janssen: ‘De meeldauwaantasting was in deze 
proef zo dominant dat er geen hagelschot werd 

waargenomen. Er kon dus helaas niet worden  
vastgesteld of de strategie ook efficiënt werkt 
tegen hagelschot.’

Tot slot
In principe is het middel eenvoudig in gebruik.  
Het etiket geeft een toelichting op de toepassing 
en de eindgebruiker kan er zo mee aan de slag. 
Ook zal de leverancier er bij levering tekst en uitleg 
bij geven. Volgens Bayer heeft de sector er met de 
komst van Serenade een mooi instrument bij om 
schimmels te bestrijden, omdat het samen met de 
inzet van chemie een strategie is die de chemische 
input vermindert en de hoeveelheid residu en de 
milieubelasting kan verlagen.

ACHTERGROND4 min. leestijd
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De Partij van de Dieren in Den Haag bracht onlangs een motie uit dat de stad alleen nog maar - wat zij noemt -  gifvrije planten zou mogen kopen.  

In een persbericht geeft de partij eigenlijk ook haarfijn aan waar het probleem zit. Als het bijvoorbeeld gaat om bloembollen is op dit moment minder 

dan één procent van markt biologisch. Hoe reëel is deze vraag dan? Boom en Business legde de vraag aan een aantal partijen voor.

Auteur: Kelly Kuenen

Markt biologische planten is 
nog niet volwassen 
Den Haag wil alleen biologisch groen. Kan de markt zich snel 

genoeg ontpoppen?



www.boom-in-business.nl 31
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Duurzame producten zijn ‘hot’, de biologische 
markt groeit beetje bij beetje en ook gemeenten 
experimenteren hier en daar met het gebruik van 
biologisch groen. De Partij voor de Dieren in Den 
Haag diende eerder dit jaar een motie in waarin zij 
op in de bres sprong voor groen van biologische 
afkomst. Sterker nog: ze deed een oproep om in de 
gemeente alleen nog maar biologische planten te 
gebruiken. Naar aanleiding van deze motie streeft 
de meerderheid van de gemeenteraad ernaar 
alleen nog biologische planten, bloemen en bollen 
in te kopen. Het college van B&W moet dit jaar nog 
een plan bedenken om de overstap te realiseren. 
Ook de gemeenten Amsterdam en Heemstede 
hebben de ambitie uitgesproken om op termijn 
de overstap naar biologische producten te willen 
maken. Amsterdam gebruikt alleen nog biologisch 
geteelde bloembollen, Heemstede koopt nu plan-
ten en bollen met Milieukeur in. Ook in Amersfoort 
is een motie aangenomen waarmee gestreefd 
wordt naar het inkopen van biologische zaden, 
bollen en planten. 

Juist bij die overstap naar biologische producten 
kan een grote gemeente als Den Haag weleens 
voor de nodige uitdagingen komen te staan. 
Volgens de stad zou de overstap leiden tot een 
grote impuls voor de biologische bloemen-, bollen- 
en plantenteelt. Maar dan moeten er aan produc-
tiezijde flinke stappen gezet worden. Momenteel 
wordt namelijk slechts een klein gedeelte van alle 
bomen, planten en bloemen op biologische wijze 
gekweekt. Alleen al Den Haag heeft vele hectares 
groengebieden die onderhouden moeten worden. 
Kan de markt snel genoeg anticiperen op een sterk 

groeiende vraag naar biologische producten, of 
lopen de inkopers het risico te moeten kiezen uit 
een gering sortiment?  En dat tegen een waar-
schijnlijk fors hogere prijs. 

Stagnerende vraag
In de sector is volop aandacht voor duurzame teelt. 
De groei van de biologische teelt lijkt echter moei-
zaam te verlopen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 
ongeveer 1% van alle boomkwekerijen biologisch 
kweekt. In 2014 stond dat gelijk aan 33 biologische 
boomkwekerijbedrijven. Voor de productie van 
bloembollen schoot het aantal biologische bedrij-
ven in 2014 onder 1% van het totaal, wat neerkomt 
op een aantal van vier biologische telers.
Het geringe aanbod is niet alleen aan de kwe-
kers te wijten, want uiteraard geldt ook hier het 
principe van vraag en aanbod. En kenmerkend 
voor vicieuze cirkels: ze zijn lastig te doorbreken. 
Kwekers kweken geen biologische producten als 
er geen vraag naar is; gemeenten die graag biolo-
gische producten gebruiken, staan op hun beurt 
voor de uitdaging om het gewenste product in de 
gewenste aantallen te vinden, et cetera. 
‘Met de biologische vruchtbomenteelt gaat het vrij 
goed. Er is een markt voor het fruit en de vrucht-
boomkwekers en de fruittelers zijn daarom bereid 
te investeren’, vertelt Henk van Reuler, onderzoeker 
bij de Wageningen UR-PPO. ‘Maar bij laanbomen 
bijvoorbeeld staat men er minder bij stil dat deze 
ook biologisch gekweekt kunnen worden. Daar 
komt de duur van het kweken nog bij; het kost 
immers tijd om een boom te laten groeien. Ook 
het sortiment biologische bomen is beperkter dan 
van de gangbaar gekweekte bomen. Bij de vaste 
planten zijn er recent meer biologische initiatieven 
en deze planten zijn ook sneller op te kweken.’
Het gevolg van de geringe vraag is dat de biolo-
gische bomen- en vasteplantenteelt momenteel 
relatief klein is. Van Reuler: ‘Als er de afgelopen 
jaren ergens op bezuinigd is, dan is het wel op de 
biologische teelt in de open grond. Er is de laatste 
jaren veel bezuinigd op het openbaar groen, en de 
biologische beplanting was als eerste aan de beurt. 
Kwekers zijn óók zakenmensen. Valt er geen geld 
mee te verdienen, dan gebeurt het niet.’ 

Vraag naar biologische bloembollen
Net als in de bomen- en vasteplantenteelt is ook in 
de bloembollenteelt verduurzaming een actueel 
thema. Dat heeft hier tot de nodige ontwikke-
lingen geleid. Vooral door het relatief intensieve 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de 
bollenteelt behoorlijk milieubelastend. De afgelo-
pen jaren werd onder meer gewerkt aan de intro-
ductie van het Milieukeur Bloembollen. Bionext, 

belangenbehartiger van biologische producten, 
meldde bovendien in maart dat het gebruik van 
biologische bloembollen stijgt. 

Jan Timmerman is biologisch bollenkweker en pen-
ningmeester en secretaris van Biobol, een kwekers-
vereniging van biologische bloembollenkwekers. 
Hij bevestigt dat er sprake is van een toenemende 
vraag naar biologische bloembollen. Deze ten-
dens zou onder meer veroorzaakt zijn door acties 
van Greenpeace, die zorgen voor een groeiend 
bewustzijn bij zowel consumenten als de profes-
sionele markt. Bij Biobol zijn momenteel zes kwe-
kers aangesloten; dat zijn meteen zo’n beetje alle 
biologische bloembollenkwekers die Nederland 
rijk is. Timmerman: ‘We worden volop benaderd 
door partijen voor het leveren van bollen. Op dit 
moment wordt er gewerkt aan het opschalen van 
bedrijven, zodat we aan de vraag kunnen voldoen.’ 

Biologische bomen en planten
Jan Huiberts runt de biologische kwekerij 
Dependens (tot 2012 Bomenland Schiphorst) in 
het Gelderse Bennekom en kweekt sinds 2004 
biologisch. Anno 2016 kweekt hij op 6 hectare 
bomen, heesters en vaste planten, die hij verkoopt 
aan een breed spectrum aan klanten: particulie-
ren, Intratuin-vestigingen, hoveniers en enkele 
overheidspartijen. Hij ziet dat de vraag naar biolo-
gische producten vanuit de particulier stijgt. Sinds 
de uitzending van het programma Radar, waarin 
aandacht werd besteed aan residuen op planten, 
steeg de vraag van Intratuin in Amsterdam, en 
later ook enkele andere vestigingen, naar biolo-
gische planten. Met behulp van een subsidie van 
de Kamer van Koophandel begon Dependens in 
2015 samen met twee andere partijen het platform 
Pure Organic. Een derde deel van de subsidie werd 
gebruikt om informatiemateriaal voor de Intratuin-
vestigingen te maken; een ander deel werd gesto-
ken in onderzoek naar biologische producten, 
uitgevoerd door de Has Hogeschool. 
Uit dit onderzoek bleek volgens Huiberts dat 38% 
van de bezoekers van tuincentra geïnteresseerd is 
in producten van biologische aard. Huiberts kan 
eenzelfde tendens niet bespeuren bij gemeentes. 
‘Toen enkele jaren geleden duurzame inkoop in 
zwang kwam, hoopten we dat biologische inkoop 
de standaard zou worden. Helaas kwam het niet 
verder dan Milieukeur, een keurmerk dat in mijn 
ogen te weinig voorstelt. Gemeentes blijven achter 
waar het gaat om biologisch inkopen.’ 

Onderlinge afspraken
Bij de vraagstelling aan het begin van het artikel 
moet een kleine kanttekening worden gemaakt. 

9 min. leestijd

GrOen Den HAAG
Met enkele grote parken en statige lanen staat 
Den Haag bekend om zijn groene karakter. 
Ter indicatie: de stad heeft 944 hectare grote 
groengebieden, 740 hectare wijk- en buurt-
groen en zo’n 116.000 straatbomen. Los van 
het reguliere onderhoud heeft de gemeente 
enkele ambitieuze plannen op groengebied. 
Zo wil ze het buurt- en wijkgroen een impuls 
geven. Er lopen plannen om de Scheveningse 
Bosjes, de Waterpartij en het Westenbroekpark 
te verbinden tot één groot Internationaal 
Park. En net als andere gemeenten staat ook 
Den Haag de komende jaren voor de opgave 
om iepen te vervangen; in het geval van Den 
Haag nog enkele duizenden.

Bron: Meerjarenprogramma Groen (MJP Groen) 
2014 – 2018  
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Want het is niet duidelijk of bomen deel uitmaken 
van de plannen van de genoemde steden. Maar áls 
dat het geval is, dan moeten inkopers zich realise-
ren dat ze voor de nodige uitdagingen komen te 
staan. Zo zal het aanbod van biologische bomen 
niet even snel stijgen als de vraag, omdat deze 
exemplaren eerst een aantal jaren moeten groeien. 
Van Reuler: ‘Boomkwekers moeten de kans krijgen 
om op de vraag in te spelen. Afnemers moeten dus 
geduld hebben; ze kunnen niet verwachten dat er 
direct grote aantallen van een breed assortiment 
laanbomen beschikbaar zijn.’

Belangrijk is volgens Van Reuler om tot goede 
afspraken te komen tussen kweker en afnemer. 
‘Een gemeente zou dan bijvoorbeeld kunnen 
afspreken om over een aantal jaar een bepaald 
aantal bomen af te nemen.’ Afnemers moeten zich 
daarnaast goed laten informeren en duidelijk com-
municeren over wat zij verwachten. ‘Dan kunnen 
ze ook niet het argument aandragen dat ze toch 

niet biologisch inkopen omdat ze geen producten 
kunnen krijgen. Die aanpak vraagt wel om interac-
tie en begrip.’

Kip & ei
Huiberts antwoordt resoluut op de vraag of het 
haalbaar is dat een stad als Den Haag ineens over-
schakelt op biologisch inkopen. ‘Dat kan niet. Het 
is een frustrerend kip-of-eiverhaal. Want wat moet 
er eerst veranderen: de vraag of het aanbod? Een 
plots stijgende vraag betekent niet automatisch 
dat de biologische markt direct evenredig mee-
groeit. Eind jaren 90 werd een soortgelijk initiatief 
genomen. Een provincie vroeg om een bepaald 
biologisch sortiment, waarop de kwekers dat gin-
gen kweken; maar de keer 
erop werd naar 
andere pro-
ducten 

BloeMBollen en –Knollen, open gronD

2011 
Ha: 24126,4

2014
Ha: 23589,5

2011 
Ha: 19,1

2014
Ha: 14,1

Totaal

Biologisch

2011 
Ha: 17184,2

2014
Ha: 17067,5

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de productie 
van biologische bloembollen tussen 2011 
en 2014 daalde van 19,07 hectare, verdeeld 
over 5 bedrijven (zo’n 0,08% van de totale 
oppervlakte), naar 14,01 ha, verdeeld over 4 
bedrijven (0,06% van de totale oppervlakte). 
De kweek van biologische bomen en vaste 
planten in open grond is gegroeid van 68,80 
ha, verdeeld over 16 bedrijven in 2011 (0,4% 
van de totale oppervlakte), naar 85,23 ha, ver-
deeld over 33 bedrijven (0,5% van de totale 
oppervlakte). Het aandeel biologische bomen 
en vaste planten in de teelt onder glas steeg 
van 0,37 ha, verdeeld over 4 bedrijven in 
2011 (0,07%), naar 0,98 ha, verdeeld over drie 
bedrijven in 2014 (0,2%). 

Bron: CBS Statline, maart 2015
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gevraagd. Voor kwekers is dat natuurlijk erg 
frustrerend. In theorie kan bovendien iedere 
gemeente roepen biologisch te willen planten. 
Maar als het niet goed uitpakt, krijgt de kweker 
al snel de schuld.’ ‘Ik betwijfel of het realistisch is 
dat kwekers kunnen voldoen aan een plotseling 
stijgende vraag’, zegt ook Martien Mantje, directeur 
bij boomkwekerij Udenhout. ‘Een aantal gewassen 
is zonder ondersteuning van bestrijdingsmiddelen 
te kweken, maar bij een aantal andere heb je toch 
middelen nodig. Wat ook lastig is, is dat biologi-
sche kweek niet gemakkelijk te realiseren is, vooral 
de overstap naar biologisch. Dat komt doordat 
veel soorten gevoelig zijn, maar ook doordat pro-
ducten van biologische en niet-biologische aard 
gescheiden moeten worden. Dat geldt voor de vel-
den, de goederenstromen, maar ook de machines 

die gebruikt worden. Het is logistiek com-
plex om in je bedrijf naast het reguliere 

sortiment ook biologische bomen 
aan te bieden.’

‘Mantje geeft precies aan waar de kneep zit’, vertelt 
Jan van Leeuwen, boomkweker en portefeuil-
lehouder Boomteelt en vaste planten van ZLTO. 
‘Investeren in een biologische teelt, die vele jaren 
duurt met een onzekere afloop is niet te doen. Er 
zijn nogal wat kwekers begonnen, maar ook weer 
gestopt. Naar mijn menging is het nu niet haalbaar 
wat Den Haag wil, hooguit via contractteelt met 
een levertermijn van een jaar of tien.’

Udenhout kweekt geen biologische bomen, en 
het verkrijgen van een SKAL-certificaat – het keur-
merk voor biologische kweek – is volgens Mantje 
ook niet zijn ambitie. De kwekerij is in het bezit 
van het Milieukeur en probeert al zo milieuvrien-
delijk te telen. ‘Wij proberen zo dicht mogelijk bij 
chemievrijbeheer te komen en sturen alleen bij 
waar nodig. Dan kom je heel dicht in de buurt van 
biologische producten. Het gebruik van neonico-
tinoïden is binnen milieukeur ook ingeperkt tot 
slechts de minst schadelijke en binnen ons bedrijf 

worden ze zelfs geheel niet toegepast. Hiermee 
blijft de imker ook blij met onze kwekerij.’ Dat 
mensen bewust bezig zijn met minder belasting 
van het milieu, is volgens Mantje alleen maar aan 
te moedigen. Maar een stijgende lijn in het gebruik 
van biologische bomen, dat ziet hij nog niet snel 
gebeuren. ‘Je moet je ook realiseren dat veel tak-
ken van sport eigenlijk al zo goed als biologisch 
zijn, zoals de containerkweek en een deel van de 
laanbomenteelt. Maar omdat die bedrijven geen 
SKAL-certificering hebben, staan ze niet als zoda-
nig te boek. Als je dan specifiek op zoek gaat naar 
producten die biologisch zijn, ja, dan heb je keuze 
uit een beperkt aanbod.’ 

Voor bloembollentelers is het relatief gemakke-
lijk om over te stappen naar biologisch kweken, 
vertelt Timmerman. Bovendien kunnen ze gemak-
kelijker aan de vraag voldoen. Dankzij de kortere 
kweekperiode wordt hier veel samengewerkt met 
boeren elders in Nederland. ‘Individueel kunnen 
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we gemakkelijk opschalen, omdat we land huren 
bij biologische akkerbouwers. Daar kunnen de bol-
len geteeld worden als vruchtwisseling met andere 
gewassen. Dan nemen de akkerbouwers de teelt 
op zich en voeren wij bijvoorbeeld de mechanisa-
tie uit, zoals het rooien. ’ 

Huiberts denkt dat veel kwekers kunnen en zul-
len overstappen, maar dan moeten er wel goede 
afspraken worden gemaakt in de sector. ‘Een stad 
als Den Haag zou echt het verschil kunnen maken. 
Ik weet zeker: als een aantal grote klanten over-
stapt op biologisch, dan zullen de kwekers vanzelf 
volgen.’ Volgens Huiberts is het van belang dat de 
Nederlandse politiek het wil, zodat er eensgezind-
heid en consensus ontstaat. ‘Het zou een prachtig 
begin zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal 
biologisch kunnen gaan kweken.’

Risico’s en bijkomstigheden van biologisch kweken
Zowel bij de kweek van bomen als van vaste plan-
ten en bloembollen geldt daarnaast dat biologisch 
kweken om een bepaalde ‘mindset’ vraagt. Want 
biologische producten brengen over het algemeen 
wat meer kosten en een minder breed sortiment 
met zich mee. Afnemers moeten zich daar wel van 
bewust zijn. Volgens Timmerman lopen biologi-
sche bloembollenteelten meer risico op ziekte en 
door andere bemesting kan de opbrengst lager 
zijn. Net als in de boomkwekerij zijn ook hier niet 
alle soorten zonder meer biologisch te kweken: 
‘In de biologische teelt zie je bijvoorbeeld wei-

nig lelies, omdat deze gevoelig zijn voor ziekte. 
Kwekers zijn logischerwijs geneigd om te kiezen 
voor soorten die het wel goed doen.’ 
Afnemers moeten volgens Van Reuler bovendien 
beseffen dat biologische producten er anders uit 
kunnen zien. ‘Bij biologische appels zul je moeten 
accepteren dat er af en toe een plekje op de appel 
zit.’ Dat vraagt eveneens een andere mindset. Ook 
Mantje ziet in het esthetische aspect een van de 
haken en ogen: ‘Als je als biologisch kweker te 
maken krijgt met plagen en ziektes, zoals meel-
dauw en bladluis, dan kun je de teelt voortzetten; 
maar het gevolg zal zijn dat bomen afwijken qua 
vorm en formaat. Een mooi egaal straatbeeld kun 
je dan niet meer garanderen, terwijl dat wel iets is 
wat afnemers graag zien.’

Problemen in het sortimentsaanbod ziet Huiberts 
niet. ‘In mijn ogen is een groot aantal bloemen 
en planten prima biologisch te kweken. Alleen 
groeien ze misschien iets minder hard. Tussen 2004 
en 2010 hebben we op zo’n twintig hectare biolo-
gische bomen gekweekt. Natuurlijk liepen we hier 
en daar weleens tegen iets aan, maar calamiteiten 
hebben we nooit gehad. Het zal vast zo zijn dat 
enkele soorten niet goed biologisch te kweken zijn 
omdat ze extreem gevoelig zijn, maar is dat zo erg? 
Het doet niets af aan het aanbod. Wij hebben hier 
soorten staan waarvan ze in Den Haag nog nooit 
gehoord hebben.’

Anticiperen op de vraag
Timmerman verwacht dat er door de plannen die 
nu in gemeentes als Den Haag gemaakt zijn, in 
plaats van langstelige tulpen, die ook veel verkocht 
worden in supermarkten, een toenemende vraag 
zal zijn naar tuintulpen, die veel in het openbaar 
groen worden gebruikt. De groeiende vraag heeft 
er volgens Timmerman al voor gezorgd dat de 
oppervlakte waarop geteeld wordt tussen 2014 en 
2015 met één hectare gestegen is. Naast zes vaste 
leden heeft Biobol inmiddels ook twee aspirant-
leden, bedrijven die de overstap willen maken naar 
biologisch telen. En als je nagaat dat zo’n beetje 
iedere biologische bloembollenteler bij de vereni-
ging is aangesloten, is een groei van twee biologi-
sche kwekers en twee aspirant-leden in twee jaar 
tijd behoorlijk wat.

Huiberts beaamt dat biologische producten een 
andere mindset vragen, bij de afnemer, maar ook 
bij de kweker zelf. ‘Als je alleen kweekt uit econo-
misch oogpunt, dan red je het niet. Je moet echt 
gedreven zijn vanwege het idee zelf.’ 

Jan TimmermanMartien Mantje Henk van Reuler
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Toen vakblad Boomzorg in 2015 de term ‘inspiratieboom’ introduceerde, was groenbeheerder Thijs Kruiver van de gemeente Zundert zo’n beetje  

de eerste die reageerde: x Sycoparrotia semidecidua moest het worden. Te onbekend en te weinig beschikbaar, oordeelde de redactie van Boomzorg. 

Maar de aanhouder wint, en deze geslachtshybride tussen Sycopis sinensis en Parrotia persica mag alsnog meedingen.

Auteur: Hein van Iersel

Het bastaardbroertje van 
Parrotia gaat op voor de 
titel ‘inspiratieboom’ 
x Sycoparrotia – onbekend maakt onbemind
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INSPIRATIEBOOM

Dat Sycoparrotia alsnog mag meedoen, is  
overigens niet alleen te danken aan de aan-
houdendheid van Kruiver. Sycoparrotia is bezig aan 
een bescheiden opmars en verschillende grotere 
kwekers hebben dit kleine boompje in behoorlijke 
aantallen staan. Nog steeds niet massaal, maar er 
is wel keuze. 

De opmars van Sycoparrotia begon ongeveer 25 
jaar geleden. Toen kreeg de vader van de huidige 
directeur van Koninklijke Boomkwekerijen Alphons 
van der Bom, Piet van der Bom, een exemplaar 
van Sycoparrotia overhandigd als tegenprestatie 
voor het houden van een lezing in Amerika. De 
boom werd geplant in de tuin bij het ouderlijk huis 
van de familie Van der Bom, waar hij nog steeds 
staat. Een snelle groeier bleek het niet te zijn. De 
spil van 25 jaar geleden is nu een boom van circa 
8 meter hoog met een diameter van ongeveer 35 
centimeter. Wel is hij extreem gezond en alleen in 
de jeugdfase was hij een tikje vorstgevoelig. Er is 
nooit sprake geweest van serieus invriezen, ziekte 
of insectenvraat. Veel van de Sycoparrotia’s die in 
Nederland geplant zijn, zijn afkomstig van deze 
moederboom. Lange tijd was de Koninklijke zelfs 
de enige die deze boom vermeerderde en leverde. 
Daarom stuurde de oude Piet van der Bom (hij 
stief in 2015) in november 2002 een briefje naar 
de toenmalige koningin Beatrix, met de vraag of 
de cultivar die het bedrijf uit Oudenbosch ver-
meerderde, de naam x Sycoparrotia semidecidua 
‘Prins Claus’ kon krijgen. Die toestemming kwam 
er, zelfs met de toevoeging dat de koningin hoopte 
dat het een groot succes zou worden. En het is 

een oude wet: succes kweekt altijd navolgers. 
Kwekers als Ebben, Udenhout en Van den Berk 
kweken naast de cultivar ‘Prins Claus’ nu ook een 
tweede Amerikaanse cultivar, ‘Purple Haze’. Welke 
van deze twee cultivars de beste is, lijkt vooral een 
kwestie van wie je het vraagt. Jaap van der Bom 
stemt – niet geheel onpartijdig – voor zijn eigen 
cultivar, omdat deze meer winterhard zou zijn. Het 
andere kamp roemt juist de mooie purperrode 
gloed van het blad van ‘Purple Haze’. Al met al zijn 
de verschillen dus minimaal. Er zijn overigens nog 
meer kandidaten op de markt voor de titel ‘beste 
Sycoparrotia’. Mario en Wendy van Aart hebben 
een boomkwekerij net naast de Koninklijke. Zij 
timmeren sinds enige tijd aan de weg met de cv 
‘Autunno Rosso’. Volgens Mario van Aart is deze 
cv beter bestand tegen invriezen in de jeugdfase 
dan ‘Prins Claus’. Uniek aan deze cultivar is de ver-
kleuring voorafgaand aan de bladval van oranje tot 
diep donkerrood. Marco Sartori uit Erba in Italië is 
de breeder van deze cv. Hij was specifiek op zoek 
naar een cv met een mooie najaarskleur en heeft 
uit diverse zaailingen deze cv als beste  
geselecteerd. Volgens Van Aart zou het op zich 
niet moeilijk zijn om beide ouders met elkaar te 
kruisen. 

Geslachtshybride
x Sycoparrotia semidecidua ‘Prins Claus’ is een  
zogenaamde geslachtshybride. Dat is dus een 
hybride die ontstaan is door twee soorten die 
afkomstig zijn uit verschillende geslachten met 
elkaar te kruisen, in dit geval Sycopis sinensis 
en Parrotia persica. Geslachtshybriden zijn veel 

5 min. leestijd

Dikke groenglanzende bladeren, die nog het meest lijken op die van de bekende kamerplant Ficus benjamini.
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zeldzamer dan soorthybriden. De naam die aan 
een geslachtshybride wordt gegeven, is altijd 
een combinatie van de namen van de geslachten 
waaruit de hybride is ontstaan. Dat klopt dus ook 
hier. Nothogeneriek noemen dendrologen dat met 
een onuitspreekbaar woord. Om aan te geven 
dat het om een geslachtshybride gaat, wordt 
direct voor de naam het teken ‘x’ geschreven. Een 
ander bekend voorbeeld is x Fatshedera. Dit is een 
geslachtshybride die is ontstaan uit een kruising 
tussen Fatsia en Hedera. Om mijn uitleg compleet 
te maken: een soorthybride is een kruising tussen 

twee verschillende soorten uit één geslacht. 
Gewoon een willekeurig voorbeeld: Populus x  
canadensis is een soorthybride, omdat het een 
kruising is tussen twee soorten populieren, in dit 
geval tussen de Amerikaanse populier Populus  
deltoides en de zwarte populier Populus nigra. 
x Sycoparrotia semidecidua is door professor Henry 
Gerhold ontwikkeld in Amerika, aan de Penn State 
University om precies te zijn. In Amerika is de  
praktijk dat universiteiten zich actief bezighouden 
met het veredelen en ontwikkelen van nieuwe 
boomsoorten veel breder verspreid dan in 

Nederland, hoewel Wageningen zich ook op dit 
gebied begaf met proefstation De Dorschkamp. 
Van de beide ouders van Sycoparrotia is Parrotia 
natuurlijk het bekendst. En als ik met Thijs Kruiver 
naar een aanplant van zijn inspiratieboom ga 
kijken, valt meteen de gelijkenis op met Perzisch 
ijzerhout ofwel Parrotia persica, zowel wat betreft 
de bladen, die iets minder golvend zijn dan bij 
Parrotia, als met de Hamamelis-achtige (ofwel 
toverhazelaarachtige) bloemen. Dat is geen toeval, 
want beide ouders komen uit de familie van de 
toverhazelaarachtigen (Hamamelidaceae).
Sycopsis sinensis, de andere voorvader, is veel  
minder bekend, maar wordt in Nederland wel ver-
handeld en aangeplant. Hij zou hier zelfs goed  
winterhard zijn, als de we de websites van Esveld 
en Arborealis mogen geloven. Deze plant wordt in 
het Engels fig hazel genoemd, en net als Parrotia 
bloeit hij vroeg in het voorjaar met bloemetjes  
die op die van Hamamelis lijken. De plant is  
wintergroen met dikke groen-glanzende bladeren, 
die nog het meest lijken op die van de bekende 
kamerplant Ficus benjamini.

De tweede naam van x Sycoparrotia semidecidua 
slaat op het feit dat het boompje halfwintergroen 
is (semi = half en decidua = afvallend). De hele 
winter door blijft het dikke groene blad aan de 
boom zitten. Pas in februari sterft het blad af. 
Meteen nadat het blad gevallen is, bloeit de boom 

Later in het seizoen moeten de bomen een dikke kroon laten zien met een diep donkerglanzend bladerdek.

Het is wel belangrijk dat 

je hem goed bijhoudt met 

snoeien. Ten eerste omdat 

je hem meestal vol in het 

blad zult planten, maar 

ook omdat het van nature 

meer een struik is dan een 

gemiddelde laanboom
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met Hamamelis-achtige bloemetjes op het naakte 
hout, net als Parrotia. De bloemen vallen wel meer 
op, omdat ze een geel hartje hebben. Ze zijn erg 
mooi voor steekwerk op de vaas. Pas daarna komt 
de boom opnieuw in het blad. 

Struik 
Ik ga met Thijs Kruiver en Jaap van der Bom van 
de Koninklijke kijken naar de Sycoparrotia’s die in 
Zundert geplant zijn. Kruiver heeft in 2013 enkele 
tientallen bomen geplant in de Nachtegaalstraat, 
en verder zijn er vier van onder beveerde struik-

vormige Sycoparrotia’s geplant op de begraaf- 
plaats achter de kerk in de Molenstraat. Al die  
exemplaren zien er prima uit, maar fotografisch 
heb ik de pech dat de bomen nog maar amper 
uitgelopen zijn. Later in het seizoen moeten de 
bomen een dikke kroon laten zien met een diep 
donkerglanzend bladerdek. Als ik twee weken 
later nog eens langsrij in de Nachtegaalstraat in 
Zundert, is er nog niet veel gebeurd. Sycoparrotia  
is klaarblijkelijk een slow starter. 
Kruiver: ‘Dit is echt een mooi boompje. Het is wel 
belangrijk dat je hem goed bijhoudt met snoeien. 
Ten eerste omdat je hem meestal vol in het blad 
zult planten, maar ook omdat het van nature 
eerder een struikvormer is dan een gemiddelde 
laanboom.’ Jaap van der Bom herkent dat en zou 
zelfs adviseren om de bomen in het voorjaar licht 
in te knippen. ‘Dat stimuleert de vorming van extra 
zijhout en zorgt voor een nog mooiere en dichtere 
kroon. Verder is het belangrijk dat je deze bomen 
aanplant in een goed doorlatend profiel.  
Hang of stagnerend water is funest.’ Kruiver: 
‘Voorheen stonden in deze straat lijster-bessen,  
die veel overlast veroorzaakten. Sindsdien heb ik 
geen klachten meer gehoord.’

Kweken
Jaap van der Bom: ‘Sycoparrotia wordt in de zomer 
vermeerderd door stekken onder nevel. Je moet 
zorgen dat de stek dan al een beetje aan het 
verhouten is; anders ontstaat makkelijk schimmel-
vorming. Zorg bij het opkweken voor een goede 
stok, evenals bij Parrotia persica. Net als veel kleine 
bomen is Syco van nature meer een struikvormer 

dan een echte laanboom. Met de stok zorg je voor 
een mooie doorgaande spil. Daarna kun je hem 
rustig laten gaan en ontstaat er eigenlijk een struik 
op een stok.

Bij verplanten raden wij aan de boom piramide-
vormig op te snoeien, zeker als hij in de winter 
in blad staat. Dit beperkt de verdamping en gaat 
verdroging tegen. De beste tijd om te verplanten 
is dus maart, als de boom zijn bladerdek wisselt en 
de bloemetjes ontluiken. Deze wintergroene boom 
dikt maar langzaam aan. Hierdoor ontstaat, net  
als bij de ijzerhoutboom, een compacte cel- 
structuur, waardoor het hout echt keihard wordt.  
Een boompje van 16-18 cm dik is al helemaal  
vandalismeproef.’

Cv ‘Autonno Rosso’ van Van Aart Boomkwekerijen.Jaap van der Bom 

De boom is wintergroen  

met dikke groenglanzende 

bladeren, die nog het  

meest lijken op die van  

de bekende kamerplant 

Ficus benjamini
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Sinds het wegvallen vanaf eind  2012 van Plant Publicity Holland  en spoedig daarna van het Productschap Tuinbouw (PT)  is Perennial Power het instru-

ment om jaarrond  promotie te maken voor vaste planten. Vaste plantenkwekers Jan-Willem Rotteveel en Aad Vollebregt zijn twee van de vier initiatief-

nemers van Perennial Power.

Auteur: Santi Raats

Perennial Power neemt 
stokje over van PPH in de 
promotie van vaste planten
‘Er is méér dan bestrating: mensen moeten aan het tuinieren slaan!’

De nieuwe tijd vraagt van veel  marktpartijen de 
noodzaak  om opnieuw na te denken over hoe 
zij hun producten onder de aandacht van consu-
menten en retailers brengen. Afnemers willen niet 
langer overladen worden met saaie advertenties 
of een overload aan productspecificaties, maar 
willen geïnspireerd worden door boeiende verha-
len. Genoeg om over na te denken voor de vaste 
plantensector, want het promotie-instrument is 
weggevallen en de sector staat wat pr betreft op 
eigen benen. 

Initiatief
Rotteveel en Vollebregt besloten, samen met de 
andere kwekers, waaronder Henk Holtmaat, Jos 
Swinkels en Sicco de Boer de handschoen op te 
pakken na een show in de Keukenhof in 2013. Zij 
namen contact op met iVerde die zich speciali-
seert in marketing, ook via internationale kanalen. 
Daarnaast richtte het vierkoppige gezelschap een 
club op. Sectorpartijen kunnen lid worden tegen 
betaling van contributie van 1000 euro per jaar. 
Het gaat goed: tot nu toe zijn 40 ondernemers lid. 
Sectorpartijen kunnen lid worden tegen betaling 
van een bijdrage van gemiddeld 1000 euro per 

jaar. Het gaat goed: tot nu toe zijn zo’n 40 onder-
nemers lid. Ook uit Duitsland, België  en Polen 
melden ondernemers zich aan, hetgeen aangeeft 
hoezeer men  ook internationaal het belang van 
promotie in de vaste plantensector inziet. 

Bedrijfsoverstijgend
De grote vraag luidt dan ook: De grote vraag luidt 
dan ook: hoe zet Perennial Power de neuzen van 
hun uitgebreide sector één kant op naar de afne-
mers toe? Vaste planten vermarkten is andere koek 
dan melk afzetten. In de melkkoeiensector bestaat 
er een vast aantal afnemers. Bij vaste planten is het 
productaanbod zo breed als je die zelf wilt maken. 
Kwekers zoeken hun eigen niche en voeren een 
eigen sortiment.  
‘Om ‘de vaste plant’ te promoten, is het belang-
rijk dat de afzonderlijk aangesloten kwekers bij 
Perennial Power naast hun eigen belangen, bedrijfs-
overstijgend denken, ’ trapt Rotteveel af. Overdag 
werken Rotteveel en Vollebregt , net als alle andere 
kwekers, keihard voor hun eigen bedrijf. Tussen het 
werk door denken zij na over sectorbelangen. Uit 
de sector zijn veertig ondernemers bij Perennial 
Power aangesloten: vaste planten kwekers, bemid-

delingsbureaus, telers van uitgangsmateriaal en 
inpakkers. ‘Al deze bedrijven zijn gebaat bij een 
snelle doorstroming van vaste planten door de 
keten. Het is aan Perennial Power om al deze belan-
gen te behartigen,’ legt Vollebregt uit. ‘De klanten 
moeten via ons promotiemateriaal warm gemaakt 
worden voor vaste planten als belangrijke bijdrage 
voor een interessante tuin het hele jaar rond.’

Samen handen ineen
Rotteveel legt uit hoe ondernemers in de vaste 
plantensector zich momenteel tot elkaar verhou-
den: ‘Er is uiteraard concurrentie maar ook wordt 
intensief samengewerkt, ook meer en meer met 
buitenlandse vaste plantencollega’s.’ 
Promotiegewijs is de inzet in Nederland en 
Duitsland het grootst. ‘Duitsland is een impor-
terend land. Het is gericht op de eigen grote 
thuismarkt en produceert dus ook vooral voor de 
lokale markt. Nederland is een exporterend land, 
dus wij willen wereldwijd publiceren. Dat is een 
verschil, dat klopt. Voor beide landen is promotie 
van belang. 
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Activiteiten
Vollebregt vertelt: ‘Wij maken zelf nieuwsberichten  
en verspreiden het ook zelf. We hebben geen bud-
get om te adverteren. Gelukkig publiceren  veel 
lokale kranten gratis content, als je dit zelf aanle-
vert. Per jaar brengt Perennial Power zo’n veertien 
persberichten uit, geschreven voor de consument. 
Deze stukjes worden geschreven door een jour-
naliste die afkomstig is uit de tuinwereld en werk-
zaam is voor  iVerde. De persberichten worden in 
vier talen naar buiten gebracht: Nederlands, Duits, 
Frans en Engels. Omdat er ook gehandeld wordt 
met Amerika, verschijnen ze binnenkort ook in het 
Amerikaans-Engels. Daarnaast verschijnen er stuk-
jes in de media zoals in vakbladen Boomkwekerij, 
Groen en Bloei en Boom in Business.’ Veel persbe-
richten worden ook op het internet gepubliceerd.
Toepassing in plaats van sortimentspecificaties
Onderwerpen zijn  thema’s, die de gebruikswaarde 
van vaste planten benadrukken zoals ‘herfstkleu-
ren’, ‘geurende’, ‘vlinderlokkende planten’, ‘laatbloei-
ers’, of de ‘winterdagen’, maar ook de ‘zomerdagen’: 
wat is in het seizoen leuk voor de consument om 
aan te planten? Op de website komen weldra 
ook filmpjes te staan met als insteek ‘how to…’?’ 
en allerhande andere tips. Alles is gericht op de 
praktische toepassing van vaste planten door de 
consument.

Rotteveel merkt op: ‘Het is bijzonder leuk om over 
toepassingen na te denken. In het dagelijks werk 
zijn wij daar als kwekers niet zo mee bezig. Toch 
willen wij in de persberichten niet te diep in gaan 
op sortiment, want daarmee raken we de aandacht 
van de consument kwijt. Het gaat erom wat vaste 

planten in zijn algemeenheid in hun mars hebben 
aan sfeerverhoging en gemak: de consument wil 
een beetje advies, zodat hij of zij gemakkelijk iets 
kan uitproberen in zijn tuin. De berichten moeten 
ook goed de laagdrempeligheid van vaste planten 
naar voren brengen: doet een vaste plant het niet 
naar wens, dan is die consument 3 euro’s kwijt. Er is 
zo weer een nieuwe plant gekocht om uit te probe-
ren. Perennial Power wil aanmoediging uitstralen: 
speel met vaste planten! Het is een hele goedkope 
manier om te spelen met groen. Een beetje zoals 
AH consumenten aanmoedigt om te spelen met 
groen door de ‘pluk en play’-moestuintjes.’

Bereik
Het bereik van de promotieactiviteiten stemt beide 
heren tot nu toe tevreden. Vollebregt weet te ver-
tellen: ‘Het eerste jaar, toen de persberichten alleen 
in Nederland werden gepubliceerd, bereikten we 
circa een miljoen contacten per persbericht, zo 
hebben we onderzocht. Precieze cijfers over ver-
kooptoename door promotieactiviteiten ontbreken 
doordat metingen moeilijk en dus zeer kostbaar 
zijn: het product waait vanuit de producent erg 
uit naar allerlei uithoeken. Het weer en de crisis 
hebben de verkoopcijfers de afgelopen jaren ook 
beïnvloed.’
Rotteveel lacht hartelijk: ‘Met het budget dat we 
hebben, proberen we zoveel mogelijk herrie te 
maken!’

Verbeteringen
De feedback over de activiteiten van Perennial 
Power vanuit de achterban zijn tot dusver posi-
tief. Rotteveel: ‘We hebben vanuit het verleden 

met PPH geleerd dat het van het allergrootste 
belang is voor het voortbestaan van dit promotie 
instrument om zoveel mogelijk contact te houden 
met de achterban. We laten via Google tijdens 
jaarlijkse bijeenkomsten – de jaarvergadering van 
vaste planten op de Keukenhof- precies zien wat 
aangesloten ondernemers voor hun contributie 
terugkrijgen. Zij zien daarmee dat persberichten 
niet zomaar over de schutting worden gegooid, 
maar dat ze daadwerkelijk door het hele land gaan. 
Na afloop van de bijeenkomsten wordt er door 
iedereen samen gegeten. Dit geeft aan hoezeer 
wij hetzelfde belang hebben: tuinieren promo-
ten! Vergeleken met De Groene Stad hebben wij 
minder mogelijkheden, maar is er een grotere 
betrokkenheid onder de leden. Daar gaat het óók 
om. Bedrijven hebben elkaar nodig. Eigenlijk zit 
er nog veel meer samenwerking in op het gebied 
van groen, ook met sierheesterkwekers, fruitboom-
kwekers en graszodenkwekers. Het is de bedoeling 
dat mensen aan het tuinieren slaan en blijven; er is 
immers meer dan bestrating!’ 
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Jan Willem Rotteveel en Aad Vollebregt
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Boomkwekerij Udenhout heeft een nieuwe aanvoerder. Martien Mantje, een jong groen bestuurlijk talent dat zich warmliep in de loods en verkoop  

bij Van den Oever en Ebben, is op de directeursstoel van Kees van Iersel terechtgekomen. Deze wil meer tijd aan zijn jonge gezin besteden. Er is in  

een paar maanden tijd al een hoop veranderd op de kwekerij. 

Auteur: Santi Raats

Kersverse boomkwekerij-
directeur Martien Mantje: 
‘Ik wil heel Europa door!’ 
Nieuwe stuurman van Udenhout bv blaast frisse wind door het bedrijf
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Er is veel roering op de boomkwekerij op het 
moment. Sinds de opschaling door de overname 
van T. van den Oever zijn opstanden samen-
gevoegd, wordt er veel verplant en worden  
percelen, zoals oudere hoeken die minder  
interessant zijn, leeggemaakt. Maar het gaat hier 
niet enkel om een herinrichting van de percelen: 
feitelijk is het bedrijf bezig om te transformeren 
naar een boomkwekerij 2.0. 

Mantje vertelt dat Udenhout altijd tijd en aandacht 
heeft gestoken in techniek en innovatie. Hij roemt 
de vernieuwende introducties van Tinus van der 
Bruggen, die vijftig jaar lang een pionierende  
inkoper was voor het bedrijf en eind 2015 
afzwaaide. Mantje wil doorgaan met techniek en 
innovatie, maar legt daarbij vooral het accent op 
de verhoging van bedrijfsefficiëntie en het aan- 
haken bij de huidige tijd, trends en behoeften in de 
markt. Beide doelen lijken vanzelfsprekendheden, 
maar niet iedereen weet ambitie te verzilveren en 

bij een groot bedrijf gebeuren veranderingen niet 
van de ene op de andere dag, zeker als dat bedrijf 
ook nog eens opereert in een traditionele sector. 
Wat is het Mantje-effect tot nu toe?

Profiel
Martien Mantje, jonge hond van 35 jaar,  
opgegroeid met de boomkwekerij, was al jaren 
gretig om op bestuurlijk niveau iets te kunnen 
betekenen voor de sector. Kees van Iersel haalde 
hem als directeur aan boord omdat Mantjes  
ambitieuze visie hem aansprak. Vanaf augustus 
2015 leidt Mantje het bedrijf.

Mantjes accent verraadt dat hij niet uit Brabant 
komt. Uit de buurt van de hunebedden, vertelt 
hij. Toch voelt hij zich thuis in Brabant. Zijn vader, 
docent aan Fredriksoord, was loodsbaas bij boom-
kwekerij Udenhout; Mantje zelf ging studeren in 
Den Bosch en werd er vervolgens werkzaam na zijn 
afstuderen. Tijdens het gesprek straalt de jonge 
directeur een overheersende drive uit om contact 
te maken. Zijn ogen tasten af wat er door zijn 
gesprekspartner heen gaat. Mantje zoekt de  
dialoog. Op zich is dat bijzonder: traditioneel ont-
trekken boomkwekers zich aan alle windrichtingen 
en zijn zij vooral gericht op hun eigen kweek.  
‘Ik ben sterk in relatiebeheer’, beaamt Mantje.  
‘Ik ben een verzorgend type mens en maak  
makkelijk contact met anderen. Mensen stellen 
snel hun vertrouwen in mij.’ Dat betekent niet dat 
men over hem heen loopt. ‘Ik ben ook zeer eigen-
wijs. Tijdens mijn werk bij M. van den Oever en 
Ebben liep ik geregeld tegen grenzen aan die ik 

wilde doorbreken, omdat er in mijn ogen  
verbetering mogelijk was. Ik besefte al snel dat ik 
pas zelf kaders kon scheppen en grenzen kon  
trekken als ik een bestuursfunctie zou gaan  
 bekleden.’ Een fijne neus voor dialoog, innovatie-
drang en bestuurlijke ambitie maken dat Mantje 
zich als een vis in het water voelt bij Udenhout. 
Zijn studie bedrijfskunde aan Nyenrode verschaft 
hem naar eigen zeggen wetenschappelijk inzicht 
in de oorzaken van en de drijvende kracht achter 
bepaalde zaken en is een goed steuntje in de rug 
voor zijn directeursfunctie.

INTERVIEW7 min. leestijd
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Procesverbetering
Waar Kees van Iersel een getraind oog heeft voor 
detail – het is bijvoorbeeld brandschoon en opge-
ruimd op de hele kwekerij – houdt Mantje ervan 
om werkprocessen te verbeteren. Daarnaast maakt 
zijn verhaal duidelijk dat hij zich focust op oorzaak-
bestrijding, niet op symptoombestrijding.  
De woorden ‘kennis’ en ‘innovatie’ worden veel te 
makkelijk in de mond genomen in het bedrijfs-
leven zonder dat men boter bij de doet, maar 
Mantje gaat direct flink aan de slag. Al na zes 
maanden heeft Udenhout een behoorlijke tand 
bijgeschakeld. Mantje leidt rond door het bedrijf 
en start bij het kantoorpand in de prachtig  
gerenoveerde boerderij. Op kantoor hangt een 
zweem van uiterste gerichtheid op het werk. 
Wat dat betreft is de bedrijfscultuur sinds de 
machtswisseling niét veranderd. ‘Veel papier-
werk werd dubbel gedaan’, legt Mantje uit. 
‘Vertegenwoordigers draaiden offertes uit, die  
uitdraaien kwamen op het bureau terecht van  
onze kantoormedewerksters, zij klopten de  
offertes in het systeem en vervolgens wijzigden de  
vertegenwoordigers de prijzen op hun beurt in de 
definitieve prijzen.’ Mantje heeft het proces  
zodanig heringericht dat de kantoormede-
werksters alleen nuloffertes invoeren. Vertegen-
woordigers voeren zelf alle prijzen in en brengen 
daarin eventuele wijzigingen aan.

Mantje heeft geschoven met personeelsfuncties, 
vooral in de loodsen. ‘Er waren verschillende loods-
bazen die verschillende loodsen aanstuurden’, zegt 
hij. ‘Nu is er nog maar één loodsbaas die alle  
loodsen aanstuurt. Samen met een efficiëntere 
indeling van de machines ontstaat er meer over-
zicht en rust op de werkvloer.’ In de loods wordt 
af en aan geladen door de loopkat. Mantje heeft 
zowel de productiviteit van de loopkat als van de 
kraan voor het laden van de transporten buiten 
de loods opgeschroefd. ‘De laadcapaciteit van de 
loopkat is veertig tot vijftig kluiten per uur. Die 
van de kraan zestig tot tachtig kluiten per uur. 
Voorheen werd de kraan op verschillende plaatsen 
ingezet. Door het op en neer rijden van de kraan 
om zowel binnen als buiten trailers vol te laden, 
was hij niet constant aan het werk, wat al snel tien, 
twintig of dertig kluiten per uur scheelt. Kleine en 
middelgrote partijen staan nu binnen voor  
inlading door de loopkat; grote partijen staan  
buiten voor de kraan.’ 

Het bordersysteem met kaartjes voor de planning 
is vervangen door een Excel-systeem. En terwijl de 
inkomende vrachten voorheen werden ingedeeld 
op papier, staat de orderplanning sinds kort in het 

digitale boekhoudsysteem Wintree. Mantje is zicht-
baar in zijn nopjes. ‘Al het papier is weg.’ 

De werknemer die vorig jaar nog een eind moest 
rijden naar de transportkarren om in de schuur 
uit te venten, heeft de karren nu om de hoek van 
de schuur staan. Voorheen reden aparte vracht-
wagens naar handelaren en eindgebruikers. Mantje 
laat de logistiek nu lopen via het Treerun-systeem, 
waarbij Udenhout zijn bomen elke dag naar een 
hub-locatie (centrale op- en overslag) brengt, waar 
ze gekoeld, gelabeld en gesorteerd worden. Deze 
veranderde logistiek levert een boel tijdwinst op 
voor Udenhout. Doordat de vrachten van een 
grote groep kwekers op de hub-verzamelplek  
worden gebundeld per bezorglocatie, wordt het 
milieu ook gespaard door minder CO2-uitstoot bij 
het vervoer. ‘Door het logistieke werkproces anders 
in te richten, verlaag ik de kosten substantieel, 
zonder me af te vragen of onze transporteur niet 
te duur is’, legt Mantje uit. Ook het aantal overuren 
van verschillende werknemers is gedaald, merkt 
Mantje. ‘De werknemer voor de inkomende  
vrachten kan nu om half zes naar huis, in plaats 
van om tien uur ’s avonds.’

Met de tijd mee
‘Opa’ Harry van Iersel begon de kwekerij ooit door 
zich te specialiseren in populieren. Vervolgens 
kweekte Udenhout voornamelijk een grote  
diversiteit aan laanbomen in de maat 14-30. 
Vandaag de dag is het Udenhouts ambitie om 
een breder pakket te kunnen neerzetten in de 
markt. De boomkweker zet in op verbreding in 
het zwaardere segment tot 40+. Er komen meer 
bomen in grote maten die vier tot vijf keer verplant 
zijn en die goed gesnoeid zijn, zodat ze meteen 
goed beheerbaar zijn. Het bedrijf investeert ook 
in natuurlijke, grillige planten. En er wordt ingezet 
op meerstammigen die tegenwoordig populair 
zijn, bijvoorbeeld op daktuinen, en solitairen die 
als vervanging dienen voor bomen op grasvelden. 
Parrotia, Gymnocladis, Acer campestre beveerd en 
haagbeuk komen vol in beeld, en uit soorten als 
Gleditsia, Ginkgo en Luiquidambar verschijnen wat 
‘nettere’ vormen. Udenhout zet hierin de eerste 
stappen; de velden zijn nu in ontwikkeling. De 
planten zijn niet bij elkaar geplant, maar krijgen als 
struikvorm van één wortel alle ruimte om de  
habitus mooi naar voren te laten komen. Over 
twee tot drie jaar zijn de eerste producten in de 
nieuwe stijl beschikbaar. ‘De vertegenwoordiging 
is alvast erg enthousiast’, laat Mantje weten. ‘Maar 
ook het verzorgend personeel buiten vindt het 
leuk om meer bezig te gaan met andere snoei-
wijzen.’ Mantje heeft ook wat kleine wijzigingen 
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aangebracht op de kwekerij. Zo heeft hij de 
kroonhoogten meer gestandaardiseerd. ‘Bij smalle 
vormen ligt de basis op 2 meter, bij een standaard 
laanboom op 2,20 meter en bij hangende vormen 
op 2,40 meter. De kroonstandaard klimt in stappen 
bij dikkere maten. Ook letten we er meer op dat 
we eerst in de lengte telen en vervolgens de kroon 
veel insnoeien, zodat de kroon zo veel mogelijk 
hout krijgt.’ Ook verschijnen er meer grasbanen 
tussen de bomen en veranderen de plantafstanden 

hier en daar. ‘Maar dit betreft veranderingen die 
voortkomen uit algemene voortschrijdende in-
zichten. Alle grote boomkwekerijen, waar de basis 
staat als een huis, spelen daar wat mee.’

Maar met de tijd meegaan betekent dat het niet 
meer genoeg is als de focus ligt op het product, 
papierspecificaties en de cycluscadans van  
kweken-afzetten, zo heeft Mantje allang begrepen: 
‘Het gaat minder over sec het product. Vroeger 
had de gemeentelijke boombeheerder een grote 
sortimentskennis en besliste hij over ontwerp, 
inkoop, aanleg en onderhoud. Hij was het enige 
aanspreekpunt voor de kweker en hét kennis-
baken. Beheerder en kweker zaten lijfelijk bij elkaar 
aan de onderhandelingstafel en liepen steevast 
samen door de kwekerij. Gemeenten beschikten 
over grote kwekerijen en opslagruimten. Die tijd 
is voorbij. Gemeenten verliezen gecentraliseerde 
kennis, schakelen over op regisseurschap, werk 
wordt steeds vaker weggezet bij de aannemerij en 
de markt werkt op basis van de laagste prijs,  
waardoor de bomenhandel veel anoniemer is 
geworden. Afzet is geen vanzelfsprekendheid meer 
en de kweker moet creatief zijn. Investeren in 
kennisoverdracht is een belangrijk onderdeel.’

Breedtekennis als key
Zijn kennisintensieve partijen ‘het nieuwe normaal’ 
in de bomenbranche? Mantje denkt van wel. Zelf 
begeeft hij zich zo veel mogelijk onder de mensen 

om te netwerken, maar hij zet ook zijn hele bedrijf 
met de neus die kant op. ‘Netwerken en overtuigen 
worden steeds belangrijker als onderdeel van de 
verkoop.’ Vlak na zijn aanstelling organiseerde hij 
een eendaagse functieruil onder zijn medewerkers 
om meer kennis, begrip en betrokkenheid bij het 
bedrijf te creëren. Kantoormedewerkers stonden 
in de loods en de loodsjongens zaten een dag 
achter de computer. De roulatie had het beoogde 
effect. ‘Het is van belang om te denken in dienst 
van het grote geheel’, aldus Mantje. Dat in het 
oog houden van het grote geheel moet volgens 
Mantje ook naar voren komen in de benadering 
van de potentiële afnemer. ‘Udenhout moet met 
de tijd meegaan door kennis uit te venten en uit 
te wisselen met partijen waarmee mogelijk wordt 
samengewerkt binnen bestekken. We moeten als 
boomkweker vroeger in het proces stappen en 
actief aannemers, architecten en gemeenten  
benaderen. Wij kunnen meedenken bij de  
productkeuze, met het oog op de toepassing.  
Hoe ziet het product er over vijf jaar uit in  
combinatie met wat eromheen staat en wat zich 
onder de grond bevindt? Wij hebben kennis van 
alle mogelijke groeiomstandigheden, maar ook 
van laatbloeiers en van bijenplanten en -bomen. 
Nu nog komt afzet vaak na acquisitie. Maar het is 
de bedoeling dat mensen in de toekomst bij ons 
komen vanwege ons sterke imago. We moeten niet 
alleen zelf anderen bereiken, maar ook zorgen dat 
we door anderen benaderd worden.’
De wederzijdse stimulans zorgt voor bevruchting, 
is zijn overtuiging. ‘Zo ontstaan de allermooiste en 
allerbeste projectrealisaties.’ Strijdvaardig besluit 
Mantje: ‘Niet alleen met kennis, maar ook met 
dienstverlening kunnen we ons onderscheiden van 
kleinere kwekerijen die handelaren zouden kunnen 
passeren. Wij zijn niet vertrokken na een levering. 
Begeleiding na de verkoop is net zo belangrijk als 
de verkoop zelf.’

Groei 
Udenhout is niet vies van groei, maar voorlopig 
hangen er geen overnames of andere vormen van 
schaalvergroting in de lucht. Mantje wil Udenhout 
autonoom laten groeien door activiteitenuit- 
breiding. ‘Ik wil heel Europa door!’ klinkt het  
gedreven. ‘Met name in Scandinavië en in  
sommige Centraal- en Oost-Europese landen  
liggen nog uitdagingen.’ 
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Vanmiddag ben ik naar een symposium geweest over de vele positieve 
effecten van groen, natuur en sport. Indrukwekkend hoeveel serieus weten-
schappelijk onderzoek er is over de positieve effecten van groen en natuur 
op onze welbevinden. Bijna nog indrukwekkender is het totale gebrek aan 
samenhang van de vele  organisaties die zich hier mee bezig houden. Allemaal 
clubs met leuke creatieve namen als Groen, beter, best of Beter in het Groen, die 
ergens een paar stuivers subsidiegeld hebben opgeduikeld en via 
crowdfunding in Nergenshuizen een project willen ontwikkelen. Beetje 
gemeen van mij om dat zo te benoemen, maar het tekent wel hoe de 
belangenbehartiging rondom groen op dit moment gestalte krijgt. Veel goede 
ideeën en voornemens, maar samenhang, ho maar. Hoe moet je daar als 
boomkweker mee omgaan? Deze sector heeft gelukkig nog een eigen belan-
genbehartiging in de vorm van een LTO. Een belangrijke club waar de sector 
hartstikke zuinig op moet zijn, maar als je gaat rondvragen wat kwekers daar 
nu echt van vinden krijg je niet al te vaak bemoedigende verhalen. 

Het is met de belangenbehartiging van de kwekers eigenlijk niet veel beter 
gesteld dan met de bovenstaande clubs. Het brede draagvlak neemt af en het 
wordt lastiger en lastiger om de branche als geheel te vertegenwoordigen. Het 
is terecht dat de vakgroep-voorzitter in een interview meldt dat hij telefoon 
van niet-leden niet meer opneemt, maar tegelijk is het ook diep triest.
Kunnen we daar als branche iets aan doe? Ja en nee, in mijn visie. De 
maatschappij als geheel wordt steeds individualistischer. Dat zie je bij 
vakbonden, kerkorganisaties, politieke partijen en dus ook bij branche-
organisaties. Wat ik nu ga zeggen is gevaarlijk, maar als ik de pastoor in mijn 
dorp hoor preken en de politici op mijn tv-toestel hoor oreren ga ik het bijna 
terecht vinden dat kerken leeglopen en politieke partijen steeds minder leden 
hebben. Ik ben ergens lid van omdat ik geïnspireerd wil worden. Volgens mij 
moet je dat als uitgangspunt hanteren, de forse dosis gezond eigenbelang die 
altijd meespeelt  is dan mooi meegenomen. Ook brancheorganisaties in het 
boomkwekerswereldje moeten dat als uitgangspunt nemen en daarnaast op 
zoek gaan naar echte verbinding. Dat klinkt een beetje zalvend. Dus laat ik het 
even concreet maken. Dit vakblad Boom In Business wordt 8 keer per jaar naar 
meer dan 3000 kwekers verstuurd. Ook nog eens helemaal gratis. Toch heb 
ik nog nooit een telefoontje of mailtje gehad met de vraag wat je voor elkaar 
kunt betekenen.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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