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Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478-631 628 

M: 06-28092551

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

Ilex cult.
Grote maten Prunus in C20.
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Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBANd/BINdBuIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Autochtoon
Milieukeur
Groenkeur

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Lage Heide 20

5521 NM Eersel 

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

                 

Plantgoed tot 2 meter

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALfSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRuIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij de Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Ziet u ook graag uw 
bedrijfsinformatie op 

deze pagina?  
Neem dan contact op 

met Rik Groenewegen,  
via rik@nwst.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70

Bloemendaalseweg 4a
2741 LE Waddinxveen

0182-394496
www.broereberegening.nl

VOORuITSTREVENd
IN fOLIEKASSEN

Frankrijklaan 9
2391 PX Hazerswoude
T +31 (0)172 235 990
F +31 (0)172 235 995
info@foliekassen.com
www.foliekassen.com



Flipper is de plus in de geïntegreerde teelt voor 
een uitstekende bescherming van het gewas 
tegen insecten. Het is een snelwerkend contact-
middel van natuurlijke oorsprong ter bestrijding 
van o.a. spintmijt, trips, bladluis, bladvlo, wol-, 
dop- en schildluis. Daarnaast is Flipper veilig 
voor bestuivers en de meeste natuurlijke 
vijanden.

Voor meer informatie over Flipper of andere 
biologicals: agro.bayer.nl

FLEXIBEL +
Biologicals: de juiste aanvulling

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   
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16 ‘In het leven draait 
niet alles om geld. 
Een kweker moet  
de hand in eigen  
boezem kunnen  
steken’

Het was niet de eerste keuze van young grower Frank Stolwijk om boomkweker 

te worden. Als sportfanaat zag hij zijn toekomst in de sportwereld. 

Door omstandigheden koos hij toch voor de boomteelt. Met zijn nuchtere  

instelling gaat Stolwijk volle bak vooruit: ‘Ik heb nergens spijt van.’
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Pas op de plaats maken, 
maar niet heus…

Het is de afgelopen jaren hard gegaan met 

de ondernemers Johan van der Mee en Mark 

van de Nieuwelaar. Voor sommigen is dat 

misschien signaal om pas op de plaats te 

maken, maar zoals zo vaak kruipt de ambitie 

waar hij niet gaan kan. Johan van der Mee 

roept zelfs: ‘Wij gaan vlammen.’

‘Of een boom klimaatbestendig is, 
hangt af van omgeving waarin de 
boom geplaatst wordt’

Klimaatverandering is een natuurlijk fenomeen. Maar 

de mens zorgt ervoor dat het proces 170 keer snel-

ler gaat, blijkt uit berekeningen van Australische en 

Zweedse wetenschappers. De natuur heeft niet altijd 

de kans om zich aan te passen aan het steeds extre-

mere weer. En dat heeft drastische gevolgen voor de 

bomen in onze steden. Hoe gaan we hier mee om? 

Tijdens symposium Climate Trees op 20 juni zetten 

meerdere sprekers uiteen welke bomen in stedelijke 

gebieden in de toekomst geplant moeten worden, aan-

gepast op extreem weer. Eén van hen is Keith Sacre. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.
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NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
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‘Een bedrijf runnen is als een weg vol rotondes:  
bij twijfel rijd ik nog een extra rondje’

Moerings’ vader startte de Skimmia-teelttraditie, samen met broer Piet. Moerings 

werkte al op jonge leeftijd mee en zou Gebr. Moerings later overnemen.  

Op zijn zestiende was hij klaar om op de loonlijst te komen en tegelijkertijd te 

leren op school. Maar het noodlot sloeg toe toen zijn vader overleed. Omdat de 

jonge Moerings door zijn familie nog in de luwte werd gehouden om hem te 

beschermen, werd het bedrijf na een jaar verkocht. Hoe is het Moerings 

daarna vergaan?

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/bladboominbusiness

8 Nieuws

22 ‘Een kwart tot een derde van de bomen in 
 steden sterft binnen vijf jaar’

24 Bomen met toekomstmogelijkheden

32 Samenwerken is het nieuwe groeien

37 Op eigen benen staan 

40 Het was tijd om een volgende grote stap 
 te zetten

42  Koop Boskoopse waar

52 Hoofdredactioneel

46

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

‘Voer speciale beoordelings-commissie in 
voor werknemer met arbeidsbeperking’

Sinds enkele jaren hebben ondernemers, waaronder 

boomkwekerijen, te maken met de ‘Banenafspraak’: de 

belofte van werkgevers in de marktsector om te zullen 

zorgen voor in totaal 100.000 werkplekken voor mensen 

met een arbeidsbeperking in 2026. Er zal nog heel wat 

moeten gebeuren voor het zover is. Veel ondernemers, 

waaronder boomkwekers, stuiten op allerlei bureaucrati-

sche rompslomp. Daarbij laat deze complexe doelgroep 

zich moeilijk coördineren, vertelt ervaringsdeskundige 

Marcel van Leeuwen: ‘Het is in de praktijk heel moeilijk 

om aan deze doelgroep geld te verdienen.’

10
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Proef met boomkweek 
én grasteelt
In samenwerking met agrarisch ondernemer Jan 
Schapendonk kijkt  Boomkwekerij Udenhout 
naar de mogelijkheid grasteelt en boomkweek 
te combineren. Op een deel van het perceel van 
Schapendonk zijn onlangs honderden Gleditia's en 
Ulmus aangeplant. Het perceel ligt aangrenzend 
aan de percelen van Boomkwekerij Udenhout, 
waardoor werkzaamheden gemakkelijk voor 
Udenhout kunnen worden gecombineerd door 
"even door te rijden". Martien Mantje, directeur 
van Boomkwekerij Udenhout vertelt: 'Er is een 
proefopstelling geplaatst met verschillende plant-
verbanden in graslanden. Nu gaan we kijken welk 
effect dit heeft voor beide partijen.' Schapendonk 
is koeienhouder en zal het gras voor zijn vee 
gebruiken. In het project wordt uiteraard gekeken 
naar de groei van de bomen en het gras. De hoop 
is dat de combinatie voor beiden de nodige voor-
delen oplevert. Door ruimte te combineren wordt 
er efficiënt omgegaan met agrarisch gebied en 
heb je (in theorie) meer opbrengst op een perceel. 

Voor Udenhout zou een dergelijke samenwerking 
kunnen zorgen voor een mogelijkheid tot uitbrei-
ding. Voor de agrariër heeft het wellicht voordelen 
met het oog op de fosfaatregeling, denkt Mantje. 
Volgens Mantje zijn de verwachtingen van de 
proef hooggespannen. Hij verwacht dat de bomen 
er in elk geval een teeltperiode zullen blijven staan, 
al is het een en ander natuurlijk afhankelijk van de 
testresultaten.

Samenwerking SMK 
en Groenkeur 
Op 18 april ondertekenden Gijs Dröge (direc-
teur SMK) en Dick Oosthoek (directeur Stichting 
Groenkeur) een samenwerkingsovereenkomst voor 
certificatie van duurzamere boomkwekerijproduc-
ten. Met ingang van 1 januari 2019 is er nog maar 
één certificatieschema van toepassing: het herzie-
ne Milieukeur-schema 'On the way to Planetproof'. 
Dit wordt beheerd door SMK. De stichtingen zijn 
ervan overtuigd dat deze bundeling van krachten 
in de markt zorgt voor een grotere aantrekkings-
kracht van gecertificeerde duurzame boomteelt. 
Ook de kosten voor audits en het beheer van certi-

ficatieschema's worden gedrukt, zodat de tarieven 
voor boomtelers concurrerend kunnen blijven.
Met deze samenwerking komt er één certificatie-
schema met twee logo's. Boomtelers die nu een 
Groenkeur-certificaat hebben, worden uitgenodigd 
over te stappen naar On the way to Planetproof. 
Met dit certificaat kunnen zij gebruik blijven 
maken van de naam Groenkeur bij hun aanbiedin-
gen en communicatie. Om het certificaat te halen, 
is een begin- en een eindaudit nodig.
Dick Oosthoek en Gijs Dröge verwachten de afzet 
van duurzame boomkwekerijproducten een versnel-
ling te kunnen geven. Met de internationale naam 
'On the way to Planetproof' kunnen boomtelers hun 
duurzame productie ook in het buitenland beter 
over het voetlicht brengen. Voor de certificatie van 
duurzamere boomkwekerijproducten ontwikkelen 
de partijen dit jaar een gezamenlijk marketing- en 
communicatieplan.
Jan de Vries, vicevoorzitter van Anthos, is verheugd 
over de samenwerking. Hij verwacht dat de samen-
werking de gecertificeerde bedrijven veel dubbel 
werk gaat schelen. Hij sprak ook de ambitie uit dat 
binnen enkele jaren circa tien procent van de 2.000 
Nederlandse telers van bomen en vaste planten 

Dramatische afname insecten
Er komen steeds minder insecten voor in onze natuur. Natuurmonumenten 
laat weten dat dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat is uitgevoerd in 
opdracht van de vereniging en kondigt een Deltaplan Biodiversiteitsherstel 
aan. In mei verschenen er al meer alarmerende berichten over de afname 
van insecten. Volgens Natuurmonumenten is er meer ruimte voor de 
natuur nodig in onze landbouwgebieden als we het tij nog willen keren. 
Natuurmonumenten zegt met boeren, wetenschappers, banken en bedrijven 
aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel te werken. Directeur Marc van Tweel 
van Natuurmonumenten stelt dat een gezonde landbouw betekent 'dat ook 
boeren die werken mét de natuur een eerlijke prijs voor hun product krijgen. 
En dat betekent dat we vanaf nu anders met ons land, ons landschap en 
onze landbouw moeten omgaan.'

Volgens Natuurmonumenten schetsen de uitkomsten van het onderzoek 
een somber beeld van de insecten in de natuur. De vereniging laat weten 
dat de aantallen fors dalen en dat dit ernstig is. De instantie noemt het een 
grote aanslag op de kringloop van het leven. 'Insecten zorgen voor een 
gezonde bodem, zodat planten kunnen groeien', stelt Natuurmonumenten. 
De vereniging wijst erop dat insecten daarnaast zorgen voor het bestuiven 

van bloemen, bomen en gewassen en onmisbaar zijn als voedsel voor vogels 
en andere dieren.

Ook uit Duitse, Franse en Engelse onderzoeken bleek al eerder dat het niet 
best gesteld is met de insecten in de natuur. De vereniging wijst erop dat 
het aantal onderzoeken naar de neergang van insecten zich opstapelt. Duits 
onderzoek toont aan dat zo'n driekwart van de insecten de afgelopen 27 jaar 
is verdwenen. In Frankrijk zijn vogelsoorten die insecten eten sinds 2000 met 
33 procent afgenomen, aldus Natuurmonumenten. Om een beeld te krijgen 
van de situatie in Nederland heeft Natuurmonumenten wetenschappers van 
het EIS (het Kenniscentrum Insecten) en de Radboud Universiteit insecten-
trends laten onderzoeken. 

Voor het onderzoek zijn twee langlopende studies naar in totaal acht 
insectengroepen in natuurgebieden bij Wijster (Drenthe) en in het Noord-
Brabantse natuurgebied Kaaistoep uitvoerig geanalyseerd. Volgens de 
wetenschappers is in 27 jaar tijd twee derde van de onderzochte groepen 
verdwenen. Als enig lichtpuntje wordt genoemd dat de wantsen stabiel zijn 
gebleven.

Natuurmonumenten stelt dat het tijd is dat ons land flink op de schop gaat. 
Van Tweel laat weten dat de landbouw een van de belangrijkste beheerders 
is van ons buitengebied. Er wordt jaarlijks zo'n tien miljoen kilo aan che-
mische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Hij wijst erop dat we toe 
moeten naar biologische bestrijding. Van Tweel noemt het verbod op drie 
chemische middelen een mooi begin, maar zegt dat het lang niet genoeg is. 
Volgens hem is er simpelweg meer ruimte nodig voor natuur in landbouw-
gebieden.
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het keurmerk behaalt. 'Wat mij betreft, zetten we 
een verdubbelaar in: komend jaar een groei van 
50 naar 100 gecertificeerde bedrijven en het jaar 
daarop een verdubbeling naar 200!' De bijeenkomst 
vond plaats bij Van den Berk Boomkwekerijen in 
Sint-Oedenrode. Pieter van den Berk heeft al jaren 
ervaring met certificering en was een van eerste 
boomtelers die het Milieukeur-certificaat behaalden 
en later ook kozen voor Groenkeur.

Kooij Nertera Natural 
ontvangt MPS-
certificaat
Kwekerij Kooij Nertera Natural uit Ens in de 
Noordoostpolder heeft in april het MPS-certificaat 
voor duurzaamheid en milieu ontvangen. Per 1 
januari 2017 nam Henk Kooij de Nertera-kwekerij 
over van zijn neef Ruud Kooij. In een persbericht 
laat het bedrijf weten dat Henk Kooij ervoor zorgt 
dat de kwekerij in ontwikkeling blijft, zeker ook als 
het gaat om milieubesparende maatregelen. De 
kwekerij schafte in het voorjaar van 2018 een nieu-
we waterzuiveringsinstallatie aan en werd daarop 
in april 2018 MPSA-gecertificeerd.
Kooij laat weten dat het bedrijf niet alleen qua 
duurzaamheid in ontwikkeling is, maar dat dit ook 
voor de producten geldt. Kooij Nertera Natural 
is wereldwijd de enige producent van Nertera 
Granadensis Astrid, een eigen soort die door selec-
tie is gewonnen met de kleuren oranje, geel en 
wit. 'Al vele jaren kweken wij met trots dit leuke, 
decoratieve kamerplantje, ook wel bekend als 
koraalmosplant', aldus het kweekbedrijf. Dit jaar 
introduceerde Kooij verschillende nieuwe plant-

potcombinaties. 'Deze kant-en-klaarproducten ver-
fraaien het interieur direct', aldus Kooij. Door totaal 
verschillende typen sierpotten te combineren met 
Nertera zegt het bedrijf in te spelen op meerdere 
doelgroepen in diverse landen. 

Dutch Garden Plants 
neemt Roobeek over
Dutch Garden Plants uit Deurne heeft kwekerij 
Roobeek uit Arcen overgenomen. Het bedrijf uit 
Deurne neemt alle vijftig medewerkers over en zal 
straks een deel van zijn activiteiten vanuit Arcen 
uitvoeren. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.
De overname is al een feit sinds 1 maart, zo meldt 
Roobeek op zijn Facebookpagina. Het bedrijf, dat 
in Arcen tien hectare bezit, werd in 1983 opgestart. 
De kwekerij, die zich met name richt op de teelt 
van coniferen, zal ook na de overname mensen 
met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt  
een werkplek blijven bieden.

Predicaat 
Hofleverancier voor 
Felix & Dykhuis
16 april werd bij het Boskoopse bedrijf Felix & 
Dykhuis de handtekening gezet voor verlenging 
van het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier'. Dat gebeurde in het bijzijn van 
burgemeester Liesbeth Spies en wethouder Kees 
van Velzen van de gemeente Alphen aan den Rijn. 
Het gaat om voortzetting van het predicaat dat in 
1988 aan het bedrijf werd afgegeven door  
koningin Beatrix. Het nieuwe predicaat werd  

getekend door directeur J.B. den Hengst en zijn 
vrouw en mag gevoerd worden tot 2043. Ook  
aanwezig was Ruud den Hengst, die in 1988 het 
eerste exemplaar in ontvangst nam van burge-
meester Jan Reinders (1977-1988), die destijds 
ook de aanvraag indiende bij het hof. Felix & 
Dykhuis bestaat sinds 1887 en is een van de 400 
Nederlandse bedrijven die het predicaat mogen 
voeren. Een van de vereisten voor het toekennen 
ervan is dat het bedrijf minimaal 100 jaar oud is.

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

NIEUWSNIEUWSNIEUWS

EPS geeft financiële 
impuls aan voorjaars-
beurzen 
Stichting European Plant Support (EPS) heeft 
wederom de toezegging gedaan om een financiële 
bijdrage te leveren aan de pr van de vier Zuid-
Nederlandse voorjaarsbeurzen. In januari 2018 
werkten de verkoopbeurzen Groenbeurs Haaren, 
Groenbeurs Brabant Sint-Oedenrode, TreeVention 
Venlo en vakbeurs GrootGroenPlus Zundert voor 
het eerst samen op het gebied van pr. Ze waren 
positief over de samenwerking, maar sommige 
zaken zijn voor verbetering vatbaar of kunnen nog 
verder geprofessionaliseerd worden. De beurzen 
behouden voorlopig hun eigen naam en logo. Wel 
wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een 
gezamenlijke pay-off.
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‘Een bedrijf runnen is als een 
weg vol rotondes: bij twijfel 
rijd ik nog een extra rondje’
Voor pionierende Young Grower Moerings is contact met de klant even 
belangrijk als de plant

Moerings’ vader startte de Skimmia-teelttraditie, samen met broer Piet. Moerings werkte al op jonge leeftijd mee en zou Gebr. Moerings later overne-

men. Op zijn zestiende was hij klaar om op de loonlijst te komen en tegelijkertijd te leren op school. Maar het noodlot sloeg toe toen zijn vader overleed. 

Omdat de jonge Moerings door zijn familie nog in de luwte werd gehouden om hem te beschermen, werd het bedrijf na een jaar verkocht. Hoe is het 

Moerings daarna vergaan?

Auteur: Santi Raats
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Wanneer Moerings erover praat, klinkt er emotie 
door in zijn stem: ‘Tja, ik was te jong, zestien jaar.’ 
Graag had hij het anders gezien, vast en zeker ook 
om zijn vader eer te bewijzen: letterlijk in zijn voet-
sporen te treden. ‘Maar in een kas van mijn moeder 
ben ik Skimmia blijven kweken. Door de jaren 
heen werd deze kas te klein; daarom huurde ik een 
ruimte van 2,5 hectare bij een kwekerij. Inmiddels 
heb ik mijn eigen bedrijf voldoende opgebouwd 
om deze ruimte nu aan te kopen.’

Zo is het Moerings dus vergaan: hij maakte zijn 
opleiding af (plantenteelt op het Wellant College) 
en bouwde zijn eigen bedrijf, Moerings Skimmia, 
beetje bij beetje op, naast banen in loondienst, 
zoals bij Intratuin en bij Skimmia-kweker John 
van Zuilen, om het vak onder de knie te krijgen. 
Moerings Skimmia draait nu een productie van 
250 duizend Skimmia per jaar in P13 tot en met 
12-literkuipen, op 2,5 hectare en in ruim 0,5 kas en 
schaduwhal, wat verderop in Boskoop.   

Inkoop 
‘Ik haal de stek uit Frankrijk en Nederland’, ver-
telt hij. ‘Vorig jaar ben ik voor het eerst zelf naar 
Frankrijk gegaan om de producten te bekijken. De 
productie van Skimmia vindt plaats van februari 
tot en met december. De grote drukte start in het 
voorjaar, maar door de najaarshandel is het ook 
later in het jaar aanpoten.’

Alles zelf opbouwen
Een bedrijf van de grond af opbouwen is natuurlijk 
heel andere koek dan een lopend (familie)bedrijf 
overnemen. Niet alleen financieel, maar ook qua 
kennisoverdracht. ‘Ik had jarenlang een liquiditeits-
probleem en zat in een voorfinancieringscyclus; 
dat betekende potten, grond en stekken kopen 
en in het najaar betalen’, zegt hij goudeerlijk. ‘Met 
creativiteit heb ik zoveel mogelijk opgebouwd; ik 
heb alles alleen moeten ontdekken. Ik neem alle 
beslissingen en maak alle keuzes zelf. De leerschool 
van een bedrijf runnen is als een weg vol rotondes: 
soms twijfel ik en dan rijd ik nog een extra rondje. 
Maar terugtrekken is geen optie. Ik wil verder.’

Creatieve duizendpoot
Moerings doet alles zelf: van de administratie, de 
teelt – waarbij elk plantje door het handje gaat –, 
het bedenken van concepten en plannen en het 
ontwerpen van labels en etiketten tot de verkoop. 
Alleen in het seizoen heeft hij twee flexibele mede-
werkers en in de vakantie scholieren, die stekken 

6 min. leestijd
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Wilde vroeg worden

Prestatie 25%

Passie 30%

Pijn 25%

Power 20%

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

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





www.boom-in-business.nl 13

maken, steken, potten en onkruid wieden. 
Moerings doet het ontzettend goed. In 2015 pro-
duceerde hij 30 duizend Skimmia; drie jaar later 
zijn het er 250 duizend. Het gaat om zes soorten 
in vier maten: P13, P15, P19 en P32. Ook levert 
hij gemixte karren en verzorgt hij totaalconcep-
ten voor tuincentra. Zijn klanten, zo’n twintig in 
totaal, zijn exporteurs, tuincentra en handelaren 
in Duitsland, België, Engeland, Denemarken en 
Noorwegen. Wat overblijft, gaat naar de bloemen-
veiling in Aalsmeer. Veel van zijn klanten komen 
jaarlijks terug. 

Moerings begeeft zich in een moeilijke markt die 
draait om aantallen. ‘De huidige kwekers hebben 
hun afzet al bepaald. Ik moet er nog tussen zien te 
komen. Ik onderscheid me door dingen anders aan 
te pakken dan andere kwekers. Dat kan ik, doordat 
ik bij Intratuin heb gewerkt en heb opgepikt hoe 
mensen tegen producten aankijken. Ik heb gezien 
dat klanten in een impuls kopen. Ze hebben wat 
centjes over en voelen zich vervolgens aangetrok-
ken door een mooi plantje, maar ook door het 
potje, de kleurige labels, de uitleg op het etiket en 
natuurlijk door de prijs. Ik lever de Skimmia dan 
ook in diverse soorten potten en schalen in ver-
schillende kleuren en met verschillende etiketten, 
of als potplant in combinatie met een zinken bakje 
of rieten mandje. Er kan veel bij mij.’

Doe-het-zelfkerststukjes
Daarnaast is Moerings in 2016 begonnen met 
snijgroen in kerstdoosjes voor supermarktketens 
in binnen- en buitenland, de zogeheten Creative 
Christmas Kit. ‘Dat zijn doe-het-zelfpakketjes, 
waarmee klanten hun eigen kerststukjes kunnen 
maken’, legt hij uit. ‘Maar ik merk nu dat ik in de 
najaarshandel hiervoor wat tijd te kort kom, dus 
ga ik er andere partijen bij betrekken. Ik heb nu 
heel veel bestellingen die ik vanaf half november 
klaarmaak, zodat ik ze na 5 december kan aanbie-
den. Het concept is goed. Ik ga het breder trekken, 
zodat ik ook snijgroen in doosjes kan aanbieden 
met Pasen, Halloween of andere feestdagen.’

‘Na deze groei wil ik eerst 

stabiliseren, voordat ik 

verder ga opschalen’



PRODUCTSPECIALIST
FOLIE EN TECHNIEK
Tot uw taken behoort:
- Selecteren juiste producten en leveranciers
- Inkoop gesprekken voeren, condities bepalen en bestellen
- Kennis producten overbrengen bij buitendienst en klantenranciers

Wij verwachten van u:
- Kennis van de agro sector en kennis van de betre� ende producten
- Flexibiliteit in verband diversiteit productgroep
- Representatief naar klanten en leveranciers 
- Commerciele vaardigheden op gebied van inkoop en verkoop
- Kennis van Engelse en Duitse taal in woord en geschrift

Wij bieden u: 
- Zelfstandig afwisselend werk in een jong ambitieus team
- Een salaris in overeenstemming met de geboden kwaliteiten
- Jaarcontract met uitzicht op vaste baan, 40 uur werkweek

Iets voor u?
Als u de juiste man of vrouw bent, kunt u bij Telermaat b.v. 
rekenen op een prettige werksfeer en solide arbeidsvoorwaarden. 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met 
dhr. P.J. Van Dongen, tel. 076-5972532 of 06-53256044. 
Richt uw sollicitatie aan Telermaat b.v., t.a.v. van P.J. van Dongen, 
De Ambachten 27, 4881 XZ Zundert, of mail peter@telermaat.nl 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Boomkwekerij software die uw administratie en verkoop 
  een stuk makkelijker maakt, waar en wanneer u maar wilt.
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Over vijf maanden is de kas leeg. Moerings over-
weegt om dan een siergrassenlijn te starten, vijf 
of zes soorten gras in een 12-centimeterpot voor 
tuincentra.

Moerings is dus niet voor één gat te vangen. ‘Ik 
denk voortdurend in oplossingen en wil mijn dro-
men waarmaken. Ik denk als een pionier en heb 
het altijd druk, omdat ik alles nog zelf doe. Kweker 
zijn is eigenlijk mijn passie en hobby. Maar niet ten 
koste van alles: ik heb van mijn vader geleerd altijd 
tijd vrij te maken voor belangrijke privédingen. Hij 
werkte keihard, maar was altijd aanwezig als wij 
thuis iets belangrijks hadden. Als ik een voetbal-
wedstrijd had, was hij er ook altijd bij. Mijn partner 
Iris is verpleegkundige en werkt op ongezette 
tijden. Vooral door de zorg voor onze dochter ziet 
mijn dagelijks leven er dus heel afwisselend uit.’

Zelfreflectie en afstemmen op de klant
‘Door het overlijden van mijn vader heb ik al vroeg 
veel meegemaakt’, zegt Moerings. ‘Dat heeft me 
gevormd, maar op een bepaalde manier kijk ik 
daardoor verder dan mijn neus lang is. Niks is van-
zelfsprekend voor mij. Ik heb een sterke drive om 
me te blijven ontwikkelen.’

Hij heeft nog niet zo lang geleden een masterclass 
gevolgd op het gebied van bedrijfsmanagement. 
Daarbij keken deelnemers kritisch naar hun per-
soonlijke en bedrijfsprofiel, om de richting van 
hun onderneming te herijken en waar nodig de 
focus aan te scherpen. ‘Uit mijn persoonlijke pro-
filering bleek dat ik vertrouwen heb in mezelf, in 

het nemen van beslissingen en in mijn aanpak. 
Ook ben ik optimistisch en heb ik plezier in mijn 
werk. Ik ben resultaatgericht, leg de lat hoog en 
streef naar perfectie. Ik houd van winnen, in elke 
wedstrijd. Ik ga voor goud. Ik bedenk makkelijk 
concepten en nieuwe bedrijfsontwikkelingen. 
Presteren betekent voor mij de producten 100 
procent aandacht te  geven door de planten en 
kassen na te lopen en door alles onder controle 
te hebben, van de teelttechnische kant tot het 
zakelijke gedeelte. Kernwoorden zijn zelfdiscipline, 
perfectie en klanten binnenhalen. Want als je een 
plant produceert, daarna in je pak bij de klant staat 
en niet zeker weet of hij wel op jouw product zit te 
wachten, ben je niet goed bezig.’

Verkoop
‘Bij mij lopen de inkopers over het bedrijf en dan 
maken we een praatje en soms een geintje. Een 
goede klik, de gunfactor en planten van goede 
kwaliteit zijn belangrijke voorwaarden voor een 
deal. Wanneer we na de rondleiding nog even naar 
binnen gaan om het een en ander op papier te 
zetten of te bespreken, dan ben ik zakelijker ten 
opzichte van de inkoper.’ Soms belt Moerings ook 
koud potentiële klanten op. Hij is niet bang aange-
legd. ‘Ik vraag dan bijvoorbeeld aan supermarkten 
of ze interesse hebben in mijn Creative Christmas 
Kit. Nee heb je, maar ja kun je krijgen!’

Bij verkoop komt dus meer kijken dan een aan-
bodlijst op je website zetten. ‘Het draait allemaal 
om durven ondernemen en weten wat de klant 
wil’, zegt Moerings. ‘Daarvoor moet je je klanten 

kennen. Gelukkig heb ik sterke voelsprieten uit-
staan. Maar de website blijft natuurlijk belangrijk, 
en tegenwoordig ook Facebook. Je kunt op een 
Facebook-pagina allerlei updates kwijt. Zo houd je 
(potentiële) klanten nieuwsgierig. Ook presenteren 
we ons op beurzen zoals Plantarium en Groen-
Direkt.’

De toekomst
‘Liquiditeit is altijd de beer op de weg geweest bij 
mij. Maar ik ben nu zo ver gegroeid dat ik mijn eer-
ste grote mijlpaal heb bereikt met de aankoop van 
de 2,5 hectare. Na deze groei wil ik eerst stabilise-
ren, voordat ik verder ga opschalen. Maar wellicht 
is een teelttechnisch medewerker in de toekomst 
een optie, zodat ik me meer kan richten op het 
doorontwikkelen van Moerings Skimmia.’

Zijn vader zou beretrots op hem zijn geweest. 
‘Dat denk ik ook. Ik ben een ander type kweker. 
Hij kweekte kleinschalig en had grotere maten 
en altijd nieuwe soorten. Dat zag je terug in zijn 
goede verkoopprijs. Maar hij maakte veel rende-
ment. De tijden zijn veranderd. In de huidige tijd 
zou ik niet meer op die manier kunnen kweken. Ik 
probeer het beste te halen uit de realiteit en ben 
daar creatief in. Dat is mijn sterke punt.’

young grower

of the year
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‘In het leven draait niet alles 
om geld. Een kweker moet  
de hand in eigen boezem 
kunnen steken’
Young grower Stolwijk stapt uit sportwereld om met zijn vader de kar te trekken
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Van sporter tot kweker
Sporten was ooit Stolwijks grootste passie, ook 
al werkte hij naast zijn schooluren in de boom-
kwekerij van zijn vader. De sportopleiding Cios 
volgde logischerwijs. Na een poos skileraar te 
zijn geweest en sportles te hebben gegeven op 
 summer camps in de Verenigde Staten, begon de 
jonge Stolwijk toch te piekeren over zijn  toekomst. 
Als kind wilde hij profvoetballer worden, dat 
was zijn droom. Maar nadat hij bij hoofdklas-
ser Alphense Boys gloriedagen meemaakte met 
 wedstrijden tegen Feyenoord, Ajax en PSV, stopte 
hij uit realiteitszin na vier jaar met voetballen op 
hoog niveau: ‘De echte top zou ik net niet halen, 
dat wist ik.’

En wilde hij eigenlijk wel sportleraar worden? ‘Toen 
ik ver weg van huis zat op summer camp, kon ik 
goed nadenken. Toen ik naar huis ging, had ik de 
knoop doorgehakt: ik wilde iets concreets voor 
mezelf opbouwen en was bereid om het bedrijf 
van mijn vader in de toekomst over te nemen’, ver-
telt Stolwijk.

Stolwijk begon meteen aan de opleiding tot 
boomteler en ging een jaar werken bij een andere 
boomkwekerij, Boomkwekerij John Stolwijk (geen 
familie). Na anderhalf jaar rondde hij de opleiding 
af en sinds dit jaar zit hij als mede-eigenaar in 
het bedrijf. ‘Ik had misschien een technische basis 
doordat ik in mijn jeugd meewerkte in mijn vaders 
bedrijf in mijn vrije uren. Maar vergeleken met 
andere jongens op de opleiding bleek mijn kennis 
toch beperkt. Ik heb dan ook veel bijgeleerd op 
het gebied van een bedrijf runnen en personeel 
aansturen.’

Oud en nieuw
Stolwijk Plants werd dertig jaar geleden door zijn 
vader opgericht en is gespecialiseerd in potten-
cultuur: Hydrangea, Lavandula, Hedera, Salex en 
Viburnum. Er werken twee Poolse medewerkers, 
een zzp’er en twee medewerkers met een rugzak. 
Stolwijks moeder werkt op kantoor. In het weekend 
komt een scholier meehelpen met de dagelijkse 
bezigheden. De kwekerij beslaat 4 hectare, waar-
van 1 hectare volle grond en 3 hectare contai-

nerveld. ‘In de toekomst wil ik toe naar volledig 
containerveld, omdat ik geloof dat daar een suc-
cesvolle toekomst in zit, in jaarrond leveren.’ Alles 
wat Stolwijk doet, overlegt hij met zijn vader. ‘Wij 
kunnen heel goed met elkaar opschieten. Hij is zes 
jaar mijn voetbaltrainer geweest en we bespreken 
alles met elkaar. Voor iemand van zijn leeftijd die 
zijn ziel en zaligheid in het bedrijf heeft gestopt, 
is het lastig om zaken te zien veranderen, maar hij 
staat overal voor open. Daar staat tegenover dat ik 
niet het type ben dat zo nodig een knuppel in het 
hoenderhok moet gooien. Mijn vader en ik gooien 
geen oude schoenen weg voordat we geschikte 
nieuwe hebben gevonden.’

Een van de werkzaamheden die op de schop 
gaan, is het zetwerk, dat zijn vader er altijd bij 
heeft gedaan. ‘Dat ligt mij niet zo; dat ga ik in de 
toekomst afstoten. Ik ga ook wat schuiven in het 
assortiment en uitbreiden in de lavendels. Maar 
de focus komt bij mij te liggen op volume. Ik wil 
niet duizend van dit, duizend van dat. Sinds ik 
erbij ben, kregen we ook de kans om te beginnen 

5 min. leestijd

Het was niet de eerste keuze van young grower Frank Stolwijk om boomkweker te worden. Als 

sportfanaat zag hij zijn toekomst in de sportwereld. Door omstandigheden koos hij toch voor de 

boomteelt. Met zijn nuchtere instelling gaat Stolwijk volle bak vooruit: ‘Ik heb nergens spijt van.’

Auteur: Santi Raats
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Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen; dan 
komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken. De andere keer krijgt passie 
alle ruimte, omdat je in een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun inspan-
ningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: power (slagkracht), pijn 
(doorzettingsvermogen), passie en prestatie (strategisch inzicht). Dit is de 
meetlat van Frank Stolwijk. 
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met Ilex crenata ‘Dark Green’ en om in het Forever 
& Ever-concept te stappen met onze hortensia’s. 
Wellicht heb ik in de toekomst een extra kas nodig 
vanwege de sterk wisselende weersomstandighe-
den door de klimaatverandering, vooral vanwege 
de strenge vorst, zodat we de planten daartegen 
kunnen beschermen.’
‘Wat me opvalt, is alle lof en steun die ik krijg van 
de vorige generatie en van collega-kwekers. Niet 
alleen bij mijn vader, ook bij andere bedrijven 

kan ik terecht voor hulp of advies. Het wordt me 
gegund om er wat moois van te maken. Daarnaast 
hebben we met een clubje jonge kwekers van tus-
sen de 22 en 26 jaar oud uit de regio rond Boskoop 
en Reeuwijk een app-groep, Green finger Boys. We 
kijken bij elkaar op de kwekerij, drinken een biertje 
en wisselen ervaringen uit. Het gaat bijvoorbeeld 
over teelt of over bespuitingen, met name over zo 
milieuvriendelijk mogelijk spuiten. Of het gaat over 
ervaringen met verkoop.’

Inkoop en verkoop
Veel wordt bij Stolwijk Plants zelf vermeerderd. 
‘Alleen Viburnum-onderstammen en lavendel 
kopen we elders in.’ 

In de winter wordt het plantgoed klaargemaakt 
voor het potseizoen. Eind februari begint men 
in het bedrijf te potten. Momenteel helpt er een 
scholier mee in het bedrijf, maar Stolwijk wil een 
heel team van scholieren samenstellen. ‘Sinds kort 
hebben we een website en ook een Facebook-
pagina. Ik ga naar beurzen, want ik vind het 
belangrijk om klanten te zien en om dat contact bij 
te houden.’ 

Tegenslag
Stolwijk heeft nog nooit ernstige tegenslagen 
meegemaakt in het bedrijf. ‘Het gaat beter met de 
economie en dus ook in de boomkwekerij’, zegt 
hij. ‘Ik denk dat ik positief in het leven sta en met 
tegenslag om kan gaan, alhoewel een mens in het 
echt vaak anders reageert dan hij vooraf denkt. 
Maar ik ben nooit chagrijnig.’

Stolwijk heeft nuchter afscheid kunnen nemen 
van het voetbal op hoog niveau. ‘Ik kon stukje bij 
beetje afscheid nemen, voordat ik de knoop door-
hakte om lager te gaan voetballen. Ik heb nooit 
spijt gehad. Er zijn ook andere leuke dingen in het 
leven. Verder woon ik nog thuis en heb dus let-
terlijk geen centje pijn. De stress zal ongetwijfeld 
toenemen op het moment dat er grote belangen 
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gaan spelen, zoals een hypotheek of het levenson-
derhoud van een heel gezin.’

Beetje groei, behoud van kwaliteit
‘Op zich moeten we met het bedrijf nu wel wat 
groeien, omdat ik erbij ben gekomen en een 
kapitaaltje moet opbouwen om het bedrijf later te 
kunnen kopen’, legt Stolwijk uit. ‘Maar voordat er 
een overname plaatsvindt, zijn we weer heel wat 
jaren verder. Ik moet eerst nog veel leren. En alles 
wat weggaat, moet kwaliteit hebben. Dat betekent 
goed plantmateriaal, maar ook een schone en 
nette kwekerij. Dat vind ik erg belangrijk.’

‘Kwaliteit betekent ook dat wij niet alleen onze 
zakelijke kant laten zien, maar ook onze menselijke 
kant: wij willen onze medewerkers, klanten en 
leveranciers als mensen behandelen. In het leven 
draait niet alles om geld. Mochten we ooit klachten 
krijgen, dan zullen we niets afschuiven, maar de 
hand in eigen boezem steken. Nazorg en klantcon-
tact nemen in het algemeen steeds verder af. Ik 

ben van mening: eerlijkheid en menselijkheid, daar 
kom je het verste mee.’

‘Ik draai nu nog voor het grootste deel op passie, 
vooral in drukkere tijden. Dan gaan we nieuwe 
planten potten, staat de kwekerij weer vol en 
zijn in de zomer alle bloemen te zien. Dan ben ik 
beretrots op wat er allemaal staat.’ Stolwijk lacht: 
‘Daarna hoop ik natuurlijk wel dat alles zo snel 
mogelijk verkocht wordt en weggaat.’

Stolwijks vader is een brok daadkracht: hij staat 
al sinds jaar en dag om zes uur op, gaat om zes 
uur naar huis om te eten en werkt ’s avonds door. 
‘Zo ben ik ook’, aldus Stolwijk. ‘De kwekerij moét 
gewoon vol komen te staan.’ 

Leerpunten
Er is nog veel te leren als het gaat om het aanstu-
ren van personeel, vindt Stolwijk. ‘Als het voor mij 
duidelijk is, denk ik vaak dat het ook duidelijk is 
voor diegene aan wie ik het sta te vertellen. Maar 

vooral medewerkers met een rugzakje moeten de 
uitleg op meerdere manieren horen. Iedereen is 
anders en heeft een andere benadering nodig. Dat 
vind ik een uitdaging, maar wel een interessante 
uitdaging.’

Zakelijk zijn heeft hij redelijk snel onder de knie 
gekregen. ‘In het begin dacht men weleens bij 
mij een lagere prijs te kunnen krijgen. Nu ben ik 
standvastiger. Ik merk dat de andere partij daar res-
pect voor heeft en dat de zaken dan ook gewoon 
doorgaan.’ 

young grower

of the year
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‘Een kwart tot een derde 
van de bomen in steden 
sterft binnen vijf jaar’
Stadsplanners weten niet hoe een klimaatbestendige boom te kiezen

Op dit moment valt al een kwart tot een derde van alle stadsbomen uit binnen vijf jaar na aanplant. Dat zegt Andrew Hirons, hoofddocent stedelijke 

bosbouwkunde aan het Britse University Centre Myerscough. Die uitval door sterfte kan in het ergste geval oplopen tot maar liefst negentig procent van 

de stedelijke bomen, als er niets wordt ondernomen tegen de dodelijke mix van klimaatverandering en invasieve exoten. Stadsplanners moeten vooral 

betere bomen kiezen en die meer ruimte geven.  

Auteur: Paul van der Sneppen

Andrew Hirons: ‘De juiste boom  

kiezen doe je niet op basis van de 

catalogi van aanbieders’
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2 min. leestijd

‘Het probleem daarbij is dat landschapsarchitecten 
en stadsplanners nu nog niet de beschikking heb-
ben over onafhankelijke en uitputtende informatie 
over de bomen die tot hun beschikking staan’, zegt 
Hirons. ‘Eigenlijk zijn de catalogi van de aanbieders 
leidend in het beslissingsproces.’

Gids
Dat moet anders, vindt Hirons. Samen met The 
Tree and Design Action Group, een onafhankelijk 
samenwerkingsverband van stakeholders in land-
schapsarchitectuur en boomzorg, heeft hij een 
gids samengesteld. Daarin zijn 280 boomsoorten 
gecategoriseerd op verschillende eigenschappen. 
De gids is een digitale tekst die doorzocht kan 
worden op boomsoorten. Hyperlinks verwijzen 
naar relevante en dieperliggende informatie elders 
in de gids. 

De makers hebben zoveel mogelijk wetenschap-
pelijke onderzoeksresultaten bijeengebracht 
van de afgelopen acht jaar. De gids biedt onder 
meer informatie over droogtetolerantie, scha-
duwopbrengst, tolerantie voor wateroverlast, de 

ideale natuurlijke omgeving en bloeiperioden. Het 
digitale boekwerk, dat deze zomer nog uitkomt, 
wordt ondersteund door een databestand. Daarin 
kunnen alle 280 boomsoorten met gebruikmaking 
van filters doorzocht worden op specifieke eigen-
schappen. 

Droogte
Droogte is een van de hoofdoorzaken 
van boomuitval in steden, legt Hirons uit. 
‘Klimaatverandering is eigenlijk niet de belangrijk-
ste oorzaak van die droogte. Het is een combinatie 
van factoren die stadsbomen laten lijden onder 
droogte. De verstening van de stedelijke omge-
ving, te kleine groeiplaatsen, schade aan wortels, 
klimaatverandering en een compacte bodem lei-
den samen tot watertekorten.’

Klimaatverandering gaat in die dodelijke cocktail 
wel een grotere rol spelen, verwacht Hirons. ‘Niet 
de droogte, maar juist de wateroverlast door kli-
maatverandering wordt het grootste probleem. 
Perioden van droogte worden afgelost door hevige 
regenval. Doorgaans zijn veel boomsoorten goed 
bestand tegen wateroverlast, omdat die normaliter 
in de winter plaatsvindt. Maar als de perioden van 
wateroverlast verschuiven van de winter naar de 
zomer, dan vormen ze plots wel een probleem.’

Selectie
Hirons roept stadsplanners en landschapsarchi-
tecten op om bomen te selecteren op specifieke 
eigenschappen die de soort geschikt maken voor 
gebruik in stedelijke gebieden. ‘We moeten af van 
het selecteren op esthetische waarden. Als we wil-
len dat bomen 50 tot 70 jaar meegaan, dan moe-
ten ze geselecteerd worden op eigenschappen die 
een extremer klimaat verdragen. Vooral de stads-
bomen worden bedreigd door de gevolgen van 
klimaat en uitheemse plagen en ziekten. Die staan 
namelijk al erg onder druk. Ze hebben simpelweg 
niet de weerstand meer om nog meer ontberingen 
het hoofd te bieden.’

Maar selectie op eigenschappen is niet de enige 
oplossing die Hirons aandraagt. De stad van de 
toekomst moet bomen ook meer ruimte bieden. 
‘Zonder goede wortelomgeving krijg je nooit grote 
bomen. Het zijn juist die grote bomen die ons de 
eigenschappen bieden die we nodig hebben om 
de steden leefbaar te houden. Er zijn allerhande 
technische oplossingen die gezonde wortelgroei 
bevorderen. Al naar gelang de situatie ter plekke 
kunnen die soelaas bieden. Maar uiteindelijk moet 
er ook simpelweg ruimte gecreëerd worden voor 
boomwortels om onze stadsbomen sterk te maken.’

Boktor
Hirons maakt zich ernstig zorgen over de stads-
bomen van de toekomst. ‘Ze zijn al verzwakt door 
droogteproblematiek. Als nu bijvoorbeeld een 
Aziatische boktor toeslaat, dan kunnen we in West-
Europa in het ergste geval tot 90 procent van onze 
stadsbomen verliezen, zo is al becijferd.’

Diversiteit in de aanplant van boomsoorten moet 
die duistere voorspelling logenstraffen, als het aan 
Hirons ligt. ‘Diversiteit is essentieel. We moeten 
toe naar een strategische aanplant van stadsbo-
men die niet alleen sterk zijn, maar ook divers. We 
moeten voorkomen dat we bij een plaag meteen 
een groot deel van ons stedelijke bomenbestand 
kwijtraken.’

Andrew Hirons is een van de sprekers tijdens het 
symposium Climate Trees op 20 juni. Kijk voor meer 
informatie op www.climatetrees.eu!

‘Uitheemse plagen en 

pathogenen vormen 

 een grotere bedreiging 

dan klimaatverandering’
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Evaluatie van boomsoorten en -variëteiten vanuit het perspectief van kwekerijen

Bomen met toekomstmogelijkheden

De afgelopen jaren hebben zich soms enorme problemen voorgedaan met ziekten bij individuele boomsoorten als paardenkastanje, esdoorn, es,  

plataan en eik. Sleutelwoorden als eikenprocessierups, essentaksterfte, Massaria pseudomonas of verticillium (verwelkingsziekte) domineren de  

discussies van professionals en beperken de selectie van bruikbare boomsoorten. Als gevolg daarvan is er in de boomkwekerijsector nog maar weinig 

vraag naar ‘problematisch’ plantgoed. Es en paardenkastanje worden nauwelijks meer geplant en er zijn gemeenten die het gebruik van eik stellig 

weigeren. Dit maakt een heroverweging van de productie van houtachtige planten noodzakelijk.

Auteur: Klaus Körber
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1.1 Gevaar voor bomen door plagen en  
klimatologische invloeden
De afgelopen jaren zijn de problemen bij bepaalde 
inheemse boomsoorten verergerd door extreme 
hitte en droogte. 2016 was wereldwijd het warmste 
jaar sinds de start van de metingen. Op de tweede 
plaats staat 2015. Met 38 hittedagen – dagen met 
temperaturen boven 30 graden – werd in de stad 
Würzburg (gelegen tussen Frankfurt am Main 
en Neurenberg, red.) in 2015 een recordhoogte 
bereikt. Volgens voorspellingen kunnen deze 
waarden aan het einde van deze eeuw verdub-
beld zijn. Dat zou betekenen: jaarlijks twee hele 
maanden met temperaturen boven 30 graden. 
Waterschaarste is meetbaar, maar de gevolgen 
voor bomen, zoals kruinbeschadiging of extreme 
vruchtvorming, worden vaak pas na enige tijd 
waargenomen.

De extreme weersomstandigheden waar veel 
regio’s in Duitsland in de zomer van 2015 mee te 
maken hadden, hebben bij veel bomen zichtbare 
sporen nagelaten. Het weer in 2016 werd geken-
merkt door een vrij natte lente en een langere 
periode van droogte vanaf eind juni. September 
was in veel gebieden bovengemiddeld warm, met 
temperaturen boven 30 graden. Hiermee werd een 
rangorde zichtbaar in de droogtetolerantie van de 
verschillende houtachtige soorten.

De veldesdoorn bijvoorbeeld blijkt beduidend sta-
bieler dan de Noorse esdoorn en gewone esdoorn. 
De laatste twee hadden in 2016 zwaar te lijden 
van necrose, kruinbeschadiging, het scheuren van 
de stam en soms extreme vruchtvorming, ver-
moedelijk als gevolg van de hete zomer van 2015. 
Hetzelfde geldt voor de haagbeuk, die zelfs op 
goede standplaatsen extreem veel vruchten vorm-
de en vaak eind augustus al vrijwel zonder blade-
ren werd aangetroffen. Inheemse eiken bleken de 
droge perioden in 2015 en 2016 beter te overleven 
dan zomer- en winterlinden, ongetwijfeld doordat 
ze met hun diepe wortels beter water kunnen 
opnemen. Fabaceae, zoals Robinia of de honing-
boom, zijn meestal erg stabiel op armere locaties 
en iepen maken indruk met hun taaiheid.

1.2 Samenvatten van empirisch vastgelegde 
bevindingen 
De problemen van klimaatverandering, nieuwe 
ziekten en plagen, zoals beschreven in de inleiding, 
en het feit dat het ongeveer acht tot twaalf jaar 
duurt om een boom te kweken, maken het voor 
onderzoeksinstellingen erg moeilijk om goede, 
gefundeerde aanbevelingen te doen voor de prak-
tijk. Welke boom is geschikt voor de toekomst, en 

welke soorten en variëteiten moeten niet meer 
vermeerderd worden?

Aan het Bayerischen Landesanstalt für Wein- und 
Gartenbau te Veitshöchheim (LWG, het Beierse 
instituut voor wijn-, fruit- en tuinbouw) worden 
momenteel meer dan 400 boomsoorten en -varië-
teiten geëvalueerd om te kijken of ze geschikt zijn 
als ‘toekomstig sortiment’. Het is voor één proeflo-
catie onmogelijk om al deze soorten en variëteiten 
te testen. Daarom is het belangrijk om contacten 
te leggen en via enquêtes bestaande kennis samen 
te voegen en te kanaliseren. In de afgelopen jaren 
zijn meer dan 30 erkende dendrologen en bosbou-
wers uitgebreid geïnterviewd en is in meer dan 
100 individuele gesprekken met boomkwekerijen 
uit Europa en de VS kennis geëvalueerd en in 
balans gebracht, tijdens de vele discussies met 
boomverzorgers en tuinders.

De focus van de enquêtes lag allereerst op de erva-
ring met hitte- en droogtetolerantie van houtige 
planten, middels waarnemingen van necrose, zon-
nebrand en andere stresssymptomen. Een andere 
belangrijke graadmeter was de besmetting met 
ziekten en plagen, evenals het risico bij vroege 
of late vorst van individuele boomsoorten. Bij de 
beoordeling van de geschiktheid voor kwekerijen 
werden algemene eigenschappen vastgelegd, 
zoals groei, structuur en ontwikkeling van de 
kroon, het verdragen van snoei en de verplantbaar-
heid. Deze resultaten kunnen worden gezien als de 
basis voor ons experimentele werk, maar ook voor 
samenwerking met partijen uit de kwekerijsector.

2. Activiteit van jonge bomen getest bij LWG
Op de 10 hectare grote testlocatie van LWG in 
Veitshöchheim is in de afgelopen vijftien jaar 
op een oppervlakte van ongeveer 3 hectare een 
omvangrijk assortiment van meer dan 400 boom-
soorten en -variëteiten aangeplant. Op de percelen 
worden 135 soorten beoordeeld op geschiktheid 
voor kwekerijen en gebruik in toekomstige aan-
plantingen. Deze locatie kenmerkt zich door een 
heet, maar droog klimaat, met (in de schaduw) 
temperaturen boven de 40 graden in 2015. De jaar-
lijkse neerslag bedraagt   gemiddeld 550 mm, met 
een meetbare neerwaartse trend in de afgelopen 
jaren. 

Kenmerkend voor de watervoorziening is ook de 
weinige sneeuw in de winter. De droogte in de 
lente is schrikbarend toegenomen en de zomerse 
regenval is onregelmatig, vaak hevig, maar voor 
planten weinig effectief. De lichte zandbodem kan 
nauwelijks water opslaan. Daardoor moeten alle 
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experimenten in de fruitteelt worden voorzien van 
kunstmatige irrigatie. De pH-waarde van de bodem 
is 7,3, dus basisch; bomen zoals Quercus palustris 
reageren op onze bodem met door ijzertekort 
veroorzaakte chlorose. De hoge pH-waarde in het 
testgebied komt overeen met die van gewone 
straatboomsubstraten.

Planten die op deze locatie gevoelig en weinig 
droogtetolerant blijken te zijn, zullen zeker geen 
kans maken op stadslocaties, aangezien daar 
nog meer groeibelemmerende omstandigheden 
zijn. Met de wijngaard, de waterschaarste en de 
alkalische grond is de locatie Veitshöchheim zeer 
geschikt om uit de geteste planten bij de eerste 
screening van variëteiten geschikte kandidaten te 
selecteren voor toekomstige testen.

2.1 Tussentijds rapport van een gezamenlijk 
onderzoek met 43 zaailingen op zes klimatolo-
gisch verschillende locaties (2013-2016)
De resultaten die werden verkregen tijdens de 
vruchtboomgaard- en kwekerijproef bij het staats-
instituut houden verband met het hierboven 
beschreven wijnbouwklimaat. Ze zijn niet zomaar 
toepasbaar op koudere klimatologische gebieden 
in Beieren. De temperaturen in de winter zijn er 
meetbaar warmer dan in de Oberpfalz of Altbayern 
(beide gelegen in dezelfde deelstaat, maar meer 
ten zuidoosten van Veitshöchheim, red.). Om deze 
reden werd de samenwerking met proeflocaties 
in heel Duitsland geïntensiveerd en in 2012 werd 
een gezamenlijk onderzoek gestart. Het Netzwerk 
Zukunftsbäume (zie hiernaast voor de locaties) had 
als doel om op locaties met een totaal verschillend 
klimaat de geschiktheid te testen van door zaai-
lingen vermeerderde jonge boomsoorten voor de 
kwekerij (2xv). 

In het voorjaar van 2013 werden vijf exemplaren 
van 43 zaailingen geplant en drie jaar buiten opge-
kweekt. De exemplaren die bij de eindbeoordeling 
‘cultuurwaardig’ werden geacht, werden verplant 
als H 3xv.

Locaties voor de proef met jonge bomen

1. Humboldt Universität in Berlijn, Landwirtschaftliche Gärtnerische Fakultät 
2. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Gartenbauzentrum Ellerhoop
3. Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Thüringen, Erfurt
4. Universität Hohenheim, Stuttgart, Landesarboretum
5. Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Quedlinburg
6. Bayerische Landesanstalt für Wein-und Gartenbau, Veitshöchheim
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Locaties voor de proef met jonge bomen

1. Humboldt Universität in Berlijn, Landwirtschaftliche Gärtnerische Fakultät 
2. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Gartenbauzentrum Ellerhoop
3. Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Thüringen, Erfurt
4. Universität Hohenheim, Stuttgart, Landesarboretum
5. Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Quedlinburg
6. Bayerische Landesanstalt für Wein-und Gartenbau, Veitshöchheim

De ontwikkeling van de bovengenoemde bomen 
werd regelmatig bijgehouden aan de hand van een 
uniform beoordelingsschema. De zaailingen van 
identieke herkomst stonden alle op zure grond, 
zowel in de regenachtige streken bij Hamburg 
als op snelgroeiende landbouwgronden in Erfurt, 
Stuttgart en Berlijn. Quedlinburg is de koudste 
locatie en kenmerkt zich door grote droogte. 
Veitshöchheim (in de buurt van Würzburg) is de 
locatie met lichte zandgronden en langdurige peri-
oden van hitte en droogte. De planten werden op 
alle locaties waar nodig bewaterd. Toch waren er 
grote verschillen tussen de afzonderlijke soorten, 
vooral in de hete zomer van 2015. 

Tabel 2 is een fragment uit de masterscriptie van 
Björn Maurer, die aan de Humboldt-universiteit in 
Berlijn de resultaten van de verschillende locaties 
heeft geëvalueerd en geïnterpreteerd. Het geeft 
een overzicht van de boomsoorten die na drie jaar 
interessant bleken.

TABEL 1: GETESTE BOOMSOOrTEn (43 SOOrTEn UiT zAAiLinGEn)

Acer buergerianum    Acer cappadocicum Rubrum
Acer griseum    Acer monspessulanum
Acer opalus    Acer rufinerve
Acer tegmentosum    Aesculus indica
Aesculus pavia    Carpinus japonica
Celtis australis    Celtis occidentalis
Cladrastis lutea    Cornus officinalis
Davidia involucrata vilmoriana   Diospyros lotus
Liquidambar styraciflua   Maackia amurensis
Maclura pomifera    Magnolia denudata
Morus alba    Morus rubra
Nyssa sylvatica    Ostrya carpinifolia
Ostrya japonica    Phellodendron amurense
Pterocarya fraxinifolia   Quercus acutissima 
Quercus bicolor     Quercus cerris 
Quercus coccinea    Quercus imbricaria
Quercus macrocarpa    Quercus palustris
Quercus phellos    Quercus shumardii
Quercus texana    Sassafras albidum
Tetradium danielii    Toona sinensis
Zelkova carpinifolia    Zelkova serrata

TABEL 2: GrOEiprESTATiE vAn zAAiLinGEn vAn HET ExpEriMEnT 
(GEMiDDELDE WAArDEn vOOr ALLE pLAnTEn Op zES LOCATiES,  
in ALfABETiSCHE vOLGOrDE)

Boomsoort  hoogte        stamomtrek (STU)   vitaliteit na drie jaar

Acer monspessulanum 305  5,8  goed tot zeer goed
Celtis australis  295  8,3  goed tot zeer goed
Celtis occidentalis  340  6,8  goed tot zeer goed
Diospyros lotus  270  5,3  gemiddeld tot goed
Liquidambar styraciflua 222  6,2  gemiddeld tot goed, uitval
Maclura pomifera  377  6,8  goed tot zeer goed
Magnolia denutata  258  6,1  goed tot zeer goed
Morus alba/rubra  360  9,1  goed tot zeer goed
Ostrya carpinifolia  302  5,8  goed tot zeer goed
Ostrya japonica  282  5,1  gemiddeld tot goed
Phellodendron amurense 291  8,3  goed tot zeer goed
Pterocarya fraxinifolia 338  9,1  goed tot zeer goed
Quercus cerris  253  6,1  gemiddeld tot goed
Quercus palustris  171  3,0  matig, uitval
Quercus shumardii  211  3,8  goed tot zeer goed
Quercus texana  262  5,2  gemiddeld tot goed
Tetradium daniellii  339  9,5  goed tot zeer goed
Toona sinensis  385  13,0  goed tot zeer goed
Zelkova serrata  360  7,5  goed tot zeer goed

Natuurlijk waren er ook problemen, die zich op meerdere locaties voordeden. Er was uitval als gevolg van Verticillium  

(Acer-Arten), sterke chlorose (vooral Quercus), hoge pH-waarden en flinke vorst (Liquidambar en Maclura).
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3. resultaten geschiktheid boomsoorten en 
-variëteiten in veldproeven op klimatologisch 
verschillende locaties in zes verschillende  
kwekerijen en bij de LWG
Het doel van de 2xv-3xv buitentest was het tes-
ten van de geschiktheid van relatief onbekende 
maar veelbelovende bomen in de praktijk, om de 
acceptatie ervan te vergroten. De locaties van de 
boomkwekerijen moesten zo verschillend mogelijk 
zijn wat betreft klimatologische en bodemomstan-
digheden. Uit een boomlijst die was voorgesteld 
door de LWG hebben de deelnemende boomkwe-
kerijen zelf de boomsoort gekozen die ze wilden 
cultiveren.

De bomen werden beoordeeld en gemeten. 
Boomgebreken, winterhardheid, ziekten en pla-
gen, groei, kroonstructuur, decoratieve waarde 
van elke soort of variëteit werden waargenomen, 
maar bovenal de geschiktheid voor de teelt in een 
boomkwekerij. 29 boomsoorten en -variëteiten 
werden aan de selectie toegevoegd, in maart 2013 
als 2xv geplant en daarna drie jaar gecultiveerd in 
het veld. In het najaar van 2015 vond de eindevalu-
atie van de voltooide 3xv hoogstam plaats. 
 
4. Aanbevelingenlijst van bomen voor de  
kwekerij
Boomkwekerijen die intensief bezig zijn met het 
kweken van bomen, moeten bij het aanplanten van 

bomen nu al inschatten welke bomen over acht tot 
twaalf jaar wellicht in bestekken worden opgeno-
men. Dit is natuurlijk extreem moeilijk te voorspel-
len. Fraxinus excelsior laat zien dat zelfs een tot nu 
toe probleemloze boomsoort door nieuwe ziekten 
en plagen aan betekenis kan verliezen en dat de 
afzet ervan binnen korte tijd kan dalen. 

Tabel 3 houdt rekening met de resultaten van het 
experimentele werk bij de LWG Veitshöchheim en 
vult dat aan met de informatie van andere locaties. 
Daarnaast is bij de selectie van het plantgoed 
in overleg met de boomkwekerij ook rekening 
gehouden met de beschikbaarheid en de geschikt-
heid als laanboom.

TABEL 3: AAnBEvELinGSLijST ALS BASiS vOOr TOEkOMSTiGE 
AAnpLAnT LAAnBOMEn

Bomen met toekomstmogelijkheden reden/ toelichting 
Acer campestre ‘Elsrijk’  Meeldauwvaste hoofdvariëteit, niet altijd vorst hard, ver gelijkbaar met 'Queen Elizabeth' maar iets slanker in groei
Acer campestre ‘Huibers Elegant’  Smaller dan 'Elsrijk'; 'Lienco' als vergelijkbare en goede variëteit
Acer monspessulanum   Goed bij hitte en droogte, beter bestand tegen vorst dan gedacht, gezond
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’  Rode esdoorn, sterke groei, kalk- en droogtetolerant, herfstkleur
Alnus x spaethii    Bijzonder krachtig en robuust, voor droge en vochtige  bodems, Alnus cordata als alternatief, ook zeer hittebestendig
Carpinus betulus ‘Lucas’  Goede stam, slanker dan `Fastigiata´, met stevig donker blad
Celtis australis    Zeer goed bij droog en warm weer, sterke groei, niet overal winterhard, in koude regio’s is Celtis occidentalis geschikter
Fraxinus ornus ‘Louisa Lady’  Opgaande groei, donkere bladeren, vergelijkbaar met het type Lappen  
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’  Mannelijk, geen potentieel voor invasieven, `Cimmzam´ ook goed
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’  Minder Chalara, doet het goed in warmte, wijnrode herfstkleur
Ginkgo biloba    Mannelijke variëteiten zoals ‘Princeton Sentry’, ‘Fastigiata’, ‘Tremonia’
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’  Doet het goed in droge hitte, heeft een losse kroon, ‘Intermis’ is ook goed
Liquidambar styraciflua   Compacte groei, gezond, top in extreme hitte. ‘Worplesdon’ als krachtig alternatief zonder kurklijst
Morus alba   Alle moerbeisoorten zijn zeer geschikt bij hitte en droogte
Ostrya carpinifolia    De ‘haagbeuk‘ voor zeer droge locaties, gezond
Parrotia persica    Middelgrote boom, herfstkleur, ‘Vanessa’ als slanke soort
Quercus cerris    Droogte- en hittetolerant, zaailingen met goede groei 
Quercus frainetto   Zeer goed bij droogte en hitte‚ ‘Trump’ met smalle kroon
Quercus robur/Quercus petraea  Beide inheemse eiken kunnen droogte en warmte goed verdragen. In dit opzicht is Quea Petrara is nog beter
Sophora japonica ‘Regent’   Zeer goed bij hitte en droogte, compactere kroon dan de soort
Tilia cordata ‘Erecta’/‘Böhlje’  Met klein blad en dichtere groei dan de zuivere soort
Tilia cordata ‘Rancho’   Vergelijkbaar met ‘Greenspire’, iets compacter 
Tilia x euchlora   Beproefd in de stad. Op oudere leeftijd kunnen de afhangende takken storend zijn
Tilia mongolica    Kleinkronig, met gekarteld blad, heeft zich tot nu toe goed bewezen
Tilia platyphyllos ‘Örebro’  Klein eivormig, bijna geen bladwespen
Tilia tomentosa ‘Brabant’  Hoofdvariëteit, doet het over het algemeen goed bij hitte en droogte. 'Doornik' en 'Szeleste' als alternatieve variëteiten
Ulmus ‘Lobel’   Zeer sterke, rechtopgaande groei, goede resistentie
Ulmus ‘Rebona’   Gelijkmatige groei, vergelijkbaar met ‘New Horizon’, resistent
Ulmus ‘Columella’   Belangrijke zuiliep uit NL, beschouwd als hoogresistent 

Kanttekening: ook deze voor hitte en droogte geschikte bomen hebben geen kans als ze geplant worden in te kleine groeiplaatsen in verdichte grond, bij anaerobe omstandigheden, 

met strooizout en een gebrek aan water of als ze te diep geplant worden. Goede plant- en nazorg is altijd belangrijk!
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OvEr DE AUTEUr
Na het afronden van zijn studie en doctoraat aan de universiteit van 
Weihenstephan trad Körber aan als hoofd van de afdeling fruitteelt en  
boom kwekerij aan het Bayerischen Landesanstalt in Veitshöchheim (Duitsland).  
Hij geeft er les in het masterprogramma dendrologie. Körber werkte vooral met  
clematis en rozen. Van 2000 tot 2004 was hij voorzitter van de International 
Clematis Society. In Veitshöchheim heeft hij de supervisie over een selectie van 
meer dan 800 rozensoorten. Ook houdt hij zich bezig met bomen en struiken in 
tijden van klimaatverandering.

5. vooruitzichten
Het volledig afstoten van niet-inheemse soorten is 
bij stedelijke aanplant niet effectief. In de toekomst 
zullen er waarschijnlijk bomen groeien die afkom-
stig zijn uit gebieden met vergelijkbare relatief 
koude winters, maar droge en hete zomers. Het is 
daarom steeds belangrijker om de oorsprong van 

de boom te specificeren. Het tweede criterium bij 
de selectie van houtachtige planten is de huidige 
gezondheidsstatus. Boomsoorten die tot nu toe 
nauwelijks werden aangetast door ongedierte, 
omdat ze bij ons maar weinig werden gebruikt, 
kunnen ook problemen krijgen met ongedierte en 
schimmels bij een verhoogde aanplant.

Het doel moet zijn om de diversiteit aan boom-
soorten in de stad te vergroten. Alleen een brede 
basis van geschikte plantensoorten en -variëteiten 
vermindert het risico dat het palet aan beschikbare 
bomen nog kleiner wordt door nieuwe ziekten 
en plagen. Het idee van een gezond gemengd 
bos moet ook bij het selecteren van planten voor 
stedelijke gebieden doordringen, zeker omdat de 
omstandigheden daar alleen nog maar extremer 
zullen worden. Wat er in het verleden groeide telt 
niet, wel wat er in de toekomst verder nog kan 
groeien. 

Een boom blijft zich lang ‘herinneren’ wat hij in zijn 
jeugdfase heeft meegemaakt. In de teelt mag de 
gevoeligheid voor droogtestress niet worden ver-
hoogd door intensieve irrigatie en bemesting. Het 

zou ideaal zijn als een boom gekweekt kan worden 
in het klimaat waarin hij later ook wordt geplant. 
Het is duidelijk dat dit niet altijd mogelijk is, maar 
naar verwachting zal de regionale productie in de 
toekomst wel belangrijker worden, omdat alleen 
bomen permanent koolstofdioxide binden. Dat is 
inmiddels algemeen bekend. 

Om in de toekomst de juiste planten voor verschil-
lende locaties in voldoende aantallen te kunnen 
leveren, moeten alle betrokken partijen werken 
aan een gemeenschappelijk concept. De boom-
kwekerij moet weten dat klimaatverandering 
vraagt om een ander assortiment en het juiste 
jonge plantmateriaal kiezen. Het concept werkt 
natuurlijk alleen als deze planten ook in trek raken 
op vakbeurzen, bij landschapsarchitecten, stads-
planners en andere besluitvormers. Daarom is het 
zo belangrijk om met kwekers en gebruikers deel-
genoot te maken van de nieuwe omstandigheden.

Klauw Körber is een van de sprekers tijdens het  
symposium Climate Trees op 20 juni. Kijk voor meer 
informatie op www.climatetrees.eu!

De es laat zien dat zelfs een 

tot nu toe probleemloze 

boomsoort door nieuwe 

ziekten en plagen aan  

betekenis kan verliezen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7544
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Selectie van klimaatbestendige boomsoorten is geen eenvoudige opgave  

‘Of een boom klimaatbestendig is, 
hangt af van omgeving waarin de 
boom geplaatst wordt’

klimaatverandering is een natuurlijk fenomeen. Maar de mens zorgt ervoor dat het proces 170 keer sneller gaat, blijkt uit berekeningen van Austra-

lische en zweedse wetenschappers. De natuur heeft niet altijd de kans om zich aan te passen aan het steeds extremere weer. En dat heeft drastische 

gevolgen voor de bomen in onze steden. Hoe gaan we hier mee om? Tijdens symposium Climate Trees op 20 juni zetten meerdere sprekers uiteen welke 

bomen in stedelijke gebieden in de toekomst geplant moeten worden, aangepast op extreem weer. Eén van hen is keith Sacre. 

Auteur: Linde Kruese
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Sacre is bosbouwkundige en stedelijk bosbouw-
directeur bij Barcham Trees. Dit is de grootste 
container boomkwekerij van Europa, gevestigd in 
Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk. Met 20 jaar 
ervaring op zak als boomkweker en in de lokale 
overheid als beheerder van parken weet Sacre 
waar hij het over heeft. Tijdens het symposium zal 
Sacre vertellen welke rol kwekerijen spelen bij het 
selecteren van de juiste boomsoorten. Want welke 
bomen zijn klimaatbestendig en welke niet?

niet zwart-wit
Volgens Sacre is het antwoord op die vraag niet 
zo zwart-wit: ‘Voor kwekers is het moeilijk om 
zich te richten op specifieke boomsoorten, omdat 
de variabelen die verband houden met klimaat-
verandering in stedelijke gebieden nog volop in 
ontwikkeling zijn.’ Temperatuurstijgingen en ver-
anderende neerslagpatronen zijn zulke variabelen 
die gevolgen hebben voor de bomen in de stad. 
Klimaatverandering heeft ook effect op de bodem. 

De hoeveelheid neerslag, zonneschijn en de tem-
peratuur beïnvloeden de chemische, fysische en 
biologische processen in de bodem. 

Gouden regel
Er zijn tal van factoren om rekening mee te houden 
bij het selecteren van de juiste boom. Volgens 
Sacre is er één gouden regel die altijd opgaat: ‘De 
veerkracht van het stedelijke bos is het grootst 
wanneer er een diversiteit aan soorten is. Het ver-
mijden van monoculturen wordt altijd genoemd 
als we klanten adviseren. Daarnaast is het voor 
gemeenten belangrijk om goed te beheren. In het 
Verenigd Koninkrijk is er niet veel budget voor 
onderhoud en management waardoor veel bomen 
het zonder de uitdaging van klimaatverandering 
al niet redden. Daarnaast moet er beter inzicht 
komen in waar bomen in de natuur groeien.’

klimatologische omstandigheden
Bij het selecteren van boomsoorten die het beste 
bestand zijn tegen extreme hitte, is het noodzake-
lijk om te kijken naar de klimatologisch omstan-
digheden waarin een boom van nature groeit. 
Een boom die van nature goed kan groeien in een 
warm klimaat, zal het in hete stad ook goed uit 
kunnen houden. ‘Het gaat erom dat de boomsoort 
overeenkomt met de variabelen die we tegenko-
men in de stedelijke omgeving, in de wetenschap 
dat geen twee groeiplaatsen hetzelfde zijn.’

Keith Sacre is een van de sprekers tijdens het 
symposium Climate Trees op 20 juni. Kijk voor meer 
informatie op www.climatetrees.eu!

‘De veerkracht van het 

stedelijke bos is het grootst 

wanneer er een diversiteit 

aan soorten is’

Keith Sacre

Climate Trees
international seminar june 20 2018

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7545
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Samenwerken is het 
nieuwe groeien
Telermaat – Boom-In-Business-boomkwekersdiner: kwekers in Midden-Brabant 
een slagje meer gefocust op samenwerken dan de gemiddelde kweker 

Het is een goede gewoonte dat een rondje regio-in-Beeld-interviews wordt afgesloten met een gezamenlijk diner, waarbij onder het genot van een 

pilsje en een bord eten alles nog eens goed wordt doorgesproken. Het Boom-in-Business-diner werd dit keer gesponsord door Telermaat. Wat blijkt: ook 

in Midden-Brabant zijn kwekers eigenwijs en eigengereid, maar ze zijn tegelijkertijd pragmatisch genoeg om goed werkende samenwerkingsverbanden 

op te zetten. 

Auteur: Hein van Iersel 
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Regio
in beeld

Het beste bewijs van slim samenwerken is de 
Haarense boomkwekersbeurs, die al dik tien jaar 
wordt georganiseerd en waar jaarlijks veertien 
kwekers aan meedoen. Mark van den Nieuwelaar 
is na al die jaren nog steeds enthousiast over de 
opzet: ‘Wij hebben klanten uit heel het land die 
al jaren bij ons komen en die wij voor het eerst 
op deze beurs hebben ontmoet. Wel proberen 
wij als organisatie een mooie mix te presenteren. 
Niemand zit te wachten op tig aanbieders van 
Taxus of Prunus. Dat is overigens voor de betrokken 
kwekers ook niet interessant.’ 
Samenwerken kan natuurlijk in veel verschillende 
vormen. Wim van Strijdhoven, deelnemer aan deze 
editie van Regio-In-Beeld, werkt al vele jaren suc-

cesvolle samen met twee andere boomkwekers, 
klaarblijkelijk met succes. Dat lijkt allemaal super 
en als vanzelf te gaan, maar is tegelijkertijd best 
wel bijzonder. De samenwerking tussen Johan van 
der Mee en Mark van den Nieuwelaar lijkt even-
eens een match made in heaven. Ook daar zullen 
de ruiten wel eens trillen vanwege een fikse ruzie, 
maar tijdens het interview bleek uit alles dat het 
een natuurlijke samenwerking is met onderling 
respect en vertrouwen in elkaars kunnen.

Geschiedenis
U hoort mij niet zeggen dat samenwerken in 
andere teeltgebieden niet gebeurt, maar het is 
opvallend dat deze Regio-In-Beeld wel heel positief 

scoort op dit gebied. Johan van der Mee heeft daar 
wel een verklaring voor: ‘Volgens mij komt dat 
doordat de boomkwekerij in dit gebied nog rela-
tief weinig geschiedenis heeft.’ Van der Mee heeft 
sowieso een heldere visie op de toekomst van de 
kwekerij: ‘Er zijn nog teveel kwekers die denken dat 
het wel goedkomt met een Hedera in een P9 van 
35 cent. Op die manier blijf je structureel achter de 
business aan lopen en red je het uiteindelijk niet.’ 
De belangrijkste voorwaarde om het wel te redden, 
is dat je weet wie je klanten zijn en wat ze willen.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7546
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Pas op de plaats maken, 
maar niet heus…
Regio-in-Beeld Haaren en Udenhout: Boomkwekerij Johan van der Mee wordt 
binnenkort Nieuwelaar - Van der Mee Tuinplanten

Het is de afgelopen jaren hard gegaan met de ondernemers johan van der Mee en Mark van de nieuwelaar. voor sommigen is dat misschien signaal om 

pas op de plaats te maken, maar zoals zo vaak kruipt de ambitie waar hij niet gaan kan. johan van der Mee roept zelfs: ‘Wij gaan vlammen.’

Auteur: Hein van Iersel 
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5 min. leestijd

Regio
in beeld

Het bedrijf heet nu nog Boomkwekerij Johan van 
der Mee, maar lang gaat dat niet meer duren. 
Echtgenote Ilona van de Nieuwelaar laat mij vol 
trots het logo zien van het nieuwe bedrijf van 
vennoten Johan van der Mee en Mark van den 
Nieuwlaar. Ik zie dat er oorspronkelijk twee moge-
lijke bedrijfsnamen waren: Nieuwelaar - Van der 
Mee en Van der Mee Nieuwelaar. Nieuwelaar Van 
der Mee blijkt te hebben ‘gewonnen’. Natuurlijk kan 
ik het niet laten een flauwe opmerking te maken: 
‘Daar is natuurlijk de nodige strijd over gevoerd 
en Van den Nieuwelaar heeft gewonnen.’ Ilona van 
den Nieuwelaar: ‘Haha, nee, dat valt wel mee. Ik 
had graag een wat neutralere naam gekozen, maar 
Johan van der Mee vond het belangrijk zijn eigen 
naam terug te zien. Verder vonden we deze volg-
orde het beste klinken.’

Het ontstaan van het nieuwe bedrijf is in een 
paar regels te vertellen. Mark van den Nieuwelaar 
kwam in 2003 werken in het bestaande bedrijf van 
Johan van der Mee, dat lag aan de Belversestraat 
in Haaren. Al gauw bleken Van der Mee en Van den 
Nieuwelaar een gouden koppel, want amper drie 
jaar later kocht Mark van den Nieuwelaar al een 
deel van de aandelen. De arbeidsverdeling tussen 
beide vennoten was ook van meet af aan duidelijk. 
Johan van der Mee is wat ongepolijster, wat direc-
ter en misschien iets minder diplomatiek. Hij werd 
verantwoordelijk voor de kwekerij. Mark van den 
Nieuwelaar, wat commerciëler ingesteld en meer 
op klanten gericht, is verantwoordelijk voor de 
handelsactiviteiten van het groeiende bedrijf. 

Ongeluk
Het bedrijf groeit, zoals gezegd, en daarbij blijkt 
dat de locatie aan de Belversestraat zacht gezegd 
niet optimaal is. Mark van den Nieuwelaar: 
‘Eigenlijk is het bijna een wonder dat daar nooit 

een ongeluk is gebeurd met ladende en lossende 
vrachtauto’s. We hadden te weinig ruimte op het 
eigen terrein, dus laden en lossen moest voor een 
groot deel op de weg gebeuren.’ Ook hier gold 
gelukkig: als de nood het hoogst is, is de redding 
nabij. In 2012 konden beide vennoten de helft van 
het bedrijf Van der Wiel aan de Oisterwijkseweg in 
Haaren overnemen. De eigenaar van dit planten-
centrum wilde een stap terug zetten en de locatie 
was veel geschikter als handelslocatie dan de oude 
plek. Er was voldoende ruimte voor het laden en 
lossen van de eigen vrachtauto, maar ook van die 
van leveranciers en hoveniers die planten komen 
halen. Concurrentie van de oude eigenaar, Van der 
Wiel, viel niet te verwachten. Zijn bedrijf richt zich 
vooral op particulieren, de cash & carry van Van 
den Nieuwelaar en Van der Mee op professionele 
afnemers, dus hoveniers, grootgroenvoorzieners 
en een beperkt aantal gemeentes. 

De tweede grote stap die Boomkwekerij Johan 
van der Mee maakte, was afscheid nemen van de 
oude kwekerij aan de Belversestraat. Mark van 
den Nieuwelaar geeft de credits daarvoor vooral 
aan zijn medevennoot Johan van der Mee. ‘Hij 
is sowieso meer een strateeg dan ik. Hij kan ver 
vooruitkijken en weet welke stappen hij moet zet-
ten om zijn doelen te bereiken.’ In 2016 kocht Van 
der Mee privé een bestaande kwekerij van Van de 
Langenberg in het nabijgelegen Boxtel. Niet alleen 
de kwekerij werd overgenomen; ook de speciali-
teit in Pieris, Skimmia en Rododendron bleef na de 
overname onveranderd. Johan van der Mee praat 
er met onverholen trots over: ‘Wat wij aan kassen 

hebben is misschien niet heel bijzonder, maar 
vooral de teelt van Skimmia komt heel precies en 
wij hebben dat sinds de overname van het bedrijf 
van Jo van de Langenberg in 2016 in sneltreinvaart 
onder de knie gekregen.’ De moeilijkheid van 
Skimmia zit met name in de bemesting; dat is een 
vak apart. Een tweede moeilijkheid is de bevruch-
ting van de besskimmia’s. Ook dat is een kunstje 
dat de oude eigenaar, Van den Langenberg, met 
veel leergeld onder de knie heeft gekregen. Die 
kennis is inmiddels grotendeels overgedragen, 
hoewel de oude eigenaar nooit verder dan één 
telefoontje verwijderd is. Johan van der Mee: ‘Als 
ik hem bel, is hij er in tien minuten.’ Het bestuiven 
van Skimmia gebeurt overigens met wind of eigen 
luchtverplaatsing. Johan van der Mee: ‘Je zet in een 

naam bedrijf: Nieuwelaar van der Mee 
Tuinplanten (voorheen Boomkwekerij Johan 
van der Mee vof )
namen eigenaar:  Johan van der Mee en 
Mark van den Nieuwelaar
Opgericht in: 2002
Aantal hectares: Containerveld: 5 ha 
Onder glas: 2 ha 
vollegrond apart: 2 ha
Dominante grondslag:  zandgrond
Aantal medewerkers: 9
Gespecialiseerd in: Breed assortiment hees-
ters in zowel container als vollegrond.
Drie belangrijkste gewassen/soorten:   
Pieris, Skimmia, Rododendron

‘Eén keer per twee weken 

gaan we bij elkaar zitten 

en spreken we alles door. 

verder bemoeien we ons 

wel actief met elkaars 

investeringen’
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bed met vrouwelijke planten her en der een aantal 
mannelijke bestuivers. Vervolgens zorg je door 
middel van veel wind en werveling van wind dat 
de planten worden bevrucht.’ In een rapport van 
de Universiteit van Wageningen uit 2004 over de 
bestuiving van Skimmia is te lezen dat je het best 
met bijen kunt bestuiven. Van der Mee bestrijdt 
dat. Volgens hem is bestuiving door wind effectie-
ver, hoewel hij ook ziet dat bepaalde soorten het 
beter doen dan andere.

Twee bedrijven op één kussen 
In het oude bedrijf aan de Belversestraat waren de 
twee functies, handel en opkweek, nog geconcen-
treerd op één locatie, maar inmiddels zit er mini-
maal een kwartiertje rijden tussen de handelspoot 
en de kwekerij. In principe past dat prima bij de 

specialiteit van de beide directeuren: Van den 
Nieuwelaar is de handelsman en Van der Mee de 
kwekerijspecialist. De beide vennoten laten elkaar 
grotendeel vrij in de invulling van hun taken. Van 
den Nieuwlaar: ‘Eén keer per twee weken gaan we 
bij elkaar zitten en spreken we alles door. Verder 
bemoeien we ons wel actief met elkaars investe-
ringen. Als we een nieuwe wiellader of snoeima-
chine nodig hebben, gaan we samen op pad om 
de beste uit te kiezen. We praten en discussiëren 
langer over nieuwe machines dan over een nieuwe 
medewerker, hoewel we ook de sollicitatiegesprek-
ken gezamenlijk afnemen.’ Uw redacteur is natuur-
lijk geen psycholoog, maar de samenwerking 
tussen de heren én hun beider echtgenotes lijkt zo 
op het oog voorspoedig te verlopen. Ilona van den 
Nieuwelaar, tijdens het interview hoogzwanger 
van de vierde nakomeling, zorgt voor de marke-
ting, het bijhouden van de website en diverse 
administratieve werkzaamheden. Chantal van der 
Mee is ook werkzaam in het bedrijf en houdt zich 
voornamelijk bezig met boekhouding en perso-
neelsadministratie. 

pas op de plaats
‘Wat ga je nu doen?’ vraag ik aan Mark van 
den Nieuwelaar. ‘Het bedrijf staat nu.’ Van den 
Nieuwelaar antwoordt politiek correct: ‘Pas op de 
plaats maken.’ Als ik zeg dat ik dat niet echt geloof, 
moet Van de Nieuwelaar lachen en weet hij eerlijk 
te melden: ‘Eigenlijk willen we nog wel een paar 
dingen.’ Hoog op de wensenlijst staat in ieder 
geval een aparte kas met daarin een aparte moe-
derhoek om Skimmia-stek vanaf te halen. Als ik 
tien minuten later met Van den Nieuwelaar en zijn 

vrouw Ilona over de cash & carry loop, blijkt dat 
er nog wel wat meer wensen zijn. Ook de inrich-
ting van de bescheiden containervelden achter 
de geïsoleerde bedrijfshal laat te wensen over en 
schreeuwt om een upgrade. Dat geldt ook voor het 
bedrijf in Boxtel. Van der Mee klaagt over de veel 
te kleine ontvangsthal, maar doet geheimzinnig als 
ik hem vraag naar zijn plannen voor de toekomst. 
Eén stap zou makkelijk zijn: het oude bedrijf aan de 
Belversestraat in Haaren is nog steeds zijn eigen-
dom en zou na het opzeggen van de huur weer 
betrokken kunnen worden als tweede locatie. 

Johan van der Mee Mark van den Nieuwelaar

Uw redacteur is natuurlijk 

geen psycholoog, maar de 

samenwerking tussen de 

heren én hun beider

echtgenotes lijkt zo op het 

oog voorspoedig te 

verlopen
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Op eigen benen staan 
Marco Braspenning: ‘Het probleem van de toekomst is goed personeel, 
en hoe je dat kunt vinden’

Opgroeien is per definitie hetzelfde als je losmaken van je ouders. Marco Baspenning (32 jaar) trekt dat door naar zijn opgroeien als ondernemer. 

Wanneer het gebied van het containerbedrijf eind dit jaar wordt bebouwd met een loods en kantoren, worden de zakelijke banden met het bedrijf van 

zijn vader piet Braspenning doorgesneden. 

Auteur: Hein van Iersel

Dat betekent niet dat vader Piet en zoon Marco 
met ingang van het komende jaar niets meer 
met elkaar te maken hebben of willen hebben. 
In de visie van zoon Marco blijft Piet Braspenning 
nog een paar jaar actief als kweker van Conica 
en Prunus, maar hij wil afscheid nemen van de 
dagelijkse stress en het contact met klanten. ‘Onze 
pa wil lekker blijven werken, maar wil af van het 
gezeik’, zo vat Marco Braspenning het kort en bon-
dig samen.

Blijft het feit dat het op het eerste gezicht een 
bijzondere keuze is: een splitsing, om daarna op 
eigen benen te gaan staan. Het bedrijf van de 
familie Braspenning is op dit moment absoluut een 

grote speler in het Zundertse. Op de oorspronke-
lijke locatie op De Rustenberg heeft het bedrijf iets 
van tien hectare containerveld, inclusief twee hec-
tare onder glas en vier loading docks. De nieuwe 
locatie aan de Laarakkerstraat, die vader Piet en 
zoon Marco Braspenning in een aantal stappen 
hebben aangekocht, is nog een forse slag groter 
en meet 16 hectare, waarvan twee en halve hec-
tare onder glas. Onderdeel van de kassen zijn een 
bescheiden kantoor en een kantine. Een nadeel 
van kantoren in een kassencomplex blijkt op de 
dag van het interview: een bijna tropische lente-
dag in mei, waarop de thermometer buiten, maar 
ook binnen de 30 graden Celsius net niet aantikt. 
Het complete bedrijf wordt nu nog gerund als een 

maatschap, met naast Marco Braspenning ook pa 
en moe Braspenning en een zus van Marco, Angela 
Braspenning. Op mijn vraag aan Marco waarom 
een dergelijk goed lopend bedrijf wordt opge-
knipt, antwoordt hij: ‘We zitten nu met zijn vieren 
in één maatschap. Dat gaat goed, maar soms is 
het overleggen weleens lastig. Als ik ergens voor 
ga, dan ga ik er ook echt voor. Dan is het lastig als 
je eerst moet overleggen.’ En dan, met een brede 
smile: ‘Ik ken mijn karakter en het karakter van mijn 
zus.’ 

Rododendron
De belangrijkste specialiteit van het bedrijf aan de 
Laarakkerstraat is de kweek van Rododendron en 

Regio
in beeld
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Azalea in een zeer breed sortiment van ongeveer 
200 cultivars. Braspenning: ‘Dat brede sortiment 
is weleens lastig, maar we hebben het nodig om 
onderscheidend te blijven. Er zijn natuurlijk meer 
kwekers die Rododendron en Azalea kweken, maar 
er zijn eigenlijk geen kwekers die dit brede sorti-
ment aanbieden. Als ik mijn sortiment beperk tot 
de echte hardlopers, word ik net als de rest. En 
dat wil ik niet. Ik heb dat onderscheidende brede 
sortiment nodig om in de picture te blijven bij de 
grote Duitse tuincentra als Dehner, die het belang-
rijk vinden om een breed sortiment aan te bieden.’ 

Om een idee te geven van de aantallen waarom 
het gaat, lepelt Braspenning wat cijfers op. Van 
een hardloper als Cunningham’s White kweekt het 
bedrijf jaarlijks iets van 10.000 exemplaren. Bij een 
kleine soort als de Rhododendron-hybride 'Gommer 
Waterer' gaat het om veel kleine aantallen: 500 
stuks. Braspenning: ‘Minimaal de helft van onze 
klandizie komt via de rhodo’s en azalea’s.’
Uitgangsmaterialen haalt Braspenning bij twee 
gespecialiseerde kwekerijen: boomkwekerij 
Dirven in Etten Leur en Goossens in het Belgische 
Moerbeke. Het plantgoed wordt aangeboden als 
een- of tweejarige stek en uit in vitro vermeerde-
ring in P12-potten. Een echte voorkeur voor stek of 
in vitro heeft Braspenning niet, hoewel hij ziet dat 
planten die traditioneel gestekt zijn beter vertak-
ken dan plantgoed uit meristeemvermeerdering. 
De grote massa van de productie bij Braspenning 
gaat weg in drieliterpotten. Braspenning: ‘Ik handel 
niet graag met de echte discounters omdat je dan 
echt op specificaties moet kweken en vooral niets 

BOOMkWEkErij p. BrASpEnninG / 
LAArAkkEr

namen eigenaar:  Piet, Bets, Marco en 
Angela braspenning
Opgericht door: Piet Braspenning
Aantal hectares: Braspenning: 10 hectare 
( 2 ha glas)  Laarakker: 16 hectare ( 2,5 ha 
glas)
Aantal medewerkers: 12 Laarakker 
+ 10 Braspenning
Gespecialiseerd in: Rhododendron
3 belangrijkste gewassen/soorten:   
Rhododendron, Azalea, Heesters

Hier komen de nieuwe loods en het kantoor.

Met dit concept, een doorbloeiende Azalea, wil Braspenning 

dit najaar op de markt komen.

Rhododendron Cosmoplitan.
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extra’s zult doen. Als je een partij hebt voor een 
grote discounter, ben je bijvoorbeeld verplicht om 
minimaal een diameter van 30 cm en 5 bloem-
knoppen te leveren. Alles wat meer bloemknop-
pen heeft, selecteer je dus meteen uit en kweek 
je bijvoorbeeld verder in een grotere potmaat  of 
verkoop je tegen een betere prijs. Daarom wil ik 
zo weinig mogelijk voor deze discounters werken. 
Voor mij geld bij deze klantengroep dat je veel 
moet doen en weinig opbrengst hebt.’ 

iCT
Ik discussieer met Braspenning over de toekomst 
van de kwekerij en de toepassing van ICT daarbij. 
Braspenning vindt het nu vaak lastig om precies 
in te schatten wat hij van een bepaalde cultivar 
op het containerveld heeft staan. In de praktijk 
moet hij constant aanwezig zijn bij het oppotten 
of doorpotten om daar een goed beeld van te 
krijgen. Braspenning: ‘Ik probeer in oktober mijn 
rhodo’s zoveel mogelijk over de band te sorteren 
op universele planten met een sortering op het 
aantal knoppen. Dat is met name bedoeld voor die 
grote discounters om niet te veel  te mooie planten 
daar aan kwijt te zijn. Een camera die dit zou kun-
nen meten en knoppen zou kunnen tellen zou hier 
aan bij kunnen dragen in de toekomst wellicht. 
Voor een mannetje aan de band word dit toch 
eentonig. Hij of zij verzwakt in zijn aandacht, een 
camera is altijd scherp!’

Voor de afzet van het afgelopen jaar had dat 
allemaal niet veel uitgemaakt. De velden van 
Braspenning ogen kaal. Braspenning: ‘Wij zijn  
grotendeels uitverkocht.’
ICT heeft voor Braspenning nog een ander belang-
rijk voordeel. ‘ICT kan ertoe bijdragen dat iemand 
bij jou wil werken.’ Dat laatste is volgens de kweker 
van essentieel belang: ‘Het probleem van de  
toekomst is goed personeel, hoe je dat kunt  
vinden en aan jouw bedrijf kunt binden. Goede 
automatisering kan daarbij een voordeel zijn.’

Meerjarig 
Rhodo’s en azalea’s vormen veruit de grootste 
plantengroep van boomkwekerij De Laarakker, 
in totaal ongeveer vijftig procent van de omzet. 
Het grootse deel wordt verkocht in drieliterpot; 
een klein gedeelte wordt daarna doorgekweekt in 
vijfliterpot. 

Braspenning vindt het nu 

vaak lastig om precies in te 

schatten wat hij van een 

bepaalde cultivar op het 

containerveld heeft staan

Orders komen binnen als etiketten. Op de labels staat alles wat nodig is voor het transport.
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Het was tijd om een volgende 
grote stap te zetten
Regio-In-Beeld Haaren-Udenhout, Wim van Strijdhoven: begonnen met een 
stekkie en een lege portemonnee 

Wim van Strijdhoven is een van de kwekers die ooit met bijna niets begonnen. na een boomkwekerscarrière van ongeveer twintig jaar heeft hij de zaken 

aardig voor elkaar, en zet hij in één keer een gigastap door de overname van een collega-bedrijf en twintig hectare grond in één blok.

Auteur: Hein van Iersel
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Praat tien minuten met de Udenhoutse boomkwe-
ker Wim van Strijdhoven, en je bent vijfentwintig 
jaar terug in de tijd. Terug naar het menneke van 
vijftien, dat op zijn fietsje en iets later op de trek-
ker ’s ochtends vroeg vertrok naar de Bossche 
veemarkt, om daar te handelen in schapen en 
kalveren. Van Strijdhoven: ‘Ik was om half vijf op 
de markt, maar moest vaak hard fietsen om om 
half negen weer op school te zitten. Door de week 
ging ik bij boeren in de buurt op zoek naar nieuw 
vee. Het idee was om iedere week honderd gul-
den over te houden, maar dat mislukte natuurlijk 
ook weleens. Dan verloor ik honderd gulden. In 
het weekend werkte ik bij Moonen in Oisterwijk, 
een coniferenkweker. Als ik mijn oudste zoon van 
twaalf nu zie, dan gaat het allemaal veel makke-
lijker. Aan de andere kant is het nu veel moeilijker 
om een bedrijf te beginnen. Vroeger kon dat, 
beginnen met niks. Nu heb je meteen heel veel 
kennis en geld nodig.’
Echt met een kwekerij beginnen deed Wim van 

Strijdhoven op 22-jarige leeftijd, letterlijk achter 
het huis van zijn ouders met een paar duizend 
stekjes Thuja ‘Brabant’. Van Strijdhoven beschrijft 
zijn boomkwekerscarrière: ‘Ik heb iedere keer een 
klein stapje gezet en altijd goed gedraaid. Als twin-
tiger ben je wild en pak je alles aan; als dertiger 
werk je 24 uur per dag.’ Van Strijdhoven moet even 
nadenken hoe hij dit moet afmaken en lacht breed: 
‘Als veertiger kom je erachter dat hard werken voor 
de dommen is.’ En daarna, wat serieuzer: ‘Als veerti-
ger probeer je wat strategischer na te denken.’
Door dat strategisch nadenken kan Van Strijdhoven 
zijn versnipperde kwekerij, die bestaat uit 35 hec-
tare pachtgrond, verspreid over vijftien percelen, 
en een loods in Loon op Zand, in afzienbare tijd 
optimaliseren, door de overname van het bedrijf 
van Christ Heijmans en daarnaast één aangesloten 
blok goede cultuurgrond. Voor wie het nog weet: 
Christ Heijmans werd vorig jaar voor een eerdere 
editie van Regio-In-Beeld Haaren-Udenhout geïn-
terviewd en wist bij die gelegenheid op te merken: 
‘Beginnen met je kwekerij is makkelijker dan stop-
pen.’ Met de kennis van nu klopt dat niet helemaal. 
Heijmans heeft in één klap zijn totale bedrijf 
verkocht, inclusief het huis waarin hij woont, en 
kan het woonhuis vervolgens terug huren van Van 
Strijdhoven.
Wim van Strijdhoven: ‘Het bedrijf van Christ 
Heijmans, dat ik kan gebruiken als loods en voor 
opslag van materialen, ligt maar een paar honderd 
meter van het blok grond dat ik gekocht heb. Het 
is de bedoeling dat ik die grond in de loop van de 
jaren ga opplanten en tegelijk mijn oude huur-
grond teruggeef aan de eigenaar. Ik wil niet in één 
keer opplanten, omdat ik daar niet de afzet voor 
heb.’

Geld
Van Strijdhoven doet geen uitspraken over de 
kosten van de grond en de locatie van Christ 
Heijmans. Een beetje research op internet leert 
dat het in ieder geval om een miljoenentransactie 
gaat. Grond is in Udenhout en Haaren relatief duur 
door een florerende boomkwekerijsector, terwijl 
ook veehouders nog steeds schreeuwen om grond 
om hun mest op af te zetten. Van Strijdhoven blijft 
koel onder mijn giswerk en wil er alleen over kwijt: 
‘Ik heb al die jaren gewerkt en goed gedraaid. 
Natuurlijk had ik de bank hiervoor nodig, maar 
problemen om het geld bij elkaar te krijgen waren 
er niet.’

Samenwerken
Met ongeveer 35 hectare grote haagplanten is 
Van Strijdhoven niet echt groot, maar hij doet 
naar eigen zeggen wel mee. Zijn bedrijf is met 

name gespecialiseerd in Prunus, Fargesia, Thuja, 
Chamaecyparis , Taxus, Ilex en Photinia. Al met 
al heeft hij een sortiment van ongeveer der-
tig verschillende cultivars. Buxus is ook bij Van 
Strijdhoven zwaar teruggevallen: ‘Ik heb in verschil-
lende periodes wel tien of meer hectares Buxus 
gehad, maar dat is verleden tijd. Ik heb nog een 
kleine twee hectare oude Buxus-planten staan, 
waarvan sommige al twintig jaar in vorm gesnoeid 
worden. Normaal doen die een paar honderd euro 
per stuk, maar nu mag je ze hebben voor vijftig 
euro.’ 
Naast de eigen kwekerij werkt Van Strijdhoven 
ook samen met een aantal collega-boomkwekers. 
Allereerst met buurman en achterneef Hans van 
Strijdhoven van boomkwekerij De Kuil. Met dit 
bedrijf exploiteren zij onder de naam Strijdplant 
BV gezamenlijk tien hectare kwekerij. Ook met 
boomkweker Kees van der Sande bestaat een 
vergelijkbare samenwerking in de volle grond. Van 
Strijdhoven: ‘Ik vroeg aan Kees van der Sande of hij 
toevallig nog een stuk pachtgrond wist. Dat wist hij 
wel, maar alleen op voorwaarde dat we dat samen 
zouden exploiteren. Zo gezegd, zo gedaan. Wij 
huren samen, brengen allebei arbeid in en delen 
aan het eind de opbrengst. Daarnaast huurt Kees 
van mij de kas voor zijn Ilex crenata produktie.

filosoof 
Van Strijdhoven is ondernemer, maar blijkt ook 
filosoof te zijn. Over de stap om in één keer twintig 
hectare grond te kopen: ‘Dit had ik over vijf jaar 
niet meer gedaan.’ Of over de verhouding tussen 
werken en geld verdienen en genieten van het 
leven: ‘Hebzucht is gevaarlijk. Werken is belangrijk, 
maar het is niet alles. De rest moet ook kloppen.’ 

naam bedrijf:  Boomkwekerij van 
Strijdhoven BV
naam eigenaar:  Wim van Strijdhoven
Samenwerkingen met: Kees van der Sande /
Hans van Strijdhoven
Opgericht in: 1996
Aantal hectares: 35 Ha 
Dominante grondslag: zware zandgrond
Aantal medewerkers: 5
Gespecialiseerd in: haagplanten
3 belangrijkste gewassen/soorten: 
Taxus- Prunus-Thuja
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Koop Boskoopse waar
Met het concept Goodroots blazen acht gedreven boomkwekers uit Boskoop de afzet van traditioneel en ambachtelijk gekweekte heesters nieuw leven 

in. En dat niet alleen; ook promoten zij hun regio met het label ‘from Boskoop’.

Auteur: Sylvia de Witt

Als liefhebber van visueel aantrekkelijke bloeiende 
bomen plantte Bob Hoogerdijk zo’n vijfentwintig 
jaar geleden een Cornus Kousa China Girl bij zijn 
ouders in de achtertuin. ‘Dat is nu een gigantisch 
mooie grote boom, die elk jaar bloeit met veel  
etages witte bloemen’, zegt de commercieel  
manager bij Hoogeveen Plants. ‘Mijn ouders 
wonen langs de Gouwe. Soms staan mensen aan 
de overkant even stil om te kijken naar deze boom; 

zo mooi vinden ze die. Ook op verjaardagen rond 
deze tijd zegt het bezoek steevast: Wat is dat toch 
een fantastische boom. Dit soort bomen vinden 
mensen in het algemeen prachtig, maar verder 
weet de consument er weinig van af.’

Wanneer je een kijkje neemt bij een retailer, heeft 
die volgens Hoogerdijk met een beetje geluk  
misschien zo’n boom staan, maar dan meestal 

ergens achteraf in een hoek. Dit stoorde hem 
nogal. Hij vond dat producten als deze Cornus 
Kousa China Girl met de verkoop- en marketing-
kracht van Hoogeveen Plants prima voor het 
voetlicht zouden kunnen worden gebracht. En dat 
op een authentieke, ambachtelijke manier in een 
hedendaags jasje. ‘Dan krijgt zo’n plant bij retailers 
een podium, waar ook de consument hem ziet 
staan.’

V.l.n.r.: Bas Niesing, Hans Brand, Jan Willem Wezelenburg, 

Erwin Maaijen, Hendrik Out, Sjaak Qualm, Mark Korver, 

Frank Stolwijk
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Hoogste beoordeling door kvCB
De ‘zielige’ authentieke sierheesters in de vergeet-
hoek vormden dus min of meer de aanleiding voor 
het ontstaan van het concept Goodroots. Over de 
naam Goodroots zegt Hoogerdijk: ‘Het concept 
moest een naam dragen die enerzijds kwaliteit, 
ambacht, authenticiteit en oorsprong uitdraagt en 
anderzijds de geschiedenis van Boskoop, met de 
families die hier al generaties lang boomkwekers 
zijn’, verduidelijkt Hoogerdijk. Hij benaderde een 
aantal kwekers om de vergeten heesters terug te 
brengen. 

‘De heesters van Goodroots zijn met liefde 
gekweekt in Boskoop, in grond met een rijke  
historie. Ze hebben de hoogste beoordeling door 
de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen 
(KVBC). Zo garanderen wij absolute topkwaliteit.’
Er doen acht Boskoopse boomkwekers mee aan 

Goodroots: Bas Niesing, Hans Brand, Jan Willem 
Wezelenburg, Erwin Maaijen, Hendrik Out, Sjaak 
Qualm, Mark Korver en Frank Stolwijk. 
Eén van hen is dus Erwin Maaijen van  
boomkwekerij A & E Maaijen v.o.f.

‘Ons concept kreeg een mooie introductie tijdens 
de Voorjaarsbeurs Groen-Direkt in Boskoop, en ook 
het winnen van de Studieclub-innovatieprijs (STIP) 
in 2018 was een mooie start voor Goodroots. In het 
juryrapport stond: “Het opnieuw in de markt zet-
ten van regionale boomkwekerijproducten in een 
eigentijds jasje is de nominatie meer dan waard.”’

nostalgisch jasje
De acht boomkwekers achter Goodroots zijn van 
mening dat een tuin niet zonder een echte boom 
of heester kan. Met de keuze voor dit concept koop 
je eigenlijk een mooi kunstwerk voor in je tuin. 
Omdat de gemiddelde tuin steeds kleiner wordt, 
is in samenwerking met de KVCB een selectie 
gemaakt van de beste en exclusiefste soorten voor 
de kleinere tuin. Die zijn relatief compact, eenvou-
dig in het onderhoud en hebben een langdurige 
sierwaarde.

Maaijen: ‘Er is nu een lijstje met zo’n twaalf soorten, 
dat in principe met ieder sortiment is uit te brei-
den. Wijzelf leveren voor dit concept een Ginkgo 
biloba Menhir, een kleine laanboom. Er wordt altijd 
gejaagd op nieuwe producten en grote aantallen. 
Dit Boskoopse product heeft weliswaar een ruim 
assortiment, maar dan met kleinere aantallen.’
Het assortiment van Goodroots wordt nu ingezet 
voor door de KVBC gekeurde soorten. Ze krij-

gen een nostalgisch jasje, dat eruitziet als een 
ouderwetse Boskoopse juten kluit, dus zonder de 
bekende plastic pot. Kwekers in Boskoop leverden 
hun bomen vroeger in een juten zak. Met een 
ijzerdraadje werd er een papieren kaartje aan 
bevestigd, waarop de naam van de plant stond. 
‘Hiervan is nu een moderne variant gemaakt’, zegt 
Hoogerdijk. ‘Een juten zak met handvatten eraan, 
waardoor het product makkelijk is mee te nemen, 
met een etiket van biologisch afbreekbaar papier 
dat ook tegen water kan. Op dit etiket staat ook de 
naam van de kweker.’

Mooie oude soorten
Iedere kweker levert zijn eigen soort en om de 
paar weken wordt een nieuwe soort bij een retailer 
neergezet.

Hoogerdijk: ‘Het samengestelde assortiment is 
nog niet helemaal compleet, omdat nog niet alles 
beschikbaar is. Maar in principe kunnen wij jaar-
rond heesters aanbieden en een aantal coniferen 
die in de coniferengroep vallen.’
Er is nu wat uitgezet bij de eerste retailers; de ene 
soort gaat beter dan de andere. Dat heeft volgens 
Hoogerdijk ook te maken met timing. ‘In maart was 
het wat slechter weer, waardoor de soorten die we 
als eerste verkochten niet zo goed aansloegen. De 
soorten daarna zijn wél goed aangeslagen. Het is 
dus heel wisselend en er is nog weinig van te zeg-
gen.’ 

Fa. J.C. Niesing levert in het kader van Goodroots 
Prunus en Sambucus nigra. Rob Niesing: ‘De pru-
nussen lagen in maart bij de retailer, maar dat 
was inderdaad wat te vroeg in het voorjaar. Het 
was helaas slecht weer.’ Hij weet nog niet wanneer 
Sambucus nigra in de winkels komt, maar hij vindt 
Goodroots hoe dan ook een prachtig concept: 
‘Originele oude planten worden verkocht in een 
nieuw jasje. Ik hoop dat er veel animo voor gaat 
komen. Een beetje reclame kan geen kwaad, zodat 
mensen erachter komen dat er ook mooie oude 
soorten op de markt zijn.’

Wegwerpspul
Ook Maaijen, die een sortimentskwekerij met vele 
soorten heeft, vond dit idee goed bij hem passen. 

6 min. leestijd TECHNIEK

‘Van een duurzame boom 

of heester in de volle grond 

heb je veel langer plezier’ 

‘Zo’n label geeft kracht, net 

als Goudse kaas’



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

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

Biologicals: de juiste aanvulling
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‘Ik doe zelf al veel aan mijn eigen assortimentspro-
motie en ben ook erg actief op beurzen en der-
gelijke. Ik had dus geen problemen met de afzet, 
maar ik snap dat andere kwekers die wel kunnen 
hebben. Het is soms lastig om je assortiment kwijt 
te raken. Vaak staan er bij retailers duizenden 
exemplaren van Lavendel en Rhodesia, eigenlijk 
wegwerpspul, want dat zijn planten tegenwoordig. 
Maar het is toch goed om een sortiment op de 
markt terug te zetten waar je wat meer aan hebt 
op de lange termijn. Het mag bij een tuincentrum 
wel wat meer kosten, want dit product is duurder; 
het duurt wel een paar jaar voordat het de markt 
op gaat. Maar op de lange termijn heb je er veel 
meer aan. Een plant in een pot op een terras moet 
je water geven en verzorgen. Van een duurzame 
boom of heester in de volle grond heb je veel lan-
ger plezier.’ 

Spin in het web
In Goodroots fungeert Hoogeveen Plants niet als 
producent, maar als conceptontwikkelaar en logis-
tiek beheerder.
Hoogerdijk: ‘Wij zijn eigenlijk de spin in het web 
die ervoor zorgt dat deze organisatie loopt. We 
moeten met meerdere soorten werken en ook met 
meerdere leveranciers, die elk op hun gebied spe-
cialist zijn in een bepaalde soort heester.’

Een geweldig idee hebben is één, maar een 
goede uitvoering komt je niet zomaar aanwaaien. 
Hoogendijk heeft best wel wat moeite gedaan om 
voor Goodroots een mooi assortiment bij elkaar te 
krijgen. Er waren ook kwekers die vonden dat het 
niet in hun bedrijfsvoering paste. ‘Iedereen juicht 

dit initiatief toe, maar het moet wel bij iemand 
passen als het gaat om verwerking en afzet. We 
kunnen op voorhand ook geen aantallen garande-
ren. Je moet mensen hebben die hierin mee willen 
gaan en bereid zijn te investeren. Uiteindelijk kan 
het sortiment zo breed worden als we zelf willen, 
maar het moet wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zo moet een plant gemakkelijk zijn in 
gebruik en goed bloeien op een bepaald moment 
in het jaar, dus visueel aantrekkelijk zijn. Ook moet 
hij niet te groot worden, maar in een stadstuin pas-
sen; de hoogte van de boom moet dus maximaal 
vier meter zijn. We toetsen deze planten via de 
KVBC, en soms zijn ze in het verleden al een keer 
goedgekeurd.’

Meer volume met meer afzetpunten
Hoogerdijk hoopt dat er veel retailers willen mee-
gaan in het verhaal van Goodroots. Met genoeg 
afzetpunten kan er meer volume worden gecre-
eerd. ‘En zodra er meer volume is, is er ook meer 
ruimte voor marketing. Zo gaan we dit concept 
verder uitbouwen.’

Hoogeveen Plants zelf levert aan een aantal landen 
in Europa: Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Engeland, Ierland, Denemarken en Zwitserland. 
Met Goodroots wil Hoogerdijk deze landen ook 
zien te bereiken. Hij hoopt dat dit concept over 
een paar jaar helemaal op zichzelf kan staan. ‘Er 
moet één organisator zijn. Nu moeten we achter 
mensen aan bellen, mailen, het kost allemaal heel 
veel werk. Maar als het straks goed loopt, gaan 
klanten er automatisch om vragen. Dan zal het 
aanzienlijk minder moeite kosten dan wanneer je 
het aan de retailer moét verkopen.’

‘from Boskoop’
Naast Goodroots is er nog een ander nieuw idee 
om Boskoop op de nationale en internationale 
kaart te zetten: het etiket ‘From Boskoop’. 
‘Dit is een oorsprongslabel’, legt Hoogerdijk uit. 
‘Iedereen die van Boskoop is, mag het in principe 
gebruiken. We hebben het bewust ook gekop-
peld aan Goodroots, omdat dit concept staat voor 
producten die in Boskoop door ons gekweekt zijn. 
We hopen dat er meerdere merken en producten 
uit Boskoop mee gelabeld worden, want dat geeft 
kracht, net als Goudse kaas.’

‘Goed om een sortiment 

op de markt terug te zetten 

waar je wat meer aan hebt 

op de lange termijn’
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‘Voer speciale beoordelings-
commissie in voor werknemer 
met arbeidsbeperking’
Goede begeleiding noodzakelijk om speciale doelgroep financieel te 
laten renderen

Sinds enkele jaren hebben ondernemers, waaronder boomkwekerijen, te maken met de ‘Banenafspraak’: de belofte van werkgevers in de marktsector 

om te zullen zorgen voor in totaal 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Er zal nog heel wat moeten gebeuren voor het 

zover is. veel ondernemers, waaronder boomkwekers, stuiten op allerlei bureaucratische rompslomp. Daarbij laat deze complexe doelgroep zich moei-

lijk coördineren, vertelt ervaringsdeskundige Marcel van Leeuwen: ‘Het is in de praktijk heel moeilijk om aan deze doelgroep geld te verdienen.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Met het streefgetal van 100.000 banen voor men-
sen met een arbeidsbeperking zet het kabinet 
hoog in om deze doelgroep aan een baan te 
helpen. Om de ambitie zo soepel mogelijk in te 
lossen, werd er eind vorig jaar zelfs een meldpunt 
(www.opnaarde100000.nl/ervaringenmeldpunt/) in 

het leven geroepen om kennis te delen. Een goed 
idee, aldus boomkweker Marcel van Leeuwen, die 
veelvuldig met deze doelgroep te maken kreeg. 
Eén ding is volgens hem zeker: boomkwekers zul-
len er een hele kluif aan hebben om een bijdrage 
van betekenis te leveren aan die ambitieuze doel-

stelling. Het meest recente plan van het kabinet in 
dit verband is om zelfs te morrelen aan het mini-
mumloon, om mensen met een lichamelijke dan 
wel geestelijke handicap aan het werk te krijgen.
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Betere werksfeer, minder ziekteverzuim
Op papier ziet het er schitterend uit. Door de werk-
vloer te verrijken met mensen met een beperking, 
kunnen andere ‘reguliere’ medewerkers zich bezig-
houden met de kerntaken, omdat nieuwe collega’s 
hen werk uit handen nemen. Het zou moeten 
leiden tot een betere werksfeer, minder ziektever-
zuim en goodwill bij klanten. Een organisatie die 
mensen met een beperking in dienst heeft, zou 
bovendien een streepje voor hebben bij aanbe-
stedingen; denk aan social return on investment. En 
als klap op de vuurpijl zou een onderneming door 
gebruik te maken van ondersteuningsmiddelen 
rendement in productiviteit kunnen behalen.

Moeilijke doelgroep
De praktijk is echter weerbarstig, stelt Marcel van 
Leeuwen. Hij kwam bij toeval in de kwekerijwereld 
terecht en begon ooit als kweker met een een-
manszaak. In de loop der jaren groeide die door tot 
een moderne potplantenkwekerij van 10 hectare. 
Inmiddels zit hij bijna 30 jaar in het boomkweke-
rijvak. Een man, dus, die de boomkwekerijsector 
door en door kent, verschillende crises meemaakte 
en zelfs genoodzaakt was zijn kwekerij te verko-
pen. ‘Op een gegeven moment kwam ik terecht 
bij Presikhaaf Bedrijven (de sociale werkvoorzie-

ning voor Arnhem en omgeving, die inmiddels 
is opgehouden te bestaan, red). Tien gemeenten 
participeerden in de werkvoorziening’, vertelt hij. 
‘In die tijd was ik op zoek naar een nieuwe locatie, 
omdat ik de oude moest verkopen van de bank 
vanwege de crisis. Presikhaaf was een sociale werk-
plaats met een boomkwekerij van 9 hectare, die ik 
vervolgens huurde. De sw-doelgroep werd bij mij 
gedetacheerd. Dat ging niet geheel naar mijn zin.’ 
Er werkte veel personeel met een beperking, ver-
telt hij. ‘Toen kwam ik voor het eerst in aanraking 
met deze doelgroep. Ik heb daar meegekeken in 
de keuken, naar het reilen en zeilen van die moei-
lijke doelgroep.’

problemen vanaf dag een
De handelsactiviteiten vonden plaats in Boskoop 
en de productie in Arnhem, vertelt Van Leeuwen. 
‘De uitvoering vond op locatie plaats. Twee eigen 
mensen uit het bedrijf verhuisden naar de nieuwe 
werkplek, twee reisden heen en weer tussen beide 
locaties. Vanaf dag een waren er problemen. De 
geplande productie werd bij lange na niet gehaald. 
Ik kwam veel problemen tegen, dus wilde ik erva-
ringen delen met andere boomkwekerijen om 
erachter te komen hoe zij met deze doelgroep 
omgingen. Ik heb me er twee jaar in verdiept en 

hierover vanuit sociaal oogpunt een mening kun-
nen vormen.’ 

Logische keuze
Er waren meerdere boomkwekerijen die met 
deze doelgroep werkten, vertelt hij. ‘Ik heb me 
er anderhalf jaar mee beziggehouden, maar die 

ACHTERGROND

Marcel van Leeuwen

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

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

Laagvolume onkruidbeheer
Lichter, makkelijker en tot meer dan 3 x 
sneller dan de rugspuit! Overal inzetbaar, 
duurzaam, drift-/emissiearm en middel-
reductie tot meer dan 75%.
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samenwerking liep niet goed en de kwekerij werd 
plotseling zonder overleg verkocht aan een andere 
partij. Vervolgens werd ik benaderd door de 
Rotterdamse sociale werkplaats Magis010. Zij had-
den een aanbesteding gewonnen in Rotterdam. 
Daar was ook een boomkwekerij bij betrokken, 
maar daar ging het ook niet goed met de teelt en 
de arbeidskrachten met een beperking.’ De leiding 
vroeg Van Leeuwen om daar als interim-manager 
de kar te trekken. ‘Vanwege mijn ervaring met de 
doelgroep en het kweken van planten was ik een 
logische keuze.’

politiek gesteggel
Na enkele jaren hield hij het ook bij deze werkplek 
voor gezien. ‘Er is veel politiek gesteggel over de 
doelgroep bij dit soort sociale werkplaatsen. Deze 
groep werknemers wordt daardoor een beetje 
onder het vloerkleed geschoven’, vertelt hij. ‘In de 
eerste plaats gaat het vaak mis omdat de capaci-
teiten van werknemers met een beperking vaak 
verkeerd worden ingeschat. Zo is de één bijvoor-
beeld goed in stekjes maken, de ander in plantjes 
poten en een ander kan alleen de vloer bezemen. 
De één werkt heel snel, maar heeft een hoog ziek-
teverzuimcijfer; de ander is enorm langzaam, maar 
nooit ziek. De verschillen bij deze doelgroep lopen 
extreem ver uit elkaar. Iedereen heeft een andere 
benadering nodig. Dat maakt het moeilijk om de 
werksfeer goed te houden.’

Levensvreugde
Ook het interne management van het bedrijf zelf is 
een vak apart, vertelt Van Leeuwen. ‘Dat is moeilijk. 
Er is maatwerk voor nodig; alleen kennis over de 
werkzaamheden zelf is vaak onvoldoende. Je mag 
geen hoge verwachting scheppen over de produc-
tiviteit van deze personen of een hoge productie-
waarde aan ze toekennen.’ De doelgroep heeft veel 
persoonlijke aandacht nodig, vertelt hij. ‘Daar moet 
je mee om kunnen gaan. Er gaat veel tijd en aan-

ACHTERGROND

‘jUiSTE WErkpLEk zOEkEn kOST TijD En EnErGiE’
Marcel van Leeuwen werkte ruim twee jaar gewerkt bij Magis 010, een sociale werkplaats die werk 
bood aan 115 mensen uit de sociale werkvoorziening met een lichamelijke en/of een geestelijke 
handicap. Daarbij werkte hij ook met mensen met een taakstraf. ‘Het kon daarbij gaan om reclasse-
ring in het kader van kattenkwaad, hooliganisme. Verder deden we 600 trajecten met werkervarings-
plekken (WEP) voor langdurig werklozen, die verplicht te werk waren gesteld door de gemeente 
Rotterdam. Dit zijn leerwerktrajecten van drie maanden met mensen die vaak ongemotiveerd waren. 
Of ze waren 60-plus en hadden een hartinfarct gehad. Een werkgever wil dan geen risico lopen om 
eventuele ziektekosten te moeten betalen. Zo’n gevarieerde doelgroep laat zich moeilijk coördine-
ren.’

Toverwoorden
‘We gooien alles op één hoop in de sociale werkplaats. Ik hoef je niet te vertellen hoe moeilijk het 
werken is met zo’n lastige doelgroep met een complexe sociaal-psychische en deels fysiek gehandi-
capte achtergrond. De centrale vragen zijn: wie ben je, wat kun je, wat wil je en wat vind je leuk? Dan 
kun je een werkplek voor iemand zoeken. Dat kost tijd en energie. Ritme en regelmaat zijn belangrijk 
voor deze doelgroep. Het is belangrijk dat je ze aandacht geeft. Dat zijn de toverwoorden; ze knap-
pen er enorm van op. De vraag is of je iemand voldoende kunt inventariseren.’

Levensvreugde
Als dit lukt, kun je deze mensen soms naar een hoger niveau brengen en daarmee hun levensvreug-
de verbeteren. ‘Als je er dan een “goudhaantje” uit kunt halen, kun je hem helpen de overstap te 
maken naar regulier passend werk en hem daarbij begeleiden. Dit geldt niet voor veel gevallen. Veel 
mensen willen ook niet naar een andere werkplek. Ze voelen zich vaak beschermd in de werkomge-
ving van de sociale werkplaats en zijn meestal aangewezen op openbaar vervoer of een taxi, omdat 
de meeste kwekerijen te ver weg liggen.’

Sociale kanjers
De laatste jaren worden er steeds meer sociale werkplaatsen, waaronder kwekerijen, gesloten van-
wege bezuinigingen en fout management, ziet Van Leeuwen. ‘Dit vind ik zeer triest. Daardoor komt 
deze doelgroep helemaal niet meer thuis van de bank af en raken ze steeds dieper in de problemen. 
Deze mensen vallen vaker buiten de maatschappij en gaan dan nog meer geld kosten. De sociale 
werkplaatsen zijn dus juist goed om de overstap te maken: eerst leren werken, om daarna mogelijk 
door te stromen naar regulier werk.’ De kwekers die dan bereid zijn om zulke mensen een werkplek 
te bieden, moeten volgens 
Van Leeuwen een heel 
grote pluim krijgen. ‘Dat zijn 
echt onze sociale kanjers. 
Er zou voor hen een nieuw 
keurmerk in het leven 
moeten worden geroepen, 
waarmee ze zich naar hun 
afnemers kunnen profileren 
als sociaal-maatschappelijk 
bedrijf. Mogelijk komen 
onze afnemers zo ook meer 
in contact met deze doel-
groep. Dan krijgen we meer 
oog voor hun problemen, in 
plaats van hen thuis op de 
bank te verstoppen.’

‘Vanaf dag een waren er 

problemen. De geplande 

productie werd bij lange 

na niet gehaald’
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dacht in zitten. Pas als je deze investeringen doet, 
levert het wat op.’ Van Leeuwen heeft er alle begrip 
voor dat de overheid dit verhaal bij ondernemers 
onder de aandacht brengt, vertelt hij. ‘Wat je ook 
verzint, deze doelgroep kost de gemeenschap 
sowieso geld. Je kunt ze het beste plaatsen op 
een plek waar ze levensvreugde kunnen ontlenen 
aan nuttig werk. Daar kunnen ze arbeidsvreugde 
en -productiviteit uit halen. Als ze in de ziektewet 
zouden belanden of in de criminaliteit, kosten ze 
de gemeenschap meer geld.’

Maatwerk en zorg
De sleutel is om eerst duidelijk te krijgen wat deze 
doelgroep de bedrijven kost, vertelt hij. ‘Als je men-
sen met beperkingen bij bedrijven plaatst, moet je 
niet verwachten dat ze direct goed functioneren. 
Voor sommigen is meer zorg nodig. Soms zit er 
een goudhaantje tussen. Dat neemt niet weg dat je 
ze niet in een groep kunt indelen. Je moet ze heel 
goed coachen en met maatwerk een juiste plek 
voor hen uitzoeken.’ Ook de huidige maatschappij 
speelt een rol bij de plaatsing van mensen met een 

‘OOk LASTiG vOOr DE kWEkEr zELf’
Marcel van Leeuwen is nu zelf op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. Magis 010 is inmiddels 
gestopt en de kwekerij is weer terug in han-
den van de gemeente. ‘Daarbij is mijn functie 
komen te vervallen. Het is dus niet alleen 
moeilijk voor de doelgroep, maar ook voor 
de kweker zelf die gebruikmaakt van deze 
werkplaatsen. Net wanneer je iets goeds 
heb opgebouwd, wordt het onder je voeten 
vandaan afgebroken. Gelukkig heb ik geen 
beperking en komt er voor mij wel weer een 
nieuwe kans. Op zo’n moment besef ik weer 
wat een gezond en gelukkig leven waard 
kan zijn.’

‘OnDAnkS GEBrUikSAAnWijzinG TOCH 
pLEziEr vAn DEzE MEDEWErkErS’
Boomkwekerij M. van den Oever levert beplanting 
aan overheden, groenaannemers en hoveniers. De 
boomkweker werkt samen met drie organisaties 
die mensen met een beperking plaatsen, vertelt 
algemeen directeur Marwin Dekkers.
‘We werken samen met Prismanet en ASVZ (men-
sen met een verstandelijke beperking) en de WSD-
groep (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). 
Voor mensen met een verstandelijke dan wel 
lichamelijke beperking moeten we aanpassingen 
doen, maar dat weet je van tevoren. Prisma levert 
zelf groepsleiders die het werk aansturen; daar 
hebben we dus weinig omkijken naar. Met name 
de WSD’ers presteren goed. Zij krijgen in dat 
geval ook een baan aangeboden. Voor de andere 
groepen geldt: hoewel deze mensen vaak een 
gebruiksaanwijzing hebben, hebben we er toch 
plezier van. Het doet ons goed om te zien dat die mensen toch aan het werk zijn.’
De boomkwekerij is een geschikte sector om mensen met een beperking in te zetten, vertelt 
Dekkers. ‘Werken in het groen of de natuur geeft energie en zorgt voor mindfulness.’ Toch gaat de 
plaatsing van deze medewerkers ook bij Van den Oever niet zonder slag of stoot, vertelt Dekkers. 
‘Als je je best doet, krijg je er gemotiveerde mensen voor terug. Mijn advies is van tevoren goed te 
beschrijven om wat voor werkzaamheden het gaat. Ook mensen met een arbeidshandicap maken 
keuzes en willen werk doen dat ze leuk vinden. De taakomschrijving moet kloppen. Maar dat geldt 
voor elke medewerker: als de verwachtingen te hoog zijn, stel je iemand teleur.’

‘Je kunt ze het beste plaatsen 

op een plek waar ze 

levensvreugde kunnen 

ontlenen aan nuttig werk'
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beperking, meent Van Leeuwen. ‘Vroeger was het 
makkelijker om iemand te plaatsen. Nu wordt in de 
maatschappij alles afgebakend; het is heel moeilijk 
om iemand met een beperking mee te laten lopen. 
Dat heeft niet altijd zin bij bedrijven die iemand 
daarvoor moeten belonen. Je moet als onderne-
mer zelf veel duurzame tijd (en dus geld) kunnen 
steken in goede begeleiding van deze mensen. 
Daar krijg je dan wat arbeidsproductie voor terug. 
De meeste kwekers hebben hier niet het geduld 
voor. Dan moet je er ook niet aan beginnen. Je 
moet puur naar de mens kijken, zonder te veel in 
regeltjes te vervallen. We hebben nu alles in cate-
gorieën en hokjes ingedeeld, waarbij de aandacht 
voor de persoon verloren gaat. Dat stoort mij.’

veel protocollen
Als voorbeeld geeft hij een dagelijkse bezigheid 
in een kwekerij: het oppotten van planten. ‘Dat 
gebeurt met behulp van de allermodernste machi-
nes, volledig geautomatiseerd. Ik kwam er op een 
gegeven moment achter dat ze op een werkplek 
de machines hadden uitgezet om het werk met 
de hand te doen. Je kon die doelgroep niet met 
machines laten werken. Dus waren tien mensen 
bezig met het oppotten van plantjes, waarbij de 
potmachines een paar dagen stil stonden. De lei-
dinggevende, de voorman die de machine moest 
aanzetten, was er niet. Hij zat een paar dagen 
thuis; dat was niet doorgegeven. Je wordt dan als 
werkgever van het kastje naar de muur gestuurd. 
Alles verloopt via zoveel protocollen, dat je soms 
een halve dag aan het uitzoeken bent hoe de vork 
in de steel zit.’

zeldzame vogel
Hij haalt een ander voorbeeld aan. ‘Zo is er ook een 
protocol dat voorschrijft dat een teamleider twee 
keer per dag zijn gezicht moet laten zien. Hij zegt 
‘Hoi’ en ‘Tot ziens’ en dan gaat hij er alweer van-

door. Als je dan met een groep van zo’n dertig man 
onkruid aan het wieden bent, werkt dit niet. Vliegt 
er toevallig een zeldzame vogel voorbij, dan is de 
groep afgeleid. Vervolgens doen ze de hele dag 
niks meer.’ Dit betekent niet dat werken met een 
kwetsbare doelgroep niet kan functioneren, zegt 
Van Leeuwen. ‘Bij sommige sectoren kan het goed 
werken, maar het ligt puur aan de werkzaamheden 
en de begeleiding. Als het gaat om een kleine 
groep mensen in het kader van sociaal onderne-
merschap, waarbij je zo’n werknemer bij de hand 
neemt met geduld en energie, dan heb je een kans 
dat het werkt. Maar dan nog kan er geen al te hoge 
beloning tegenover staan.’

Energie om te motiveren
De doelgroep zou bijvoorbeeld kunnen worden 
ingezet bij een bedrijf waar de werkzaamheden 
niet al te ingewikkeld zijn. ‘Denk aan een groot 
bedrijf waar stekjes worden gemaakt. Daar kun je 
ze inzetten, mits je er de juiste persoon bij zet die 
hen met aandacht goed kan begeleiden. Dat moet 
dan ook binnen het productieproces passen. Het 
schiet bijvoorbeeld niet op als je de ene dag vijf 
potjes gevuld hebt en de andere dag vijfhonderd. 
Je moet ook veel energie stoppen in het motiveren 
van die mensen, en ook daarvoor moet je het juiste 
personeel hebben. Anders moet je er niet aan 
beginnen; dan wordt het een kansloze situatie.’

van het kastje naar de muur
Volgens Van Leeuwen helpt de rol van de over-
heid vaak niet mee om van een dergelijk initiatief 
een succes te maken. ‘De overheid verzint vaak 
allerlei dingen en haalt van alles uit de truken-
doos. Daarbij veranderen ze de hele tijd van koers; 
wijzigingen volgen elkaar snel op. Zoals weer een 
nieuw computersysteem, waardoor de bestaande 
boomkwekerij- en veilingprogramma’s plots niet 
meer werken. Mensen snappen dat vaak niet. Ze 
worden van het kastje naar de muur gestuurd, niet 
serieus genomen en kunnen dit soort dingen ook 
niet zelfstandig oplossen. Ik zeg: verzin iets simpe-
lers. Ga terug naar de mens. Op het moment dat er 
een “probleemgeval” op de werkvloer komt mee-
draaien, volg je dan de goede methode? Daar kom 
je niet zomaar uit. Je moet terug naar de basis: 
een geschikte werkplek voor deze mensen zoeken. 
Je hebt met nogal wat verschillende gevallen te 
maken. De één is geboren met een handicap, de 
ander heeft een drugsverslaving, weer een ander 
kampt met sociale problemen. Die worden vaak 
allemaal op een hoop gegooid. Als je al die proble-
matische gevallen bij elkaar zet, krijg je ongeorga-
niseerde toestanden. Het wordt chaos, zaken gaan 
van de hak op de tak. Je bent dan de hele dag 

bezig brandjes te blussen en komt niet meer aan je 
reguliere werkzaamheden toe.’

passende beloning
Van Leeuwen denkt dat het meldpunt dat ruim 
een half jaar geleden werd opgericht wel degelijk 
zin heeft. ‘Ik hoop dat kwekers en andere onderne-
mers problemen melden, want het loopt vaak niet 
goed. Ze krijgen het niet op poten. Zaken worden 
afgeschoven, en dan heb ik het ook over verant-
woordelijkheden van gemeentes die zaken structu-
reren en coördineren. Er moet niet te snel worden 
verwacht dat deze medewerkers voor een onder-
nemer geld gaan verdienen. Het is moeilijk om een 
kwekerij rendabel te krijgen als het salaris voor die 
doelgroep moet worden betaald. Je moet mensen 
toch een basissalaris geven plus eventueel een 
aanvulling als ze goed zijn. Je zult deze doelgroep 
ook op een passende manier moeten belonen.’

Speciale beoordelingscommissie
Om de Banenafspraak te kunnen nakomen, pleit 
Van Leeuwen voor een speciale beoordelingscom-
missie, ook om de beloning vast te stellen. ‘Je 
moet deze mensen hoe dan ook een kans geven. 
Daarvoor moet je eerst nagaan wat hun arbeidsca-
paciteit is. Daar zitten twee kanten aan: een slechte 
werknemer kost al gauw te veel; een goudhaantje 
zal een eerlijke beloning moeten krijgen. Je moet 
dus gradaties maken, bijvoorbeeld met een aparte 
loonschaal, en dit door middel van functione-
rings- en beoordelingsgesprekken bijhouden en 
eventueel aanpassen. Mijn ervaring is dat het in 
de praktijk heel moeilijk is om als ondernemer aan 
zo iemand geld te verdienen. En daarnaast heb je 
ook nog een categorie werknemers die ineens een 
terugslag kunnen krijgen. Iemand kan dan ineens 
als een blad aan de boom omdraaien. Bedenk dat 
de diversiteit in de groep mensen met een handi-
cap enorm is.’

ACHTERGROND

‘Als je niet het juiste 

personeel hebt voor 

begeleiding, moet je er niet 

aan beginnen. Dan wordt 

het een kansloze situatie’
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Het gaat beter in de kwekerij. Veel beter zelfs. Zet twee kwekers aan tafel en de 
superlatieven buitelen over elkaar heen. ‘Als je nu nog geen geld kunt  
verdienen!’ is dan een veel gehoorde opmerking. Nu wil ik hier niet de  
party-pooper spelen en de prille feestvreugde van de verbeterde marktcijfers 
verstoren. Maar als je her en der een beetje hebt rondgereden de laatste tijd, 
zal het je niet ontgaan zijn dat er op veel plekken veel bomen opgerooid 
worden die duidelijk niet voor de handel bestemd zijn, of je moet de handel in 
haardhout of snippers meetellen. Eergister reed ik nog rond in Haaren en de 
dag daarvoor in de regio Opheusden. Op beide locaties hetzelfde beeld.  

Nu is er niks mis met een grondige opruimbeurt. Dat is alleen maar aan te 
prijzen. Er zijn te veel kwekers die maar blijven denken dat je met eeuwig 
doorkweken geld kunt verdienen. Vraag de grote laanboomkwekers wat hun 
indruk is van het afgelopen seizoen. Veel van die kwekers zullen al blij zijn als 
ze het seizoen met zwarte cijfers hebben afgesloten. 

Ik hoor u al denken: vanwaar dat pessimistische toontje? Eigenlijk valt dat  
wel mee. Realistisch is een betere benaming. Deze uitgave staat vol met 

ondernemers in de boomteeltsector die stuk voor stuk kei-ambitieus zijn. 
Misschien wel het leukste vond ik het interview met drie Boskoopse kwekers, 
die hun passie op het gebied van concepten met mij hebben gedeeld.  
Vorig jaar begon ik een interview over Boskoop nog met de kreet:  
‘Boskoop is al tig keer dood verklaard, maar nog nooit begraven.’ 
Na het interview met een aantal deelnemers aan de nieuwe Garden Trials & 
Trade, die Proba als noviteitenvoorjaarbeurs heeft geïntroduceerd, zal ik die 
kreet nooit meer gebruiken. Het is geweldig, in Boskoop is echt een nieuw 
commercieel elan aan het ontstaan. Johan van der Mee zegt in deze uitgave 
dat je niet kunt overleven met een hederaatje van 35 cent in een p9-potje.  
Ik denk dat iedere boomkweker het daarmee eens is, zelfs de kweker van dat 
hederaatje. De vraag is echter: wat dan? Wat is het alternatief? En daar lijken 
de ondernemers in dit interview een inspirerend antwoord op te hebben. 
Geen makkelijk antwoord, maar wel een antwoord waar je als ondernemer  
een business op kunt draaien. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel 
(hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Deze uitgave staat vol met ondernemers in 
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12 Garden Trials and 
Trade: Boskoop laat 
ziet dat het weer 
hip & happening is

‘Anders dan Plantarium is Garden Trials and Trade een nieuw event met de 

nadruk op nieuwigheden in een ander jaargetijde. Voor telers is het interessant 

kennis te nemen van de laatste noviteiten en teelttechnische informatie op te 

doen. Groothandelaren en retailers kunnen veredelaars spreken en een idee 

krijgen van toonaangevende variëteiten en concepten.
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Garden Trials and Trade

Garden Trials and Trade heeft met 34 bedrijven, 

waaronder enkele buitenlandse, een mooi 

deelnemersveld. De deelnemers presenteren van 

12 t/m 14 juni hun noviteiten en innovaties op het 

gebied van houtige gewassen en vaste planten. 

Een unieke kans om in één keer kennis te nemen  

van de actuele innovaties in het sortiment van 

houtige gewassen en vaste planten van 

34 bedrijven!

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/bladboominbusiness
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6  Garden Trials and Trade focust op nieuw 
boomkwekerijsortiment
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19 GTT Deelnemers

26  ‘De sector heeft er baat bij dat dit een  
jaarlijks evenement wordt’
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Garden Trials and Trade: Boskoop laat 
ziet dat het weer hip & happening is 

De Flower Trials zijn al jaren een vaste waarde op de  

evenementenagenda van veel retailers. Dus was het  

een logische gedachte om op hetzelfde moment onder 

de titel Garden Trials and Trade iets vergelijkbaars te  

organiseren voor houtige en siergewassen. 

Hoofdredacteur Hein van Iersel praat met initiatief nemer 

Jos van Lint en een aantal deelnemende kwekers en  

constateert dat het initiatief naadloos aansluit bij het 

nieuwe elan van de Boskoopse boomteeltsector. 

10
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Sinds een jaar ben ik kartrekker van het Greenport Business Center (GBC)  
in Boskoop. Een initiatief van Greenport regio Boskoop en een aantal 
vooruitstrevende ondernemers in voornamelijk het Boskoopse.

Het doel van het GBC is op verschillende manieren te omschrijven. 
In kwekerstaal luidt het: zorg voor meer omzet, betere marges, maak de sector 
aantrekkelijker voor (jonge) instromers en zorg voor meer handel door samen-
werking tussen partijen te stimuleren. Kortom: start initiatieven die leiden tot 
meer en betere business. Dat trekt vanzelf ambitieuze (jonge) professionals 
aan, die op hun beurt weer nieuwe impulsen geven. Moeilijker is het niet. 

Maar om als sector begeerd te worden, moet je laten zien wat je in huis hebt. 
Dat gaat over het algemeen goed, want er zijn handels- en vakbeurzen te 
over waar iedereen zijn koopwaar uitstalt. Dat kunstje kennen we maar al te 
goed. Maar als je gaat voor het mooiste meisje van de klas, is de concurrentie 
nog moordender. Dan is een vluchtige openingszin niet voldoende; het hele 
gesprek moet indruk maken. Maak dus geen geheim van je beste eigenschap-
pen. Laat zien wat je nu en straks in huis hebt. Moeilijker is het niet. 

Het GBC heeft samen met de Stichting Vakbeurs voor de Boomkwekerij 
(Plantarium) de Garden Trials and Trade in het leven geroepen. Dit nieuwe  
event is volledig gericht op het laten zien van nieuwe genetica. Dit naar het 
voorbeeld van de Flower Trials, zoals die in de perkgoed- en bloemensector 
worden gehouden. Veredelaars en licentiebureaus tonen hun topgenetica  
aan inkopers van over de hele wereld. Het is pure verleiding, een blik op de 
toppers van nu én straks. Die wil iedereen toch in zijn winkel hebben! Dit 
rechtstreekse contact tussen inkopers en de sortimentinnovators wakkert  
het sluiten van termijnorders aan. Dus niet meer op de gok produceren,  
maar planmatig met afnamezekerheid en gecalculeerde marges.

De Nederlandse boomkwekerijsector stapt hiermee nog nadrukkelijker het 
wereldpodium op. We laten zien wat we in huis hebben om de mooiste 
meisjes uit de mondiale klas te verleiden. Op 12, 13 en 14 juni wordt de 
Garden Trials and Trade voor het eerst gehouden in het Plantariumgebouw. 
Dat is spannend, maar regeren is vooruitzien. Wie de mooiste voor zich wil 
winnen, moet indruk durven maken. Dat kan alleen maar als je met de 
mooiste in contact komt. Moeilijker is het niet. 

Vincent van Rijsewijk
Manager Greenport Business Center

Meer informatie is te vinden op www.gardentrials.nl

Als je gaat voor het mooiste meisje van  

de klas, is de concurrentie nog

moordender

Garden Trials and Trade:  
alle registers open voor het mooiste 

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

licentiebureaus actuele innovaties op het gebied 
van houtige gewassen en vaste planten te laten 
tonen. Jos van Lint, tevens organisator van 
Plantarium: ‘Dit nieuwe evenement biedt  
internationale brancheprofessionals de unieke 
kans om deze noviteiten, midden in het tuin-
seizoen, in volle bloei te bewonderen en de  
producenten ervan te ontmoeten, ter  
voor bereiding van het nieuwe teelt- en  
verkoopseizoen.’

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

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

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

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

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

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

wereldpodium wordt.’

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

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

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

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

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

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

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

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

‘SVB en GBC signaleerden 

op hetzelfde moment de 

behoefte aan een boom-

kwekerij-event waar  

innovatie én handel  

centraal staan’

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

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

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

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

‘Met dit nieuwe evenement 

willen we de buitenwereld 

laten zien hoe innovatief 

de sector is’

Jos van Lint Vincent van Rijsewijk Wouter den Hollander 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7553

NOVITEITEN
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Innovaties en noviteiten van  
34 bedrijven op één locatie
Alles op het gebied van houtige gewassen en vaste planten

Garden Trials and Trade heeft met 34 bedrijven, waaronder enkele buitenlandse, een mooi deelnemersveld. de deelnemers presenteren van 

12 t/m 14 juni hun noviteiten en innovaties op het gebied van houtige gewassen en vaste planten. Een unieke kans om in één keer kennis te nemen  

van de actuele innovaties in het sortiment van houtige gewassen en vaste planten van 34 bedrijven!

Auteur: Sandra van Tol

Saxifraga 'Hil201206' (Icequeen)
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De beursvloer wordt compact en overzichtelijk. 
Qua indeling is gekozen voor een open structuur. 
In plaats van een hoge tussenwand vormt een 
haag van 1,80 m hoog de afscheiding tussen twee 
stands. De beurs krijgt hierdoor een mooie groene 
en transparante uitstraling. Centraal op de beurs 
ligt het Groene Café, een ontmoetingsruimte voor 
standhouders en hun klanten.

Klantencontactavond
Op woensdag 13 juni is er aansluitend aan de 
beurs een klantencontactavond. Van 18.00 tot 
20.00 uur kan er in een informele sfeer en onder 
het genot van een hapje en een drankje met elkaar 
worden gesproken. Standhouders kunnen hun 
klanten hiervoor uitnodigen. 

Praktisch
Garden Trials and Trade wordt gehouden van  
12 t/m 14 juni 2018 in het Plantariumgebouw op 
het International Trade Centre te Hazerswoude-

Dorp. De openingstijden zijn op alle dagen van 
9.00 tot 18.00 uur. Rondom de beurslocatie zijn 
tijdens het evenement voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar (gratis parkeren). Voor vakbezoek is  
de entree gratis door gebruik te maken van de  
verstrekte relatiekaart en/of door digitale  
voorregistratie via www.gardentrials.com.

Noviteitenkeuring
Standhouders kunnen hun noviteiten aanmelden 
voor de noviteitenkeuring. Deze wordt uitgevoerd 
door een onafhankelijke keuringscommissie van 
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen 
(KVBC). Alle noviteiten die ter keuring worden 
aangeboden, krijgen een prominente plaats op de 
beurs. Direct na de ontvangstbalie staan de  
noviteiten gepresenteerd. Deze presentatie loopt 
door tot in het Groene Café. Aanmelden van  
noviteiten kan nog tot 31 mei 2018.

De beursvloer wordt compact en overzichtelijk. 
Qua indeling is gekozen voor een open structuur. 
In plaats van een hoge tussenwand vormt een 
haag van 1,80 m hoog de afscheiding tussen twee 
stands. De beurs krijgt hierdoor een mooie groene 
en transparante uitstraling. Centraal op de beurs 
ligt het Groene Café, een ontmoetingsruimte voor 
standhouders en hun klanten.

Hieronder een overzicht van noviteiten die al zijn 
aangemeld voor de keuring:

Acer pseudoplatanus 'Hermitage' 
Acer pseudoplatanus 'Hermitage' is een bijzondere 
esdoorn. Hoewel de eerste bronzen uitloop anders 
doet vermoeden, wordt het blad al vroeg in het 
seizoen bont met grote witte en donkergroene 
vlakken. De plant blijft langer bont dan bestaande 
cultivars. Binnen de grote vlakken komen de 
kleuren terug in kleine vlekjes. De handnervige 
bladeren zijn een lust voor het oog. De winter-
harde plant blijft compact, is uitermate geschikt als 
laanboom en uitstekend winterhard. ‘Hermitage’ 

‘De beursvloer wordt 

compact en overzichtelijk’

Acer pseudoplatanus 'Hermitage'
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is gewonnen door Gordon Ross Thomas uit 
Schotland en is kwekersrechtelijk beschermd.  
Van Vliet New Plants uit Stroe heeft de plant inge-
zonden voor de noviteitenkeuring en brengt hem 
tevens in de handel.

Agapanthus africanus ‘AAOPr017’ (MI CASA) 
Agapanthus africanus ‘AAOPR017’ (MI CASA) is een 
prachtige witte Afrikaanse lelie. De plant is sterk 
en maakt veel stevige witte bloemen op stelen van 
circa 70 cm. Deze bloemen zijn zeer geschikt als 
snijbloem. De plant staat graag in de zon. MI CASA 
doet het ook uitstekend in een pot op het terras. 
De plant is goed winterhard. Bijzonder aan deze 
witbloeiende cultivar is dat de plant 
makkelijk en al vroeg als plantgoed bloemen 
maakt. De bloem stelen blijven relatief kort en zijn 
stevig, waardoor de plant goed te verhandelen en 
te vervoeren is. De plant is gewonnen door Oprins 
Plant uit Rijkevorsel (België) en is kwekersrechtelijk 
beschermd. Van Vliet New Plants uit Stroe heeft de 
plant ingezonden voor de noviteitenkeuring en 
brengt hem tevens in de handel.

Cercidiphyllum japonicum ‘Jww3’ (rA) 
Cercidiphyllum japonicum ‘JWW3’ (RA) heeft een 
verscheidenheid aan kleuren. In het voorjaar 
lopen de scheuten oranjerood uit, waarna ze in de 
zomer geel kleuren. In het najaar kleurt het blad 

naar lime-groen. De herfstverkleuring van RA doet 
denken aan een mooie zonsondergang. Ondanks 
de gele zomerkleur groeit RA niet langzamer dan 
vergelijkbare Cercidiphyllum. RA vertakt goed 
en is winterhard. Het is de perfecte heester om 
een donkere plek in de tuin op te lichten. RA kan 
gerust in de halfschaduw. Jan-Willem Wezelenburg 
uit Hazerswoude heeft deze kwekersrechtelijk 
beschermde plant gewonnen. Van Vliet New Plants 
uit Stroe heeft de plant ingezonden voor de novi-
teitenkeuring en brengt hem tevens in de handel.

Hydrangea paniculata ‘HPOPr018’ 
(EArLY HArrY) 
Hydrangea paniculata ‘HPOPR018’ (EARLY HARRY) 
is een vroegbloeiende cultivar in de pluimhorten-
sia’s. De roomwitte bloemen zullen langzaam een 
roze-paarse gloed ontwikkelen. Het belangrijkste 
pluspunt van EARLY HARRY is de vroege bloei; 
de eerste knoppen zijn duidelijk zichtbaar in mei. 
Daardoor kan er geleverd worden als de handel 
heet is. De plant is gewonnen door Oprins Plant 
uit Rijkevorsel (België) en is kwekersrechtelijk 
beschermd. Van Vliet New Plants uit Stroe heeft de 
plant ingezonden voor de noviteitenkeuring en 
brengt hem tevens in de handel.

Picea glauca ‘Sun on the Sky’ 
Picea glauca 'Sun on the Sky' dankt zijn naam aan 
de gele naalden die in de zomer aan de plant  
verschijnen. 'Sun on the Sky' heeft een mooie 
opgaande en piramidevormende groeiwijze.  
In 2004 werd 'Sun on the Sky' als sport in  
'Sanders Blue Select' gevonden. Picea glauca 'Sun 
on the Sky' is een langzaam groeiende conifeer 
met een dichte en compact opgaande groeiwijze. 
De plant heeft kleine zachte dichte naalden. De 
nieuwe jonge uitlopen zijn in het voorjaar lichtgeel 
gekleurd en pas in de late zomer, begin herfst, 
kleuren zij terug naar lichtblauw. 'Sun on the Sky' 
kan in tien jaar tijd uitgroeien tot een hoogte 

‘In één keer kennisnemen 

van de actuele innovaties 

in het sortiment’

Antirrhinum majus 'Pmoore07' (PRETTY IN PINK) Agapanthus africanus ‘AAOPR017’ (MI CASA) 
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van één meter. De plant stelt geen eisen aan de grondsoort, maar 
wil wel graag een plaatsje in de zon of halfschaduw. Door zijn goede 
winterhardheid en mooie kleuring geeft 'Sun on the Sky' vele jaren 
plezier in de border of op het terras. Winner van deze kwekersrechtelijk 
beschermde plant is A&M Kaluzinscy uit Szadek (Polen). Inzender is Van 
Vliet New Plants uit Stroe, die de plant tevens in de handel brengt.

GrOEN-dIrEKT-BEurS
Op de eerste beursdag van Garden Trials and Trade is er ook een 
reguliere GROEN-Direkt-monsterbeurs. Een ruim seizoensassorti-
ment tuinplanten wordt aangeboden op de lagenbeurs. Daarnaast 
staan enkele tientallen leveranciers op het Product Promotie Plein. 
Hier kunt u kwekers persoonlijk ontmoeten, is het hele assortiment 
van de kwekers te koop en is maatwerk mogelijk. Openingstijd: 
dinsdag 12 juni van 07.30 tot 14.00 uur. Locatie: Noorwegenlaan 37, 
2391 PW Hazerswoude/ITC-Boskoop. Kijk voor meer informatie op 
www.groen-direkt.nl. 

Picea glauca ‘Sun on the Sky’ Hydrangea paniculata ‘HPOPR018’ (EARLY HARRY) 

Rhodohypoxis 'Beverly"

Cercidiphyllum japonicum ‘JWW3’ (RA) 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7554
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Garden Trials and Trade:  
Boskoop laat ziet dat het 
weer hip & happening is 

Voorbereiding kruisen bij Alex Schoemaker

Geen Plantarium 2.0, maar nieuw event waar nadruk ligt op innovaties  

en nieuwe cultivars
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Voor wie het niet scherp op zijn netvlies heeft: de 
Flower Trials zijn een jaarlijks event waarbij kwe-
kers van stek- en perkgoed hun innovaties laten 
zien. Dit jaar vindt dat plaats van 12 tot en met 15 
juni. Het unieke aan het event is dat het gehou-
den wordt op de locaties van de verschillende 
kwekers. Voor dat laatste heeft de initiatiefnemer 
van Garden Trials and Trade niet gekozen – bijna 
tot zijn eigen spijt. Jos van Lint: ‘Natuurlijk is een 
bezoek aan de kwekerij een deel van de charme 
van de Flower Trials, maar anderzijds hebben inko-
pers ook maar beperkt tijd. Wij hebben er daarom 
voor gekozen om het geheel op een centrale plek 
in het Plantarium-gebouw te houden.’ Hoewel dit 
de eerste keer is dat het event wordt gehouden, 
hebben zich nu al ongeveer 30 deelnemers inge-
schreven. ‘En er staan er nog een aantal op de 
wachtlijst’, meldt Van Lint optimistisch. 

Plantarium 2.0
Het idee achter Garden Trials and Trade is niet 
zozeer om een Plantarium 2.0 te zijn, maar een 
event waarbij kwekers hun nieuwigheden laten 
zien, die dan beoordeeld kunnen worden door 

de onafhankelijke keuringsinstantie KVBC. Bij dat 
laatste is vooral belangrijk dat dit op een ander 
moment in het jaar is. ‘Augustus als beoordelings-
moment is ook maar augustus’, meldt Jos de Jong 
hierover op. 

Hortensiakweker Alex Schoemaker: ‘Innovaties, 
nieuwigheden, worden steeds belangrijker.  
Wij merken nu al dat de eerste vraag van retailers 
is: Heb je nog wat nieuws?’ 

Jos de Jong van De Jong Plants bevestigt dit: ‘Ik 
denk dat wij ongeveer tien jaar geleden 15 procent 
innovaties en kwekersrechtelijk beschermde plan-
ten kweekten en de rest vrije cultivars. Inmiddels 
is dat gestegen naar 85 procent.’ Schoemaker: ‘Het 
kweken van de duurdere beschermde cultivars is 
in het belang van iedereen. Vroeger kon je met een 
nieuwigheid het eerste jaar geld verdienen; daarna 
ging de prijs onderuit. Bij een licentieplant is dat 
al veel minder. Als de breeder tenminste zorgt dat 
er schaarste blijft, maar dat besef ontbreekt helaas 
nogal eens. Wij hebben daarom op een gegeven 
moment de beslissing genomen om zelf te gaan 

4 min. leestijd

de Flower Trials zijn al jaren een vaste waarde op de evenementenagenda van veel retailers.  

dus was het een logische gedachte om op hetzelfde moment onder de titel Garden Trials and Trade 

iets vergelijkbaars te organiseren voor houtige en siergewassen. Hoofdredacteur Hein van Iersel 

praat met initiatiefnemer Jos van Lint en een aantal deelnemende kwekers en constateert dat het 

initiatief naadloos aansluit bij het nieuwe elan van de Boskoopse boomteeltsector. 

Auteur: Hein van Iersel 

INTERVIEW

"De consument wil wel betalen,  

maar wil niet bedot worden"

De Stichting Vakbeurs, met Proba BV als organiserend bedrijf, kwam dit voorjaar met een nieuw 
event naast Plantarium: Garden Trials and Trade 2018, dat op 12, 13 en 14 juni plaatsvindt in het 
Plantarium-gebouw. Op dit moment hebben circa 30 bedrijven zich verbonden aan het nieuwe con-
cept, ongeveer tien daarvan uit de regio Boskoop en verder uit alle delen van Nederland, Duitsland, 
Zwitserland en de VS. Garden Trials and Trade is bedoeld voor zowel retailers als kwekers. Voor telers 
is het interessant kennis te nemen van de laatste noviteiten en teelttechnische informatie op te doen. 
Groothandelaren en retailers kunnen veredelaars spreken en een idee krijgen van toonaangevende 
variëteiten en concepten. Jos van Lint van Proba bv: ‘Anders dan Plantarium is Garden Trials and Trade 
een nieuw event met de nadruk op nieuwigheden in een ander jaargetijde. Dus geen vervanger van 
Plantarium of parasiteren op de omzet van Plantarium. Op basis daarvan hebben wij de deelnemers 
ook uitgezocht.’

Rosmarinus, drie stuks
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veredelen. Dan kunnen we zelf bepalen hoeveel 
planten we opzetten en kunnen we de prijs  
interessant houden. Dat geldt voor mij als  
kweker en veredelaar, maar ook voor de retailer. 
Uiteindelijk verdient iedereen dan meer.’ 

waarom waarvoor 
Mijn logische vraag aan De Jong, maar ook aan 

Schoemaker en de derde aanwezige kweker, 
Hans Bentvelsen van African Roots, luidt: Hoe kan 
dat? En waarom doen we dat niet allemaal? Alex 
Schoemaker kan alleen maar antwoorden voor zijn 
eigen productgroep: pluimhortensia’s (Hydrangea 
paniculata). ‘Het verhaal moet natuurlijk wel klop-
pen. Uit onderzoek blijkt dat een hortensia vooral 
een cadeauartikel is. Dan willen mensen niet 

aankomen met een plantje van € 4,95 van de Lidl, 
maar iets dat echt waarde uitstraalt. De consument 
wil best betalen, maar wil niet bedot worden.’
Jos de Jong van De Jong Plants vertelt over het 
concept Three Sisters. Dit is oorspronkelijk begon-
nen als een concept in samenwerking met boom-
kwekerij Heinje uit Duitsland waarbij drie verschil-
lende kleuren boerenhortensia in een zesliterse 
pot geplaatst worden. Je krijgt daarmee nog meer 
het effect van een veelkleurig boeket bloemen. 
Het concept is inmiddels al uitgebreid met een 
serie Dipladenia en Rhododendron, Clematis.  Een 
Camelia-versie van het concept Three Sisters komt 
eraan. 

African Roots is als derde ambassadeur van Garden 
Trials and Trade veel minder bezig met eigen  
cultivars. Het is een stekbedrijf dat heel veel  
licentieplanten voor klanten stekt, maar geen 
eigen cultivars heeft. Bentvelsen: ‘Wij zijn vooral op 
zoek naar kwekers die iets nieuws willen hebben.’ 
 Tekstvakken Alex Schoemaker nieuwe veredelingen voor zomer 2018.

Het Three Sisters-concept van Gebr. de Jong.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-7555
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African roots 
African Roots is een stekproducent en is gevestigd in Kenia, met een breed 
sortiment in perkgoed, vaste planten en grassen. Het perkgoed bestaat 
voor een groot deel uit licentiesoorten. Bij vaste planten en grassen is dit 
een stuk minder. Verder kunnen klanten hun eigen private stock opzetten. 
Dan kan het gaan om een licentiesoort, waarbij de volledige productie voor 
de eigenaar is, maar ook om een vrije soort, die exclusief voor een kweker 
wordt opgezet. Bentvelsen van Africa Roots: ‘Wij zien ons aandeel vaste 
planten en grassen sterk toenemen in vergelijking met perkgoed. Voor ons 
is Garden Trials and Trade een goede gelegenheid om kwekers, maar zeker 
ook retailers, te informeren over onze producten.’ 

de Jong Plants BV
Ook Gebr. De Jong is  
gespecialiseerd in Hortensia, 
maar heeft daarnaast een  
sortiment Lavatera, Malva, 
Paeonia en Syringa. Bij Gebr.  
De Jong ligt de nadruk zwaar op 
de productie van concepten, en 
dat wil het bedrijf graag laten 
zien op Garden Trials and Trade. 
Bekende concepten zijn het 
Magical-concept, het  
Music Collection-concept en 
als laatste aanwinst het  
Three Sisters-concept.

Alex Schoemaker
Het bedrijf van Alex Schoemaker kweekt jaarlijks meer dan 700.000  
pluimhortensia’s in ongeveer 40 verschillende soorten. Deze planten  
worden afgezet als jonge planten, die door de afnemer verder afgekweekt 
kunnen worden, en verder als visueel aantrekkelijk eindproduct.  
Alex Schoemaker heeft recent het concept Living Creations gelanceerd, 
waarmee de kweker herkenbaar wil zijn in het schap van de retailer.  De 
kwekerij heeft een eigen verdelelaar in dienst en heeft jaarlijks één hectare 
opgeplant als showtuin annex testcentrum om nieuwe veelbelovende soor-
ten te testen. 

GTT SPECIAL
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Plattegrond

Deelnemers
Standnummer Bedrijfsnaam 
30  AB-CULTIVARS BV 
18  AFRICAN ROOTS 
11  GOOTJES  ALLPLANT BV
3  AMIGRA BV 
28  SALIXKWEKERIJ BONTEKOE BV 
32  BREEDERPLANTS VOF 
15  CNB NEW PLANTS™ 
1  COLOUR YOUR GARDEN 
4  CULTIVARIS GMBH 
9  FOREVER & EVER BV 
16  HEEMSKERK VASTE PLANTEN 
20  DIDERK HEINJE PFLANZENHANDEL GMBH & CO. KG 
24  HOOGEVEEN PLANTS BV 
6  DE JONG PLANT BV
29  F.N. KEMPEN BV
14  KOLSTER BV  
21  LAKEI BOOMKWEKERIJEN 

Standnummer Bedrijfsnaam
17  LUBERA AG 
19  VAN DER PEIJL TUINPLANTEN
5  PLANTIPP BV 
23  RIJNBEEK AND SON PERENNIALS EXPORT BV
10  BOOMKWEKERIJ  ROOS BV
22  ROSA MUNDO BV 
33  SAPHO 
2  ALEX SCHOEMAKER LIVING CREATIONS
34  VAN DER STARRE BV
25  NICO STRENG BOOMKWEKERIJEN BV 
13  VALKPLANT BV 
26  VERGELDT & BOUTEN BOOMKWEKERS BV 
31  VLIET NEW PLANTS BV,VAN 
12  BOOMKWEKERIJ LENDERT DE VOS BV
27  MARCO DE WIT BOOMKWEKERIJ
8  CLEMATISKWEKERI J J. VAN ZOEST BV
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Hans Bentvelsen ziet kansen  
in buitenlandse bezoekers
African Roots in Honselersdijk levert uitgangsmateriaal 
van Afrikaans stekperkgoed, vaste planten en (sier)grassen. Vertegenwoordiger Hans Bentvelsen vindt het 
belangrijk dat de Garden Trials and Trade gelijktijdig wordt georganiseerd met de Flower Trials. Tijdens 
beide evenementen komen veel buitenlandse bezoekers naar ons land en volgens Bentvelsen geeft dit 
een goede aanvulling op het perkgoed programma. ‘Er is een groeiende belangstelling voor vaste  
planten op dit moment, dus er is een grote kans dat het bezoek van de Flower Trials ook naar Boskoop zal 
komen voor de Garden Trials’, aldus Bentvelsen. Noviteiten zijn volgens Bentvelsen vooral van belang als 
het daadwerkelijk om iets nieuws gaat. Maar als het om een nieuwe nuance gaat, dan is het belang veel 
kleiner voor de boomkwekerijsector. De potentie van een noviteit zal dan ook blijken na de reactie van  
de handel op de introductie. Op de Garden Trials zal African Roots met name een samenstelling van 
gewortelde stekken en eindproducten laten zien.

‘Het zou veel vaker mogelijk moeten zijn om noviteiten in de 
picture te zetten’

Aan het woord is Peter Bontekoe, directeur-eigenaar van Salixkwekerij 
Bontekoe uit Boskoop. Bontekoe was één van de eerste bedrijven die zich 
heeft aangemeld als deelnemer van Garden Trials and Trade. Bontekoe 
vindt het belangrijk dat deze beurs juist in juni wordt georganiseerd. Op dat 
moment is er toch al veel buitenlands bezoek vanwege de Flower Trials.  
‘Daar kun je gebruik van maken en tevens kun je in een goede periode de 
visuele aantrekkelijkheid van een aantal producten laten zien.’  Klanten die op 
zoek zijn naar nieuwe producten en nieuwe concepten zullen aan hun trekken 
komen tijdens de Garden Trials and Trade, maar ook relatiebeheer is hierbij 
een belangrijk onderdeel. Salixkwekerij Bontekoe zal daarom al zijn klanten 
zelf uitnodigen en op de beurs een aantal nieuwe concepten en planten  
presenteren. Bontekoe benadrukt nog eens het belang van noviteiten voor 
de boomkwekerijsector. ‘Eigenlijk zou er elke paar maanden een mogelijkheid 
moeten zijn om noviteiten op het visueel aantrekkelijkste moment in de  

picture te zetten. Tegelijkertijd met vernieuwende concepten. Kleinschalig 
maar wel met een goede presentatie en uitstraling. Bijna elke vaste klant die 
op een beurs langskomt vraagt namelijk of er nog iets nieuws is.’ Het is dus 
belangrijk dat je als bedrijf laat zien dat je vernieuwend bezig bent, wat ook 
weer bijdraagt aan het imago van je bedrijf. Als voorbeeld geeft Bontekoe de 
salix flamingo, die in eerste instantie niet vernieuwend genoeg zou zijn. Het 
tegendeel is echter gebleken en dit product is inmiddels zeer geliefd bij de 
consument. Bontekoe ziet de toekomst van de boomkwekerijsector zeer roos-
kleurig in. Er zal volgens hem in de toekomst meer behoefte zijn aan groene 
daken en wanden. Daarnaast zal de trend in succesvolle impulsartikelen nog 
meer gaan toenemen. Redenen genoeg om tijdens Garden Trials and Trade in 
gesprek te gaan met de klanten. 

Blij met een plaats op 
het podium
‘Er komt in deze week zoveel internationaal 
publiek naar Nederland dat wij blij zijn dat er 
voor innovatieve productiebedrijven ook een 
plaats op het podium komt.’ Dit zijn de woor-
den van Erik van der Voort, mede-eigenaar van 
Amigra uit Honselersdijk, als we hem vragen 
waarom Garden Trials and Trade zo’n belang-
rijke beurs is. De specialiteit van Amigra is het 
kweken van siergrassen en buitenvarens. Dit 
assortiment en de noviteiten daarin zal Van 
der Voort laten zien aan de bezoekers van de 
beurs. Volgens hem gaan hier een grote groep 
internationale kwekers en de Europese handel 
op afkomen. Van der Voort kijkt daarom erg 
uit naar de deelname aan deze beurs. `Dat 
wij tijdens de Garden Trials ons ook ergens 
kunnen en mogen presenteren is de grootste 
winst. Over 5 jaar is deze beurs net zo groot 
als Plantarium.’  Amigra gaat de Garden Trials 
dan ook zeker onder de aandacht brengen 
door mailings te versturen en hun eigen social 
mediakanalen hiervoor in te zetten. 
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‘Het belang van noviteiten binnen 
de boomkwekerij wordt steeds 
groter’
Ronald Laman is eigenaar van Breederplants in 
Gouda. Hij vindt het een zeer goed idee dat  
Garden Trials and Trade gelijktijdig wordt  
georganiseerd met de Flower Trials. ‘Er zijn dan al 
veel vakgenoten in Nederland en de brug van het 
Westland naar Boskoop is niet groot.’ Laman zal al 
zijn producten onder de aandacht gaan brengen  
tijdens de beurs. Volgens hem is deze beurs met 
name interessant voor retailers, breeders/ 
veredelaars en kwekers. Volgens Laman wordt het 
belang van noviteiten binnen de boomkwekerij-
sector steeds groter.  ‘Iedere boomkwekerij is 
gespitst op nieuwig heden, om zijn bedrijf te onder-
scheiden van andere bedrijven’. Hij ziet gewassen die 
toepasbaar zijn in een kleinere tuin als één van de 
trends voor de komende jaren.

unieke kans om noviteiten in volle 
bloei te bewonderen
Garden Trials and Trade is evenement waar de 
nieuwste veredelingen op het gebied van houtige 
gewassen en vaste planten worden getoond. Vaste 
planten vertegenwoordiger Marcel Salman zal 
namens CNB New Plants enkele nieuwigheden  
introduceren op deze show. Onder andere 
Miscanthus ruby cute, Miscanthus neil lucas back-
light en een serie nieuwe pot Delphinium zullen 
te zien zijn. Veredelaars en licentiebureaus tonen 
de nieuwste innovaties tijdens het driedaagse 
evenement. Doordat ook de producenten van deze 
nieuwe gewassen aanwezig zijn, kunnen keten-
partners direct hun tuinplantenprogramma voor 
het komend seizoen samenstellen. Garden Trials 
and Trade vormt zo een inspirerend evenement in 
een periode dat planten op hun mooist zijn.
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Garden Trials and Trade is voor een zeer 
brede doelgroep interessant
Maikel Loots is Brand Owner bij Forever&ever in 
Udenhout. Hij is erg enthousiast over de opzet van de 
Garden Trials and Trade. Dat het evenement in juni wordt 
gehouden vindt hij positief omdat op dat moment afne-
mers nog beslissingen nemen over het lopende seizoen 2018. In zijn optiek is deze beurs voor een  
zeer brede doelgroep interessant vanuit strategie naar de operationele uitvoering van verkoop en distri-
butiepunten. Volgens Loots is de beurs voor Forever&ever een succes als de nieuwe verbreding van het 
assortiment, die ze daar gaan laten zien, ook daadwerkelijk wordt ingekocht voor het volgende seizoen. 
Noviteiten binnen de boomkwekerijsector blijven noodzakelijk volgens Loots. ‘Maar vanuit mijn optiek 
moet dat worden bepaald vanuit de positie van de consument. Oftewel hoe belangrijk of interessant is de  
noviteit voor de consument?’ Het meest trots is hij op de introductie van de Forever&ever macrophylla  
lijn in Europa. Over de toekomst van de boomkwekerijsector is Loots positief. ‘De toekomst ziet er gezond 
uit en er moet vooral meer worden samengewerkt en verder worden gerationaliseerd.’

deze beursdeelname is succes-
vol met concrete business
Ook Heemskerk Vasteplanten uit Noordwijk zal 
aanwezig zijn tijdens Garden Trials and Trade.  
Loek Teeuwen vertelt ons dat Heemskerk 
in samenwerking met CNB New Plants een 
nieuwe serie Hemerocaillis gaat presenteren: 
everydaylily. Dit is een serie (werkelijk) door-
bloeiende Hemerocallis die uitermate geschikt 
is voor de container teelt. De compacte groei-
wijze en de bloeiduur maakt het product zeer 
geschikt voor retail en landscaping. De deel-
name aan Garden Trials is voor Teeuwen het 
perfecte moment om deze nieuwe lijn interna-
tionaal onder de aandacht te brengen. ‘Deze 
beursdeelname is succesvol met concrete busi-
ness, klanten moeten de overtuiging hebben 
in de mogelijkheden van de everydaylily’, aldus 
Teeuwen. Hij is ook zeer duidelijk over de toe-
komst van de boomkwekerijsector. ‘Bedrijven 
zullen in toenemende mate hun meerwaarde 
moeten tonen. Productiebedrijven zullen 
blijvend opschalen zolang arbeid beschikbaar 
is. Automatisering en robotisering zullen een 
belangrijke rol krijgen in het productieproces 
voor boomkwekerij en vaste planten.’

Specialisatie en lokaal  
enerzijds en schaal-
vergroting anderzijds
‘Wij streven ernaar om jaarlijks met 
goede noviteiten op de markt te 
komen. Naast dat we ons assorti-

ment willen blijven vernieuwen verwachten onze klanten 
dat ook van ons.’ Dit zijn de woorden van Tieme van den 
Haak, commercieel manager bij F.N. Kempen in Mijdrecht.
Volgens Van den Haak is het tot op heden ieder jaar nog 
gelukt om met een noviteit de klanten te kunnen verras-

sen. Dat zal dan ook het streven zijn van F.N. Kempen voor de Garden Trials and Trade in juni. Ze zullen 
daarom al hun relaties persoonlijk uitnodigen om naar deze nieuwe beurs te komen. ‘En als elke deel-
nemer dit doet, maken we er met elkaar een groot succes van’, aldus Van den Haak. Van den Haak is erg 
blij met de periode waarin de Garden Trials plaatsvinden, omdat ze dan net klaar zijn met de vroege voor-
jaarsbloeiers en aan de start staan van hun eigen vaste planten assortiment. Een perfect moment dus om 
het assortiment voor het volgende jaar te bespreken. Over de toekomst van de boomkwekerijsector heeft 
Van den Haak een zeer duidelijke visie. ‘De toekomst zal alleen maar digitaler worden. Waar we nu eigen-
lijk al niet meer om de digitale platforms heen kunnen verwacht ik dat dit alleen maar toe zal nemen.  
In een wereld waar de consument steeds meer bij de bron zal kopen, zullen de lijnen alleen maar korter 
worden’.  De verwachting is volgens hem dat er een splitsing zal ontstaan van specialisatie en lokaal  
enerzijds en schaalvergroting anderzijds. 
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Bezoekers moeten keuzes maken 
over welke locaties ze gaan bezoeken
Persoonlijke benadering is volgens Peter van Rijssen 
van Plantipp /Concept Plants dé manier om bezoekers 
naar de Garden Trials and Trade te krijgen. ‘Nodig als 
organisatie van de beurs de verschillende inkopers  
van ketens die invloed hebben op de industrie,  
persoonlijk uit. Desnoods betaal je zelf hun tickets’, 
aldus Van Rijssen.
Van Rijssen is zeker van plan om hun huidige  
klanten persoonlijk uit te nodigen en te vermelden 
dat Plantipp in een gezamenlijke stand met Concept 
Plants een presentatie heeft op de beurs van hun 
nieuwe assortiment. 
Dat de Garden Trials gelijktijdig plaatsvindt met  
Flower Trials ziet Van Rijssen alleen maar positief.
‘Er komt veel publiek naar Nederland om de  
presentaties van nieuwigheden te zien. Doordat er 
nu heel erg veel plekken zijn om te bezoeken, zullen 
de bezoekers keuzes moeten gaan maken over welke 
locaties ze wel en niet gaan bezoeken.’
Dus we moeten er met elkaar voor zorgen dat  
mensen op de hoogte zijn van Garden Trials & Trade.  
Hun deelname is volgens Van Rijssen een succes als 
producenten, vermeerderaars, kwekers en agenten 
komen kijken naar wat de soorten zijn die er in de  
toekomst aan zitten te komen.

‘de Garden Trials staan wat mij 
betreft voor innovatie’
Als eigenaar van Alex Schoemaker Living 
Creations in Boskoop vertelt Schoemaker 
graag waarom hij deelneemt aan Garden Trials 
and Trade. Met zijn bedrijf en hun verede-
lingsprogramma streeft Schoemaker naar een 
verbeterd sortiment Hydrangea Paniculata. 
Zijn filosofie daarover deelt hij graag met 
iedereen die daarin geïnteresseerd is. Garden 
Trials and Trade is daar de perfecte gelegen-
heid voor. ‘Nieuwe soorten trekken een apart 
publiek.  Ik miste een platform waar ik mijn 
nieuwe rassen en mijn bedrijf kan presen-
teren’, aldus Schoemaker. Ze zullen daarom 
niet alleen hun producten laten zien, maar in 
belangrijkere maten ook de filosofie van het 
bedrijf.  Volgens Schoemaker is deze beurs 
interessant voor iedereen die belang heeft bij 
een beter assortiment. Voornamelijk zijn dit de 
kwekers, maar zeker ook retailers, planthunters 
en journalisten van de vakbladen. ‘De garden 
trials zou wat mij betreft moeten staan voor 
innovatie, de kurk van onze economie. Een 
inspirerende activiteit die aanzet tot die inno-
vatie of het motiveren daarvan zou goed pas-
sen.’  Vernieuwing moet leiden tot verbetering 
en dat leidt weer tot meer plezier. Uiteindelijk 
zal dat resulteren in meer aankopen en tot 
betere marges door de gehele keten. Alex 
Schoemaker Living Creations beheerst het 
gehele proces van veredeling tot aan produc-
tie. En dat alles in eigen beheer. De toekomst 
zien ze dan ook rooskleurig in, waarbij marke-
ting, innovatie en events een belangrijke rol 
zullen spelen. 

Concepten, vormen en toepassingsmogelijkheden spelen een grote rol 
Balkon en terras. Dat zijn volgens Arjan Scholten de trends van 2018. Scholten is accountmanager  
en inkoper bij klimplantenkwekerij Van der Starre in Boskoop. De focus bij hun deelname aan de Garden 
Trials en Trade beurs zal liggen op hun visuele handel die tot zeker tien weken na de beurs leverbaar is. 
Daarbij zal het nieuwe concept  ‘Fleuraterrazza’ voor balkon en terras,  met Fleuraterrazza Fantastico en 
Fleuraterrazza Magnifico, prominent aanwezig zijn. Dit naast de visuele lijn Clematis Xtraflowers  welke 
speciaal voor knop en bloem is gekweekt.‘Wij vinden deze beurs belangrijk vanwege het tijdstip: kort 
voor het bloeiseizoen van onze klimplanten. De aanwezigheid van de internationale pers is een uitsteken-
de gelegenheid om het nieuwe concept Fleuraterrazza internationaal verder te promoten. We verwachten 
nieuwe relaties op te doen en direct te scoren met visuele handel’, aldus Scholten. Het bedrijf zal daarom 
ook zeker de beurs onder de aandacht gaan brengen bij al hun klanten. Dit doen ze onder andere door 
de emailhandtekening vanaf begin mei aan te passen met verwijzing naar hun deelname aan de beurs.

Om een noviteit succesvol in de markt te laten zijn, heb je volgens Scholten samenspraak, goed luisteren 
en samen werking met klanten 
nodig.  
Als bedrijf moet je ook snel 
kunnen schakelen.
‘Noviteiten qua concepten, 
vormen en toepassings-
mogelijkheden, spelen bij ons 
een grote rol. We zijn hier groot 
mee geworden en zullen hierin 
voorop blijven lopen.’
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Gemak, duurzaamheid en kwaliteit
Bob Hoogerdijk is werkzaam bij Hoogeveen Plants in Hazerswoude. Volgens hem is Garden Trials and 
Trade met name interessant voor kwekers en retailers die op zoek zijn naar vernieuwingen en  
verbeteringen van hun assortiment. Dit is dan ook wat Hoogeveen Plants vooral gaat laten zien op de 
beurs. Daarnaast is het de perfecte gelegenheid om in gesprek te raken met veredelaars en klanten om 
bepaalde producten op te nemen in het assortiment en hiervoor een directe marktbenadering te kiezen. 

‘Met deze beurs laten we het nieuwste en het beste van de boomkwekerij zien in de meest visuele  
periode van het jaar.’ Hoogerdijk is daarom erg bij met het initiatief om de beurs gelijktijdig met de  
Flower Trials te organiseren. ‘Er is al een groot internationaal publiek aanwezig met dezelfde missie, kijken 
naar wat er in de toekomst aan zit te komen.’
Hoogerdijk heeft een duidelijke mening over noviteiten in de boomkwekerijsector: ‘Wij vinden dat  
innovatie bovenaan moet staan en niet een noviteit in de zin van nieuwigheid die vluchtig komt en gaat. 
Innovatie zorgt voor blijvende verandering en zorgt ervoor dat de consument zorgeloos kan tuinieren, 
wat weer stimuleert in het actief blijven in de tuin.’
Hoogeveen Plants probeert samen met hun veredelaars meer dan een jaar vooruit te kijken en te bepalen 
wat de trends zijn om daarop te kunnen inspelen. Volgens Hoogerdijk zijn deze trends de komende jaren 
vooral gericht op gemak, duurzaamheid en kwaliteit.

Om je te onderscheiden moet  
je echt iets unieks op de markt 
zetten
Koen de Boer is verkoopmedewerker bij  
De Jong Plant in Boskoop. Ook hij zal deel-
nemen aan Garden Trials and Trade. Volgens 
De Boer is de deelname een succes wanneer 
De Jong Plant een breed publiek heeft kunnen 
aanspreken, waarbij is overgebracht welke 
noviteiten en nieuwe concepten ze te bieden 
hebben.

Op Plantarium 2017 afgelopen jaar heeft  
De Jong Plant met de Hydrangea lady mata 
hari de prijs gewonnen voor beste nieuwe 
plant. Nu deze ook daadwerkelijk in het  
assortiment is opgenomen zullen ze dat ook 
zeker laten zien aan de bezoekers van de 
beurs. ‘Daarnaast hebben we dit jaar een 
nieuwe lijn in ons assortiment, de farmers 
favourite. Dit zijn de originele Hydrangea  
soorten die al zeer lang mee gaan en ook zeer 
sterk zijn. En zo zullen er diverse nieuwe  
soorten Hydrangea’s zijn die zeker de moeite 
waard zijn om te tonen aan de bezoekers’, 
aldus De Boer.

Noviteiten zijn volgens De Boer van belang  
om een breder publiek te blijven aanspreken 
en als kweker interessant te blijven voor de 
consumenten. Het op de markt brengen van 
nieuwe producten is van belang om je te  
blijven onderscheiden van andere kwekers 
door echt iets unieks in de markt te zetten. 
Wat is er voor nodig om een noviteit succesvol 
te maken? Volgens De Boer moet een noviteit 
kwalitatief goed zijn. ‘Een mooie uitstraling  
en ondersteunend verhaal helpen om een  
product succevol in de markt te zetten. Men 
moet begrijpen wat voor een product het is en 
wat het anders maakt dan al het andere.’
Als we aan hem vragen of hij de toekomst van 
de boomkwekerij positief inziet, dan geeft hij 
aan dat er altijd uitdagingen zullen blijven die 
aandacht vragen, maar door te blijven  
verbeteren is er altijd een oplossing te vinden. 
Met de tijd mee gaan en niet blijven hangen  
in de tijd helpt, waarbij het verhaal en de  
uitstraling van de plant steeds belangrijker 
wordt. De Jong Plant zal de meerwaarde van 
hun producten duidelijk laten zien op Garden 
Trials and Trade.
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‘Hopelijk vinden de category managers hun weg ook naar Boskoop’
‘Een beurs om te polsen welke richting we als bedrijf op kunnen gaan de komende jaren en dan de eindklanten te verbinden aan de producenten.’ Dat is voor 
Peter Kroes, directeur van Van Vliet New Plants, de reden dat hij Garden Trials and Trade een belangrijke beurs vindt. Zij gaan in juni een aantal nieuwigheden 
ter keuring aanbieden en onder de aandacht brengen die in 2020-2021 op de markt komen. Dat deze beurs gelijktijdig plaatsvindt met de Flower Trials ziet 
Kroes alleen maar als een groot voordeel. ‘Hopelijk vinden de category managers hun weg ook naar Boskoop, en zien ze welke nieuwigheden er in de toe-
komst aan komen. Als ze weer een aantal producenten en eindklanten aan hun producten weten te koppelen, dan is voor kroes de beurs een succes. Dit is 
dan ook de voornaamste doelstelling voor Van Vliet New Plants. Ze zullen hun klanten daarom ook persoonlijk gaan benaderen om ze uit te nodigen voor  
Garden Trials and Trade. Kroes benadrukt nogmaals dat noviteiten zeer belangrijk zijn voor de boomkwekerijsector. ‘We hebben meer dan 150 noviteiten 
onder beheer, en dat worden er meer en meer. Van Vliet New Plants regelt de introductie van kas tot kassa.’ Het meest trots is hij zelf op de Ilex Crenata Glorie 
Dwarf. Volgens Kroes de sterkste en meest geschikte buxus-vervanger. Maar ook de lijn met Hydrangea’s is een bewezen goede toevoeging. Hij voegt daar-
aan toe dat het lastig blijft om de potentie van een noviteit te bepalen. Dat blijft een gevoel, dat je op trials zoals deze kan peilen bij producenten.

31
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Noviteiten onder de aandacht bij nationale en internationale retailers 
Vanwege het feit dat de Garden Trials and Trade de focus legt op noviteiten en innovaties,  
heeft Valkplant besloten om het initiatief voor deze nieuwe beurs te ondersteunen. Esther Wientjens is als 
marketeer werkzaam voor dit bedrijf uit Boskoop, dat gespecialiseerd is in het beoordelen en uittesten, 
kwekersrechtelijk beschermen en introduceren van nieuwe plantsoorten.  
Op de beurs zullen zij dan ook een selectie laten zien van de noviteiten die vanaf seizoen 2019-2020  
worden geïntroduceerd.  De visueel aantrekkelijke noviteiten van dat moment zullen ook ter keuring  
worden aangeboden. 

Wientjens voegt daaraan toe dat ook de kansen en mogelijkheden van Proven Winners gepresenteerd  
zullen worden. ‘Dit is het merk waaronder wij een groot gedeelte van onze noviteiten introduceren.  
De beurs is een succes als we de noviteiten en het Proven Winners merk onder de aandacht hebben 
gebracht bij retailers, zowel  
nationaal als internationaal.’

Ze benadrukt daarbij dat het succes van een noviteit vooral de toegevoegde waarde is die het de  
consument biedt. Daarbij ziet ze marketingondersteuning ook als een belangrijke succesfactor. ‘Voor ons 
één van de redenen om sinds 2016 een groot gedeelte van onze noviteiten onder het Proven Winners 
merk in de markt te zetten.’
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'Tegenwoordig is het 
introduceren van een nieuwe 
plant een samenspel van fokker, 
vermeerderaar en kweker’
Boomkwekerij Lendert de Vos uit Reeuwijk is 
een internationaal bedrijf met een focus op 
nieuwigheden. De eigenaar Lendert ziet de 
laatste jaren dat de Flower Trials een zeer sterke 
internationale aantrekkingskracht  
hebben. ‘Alles draait om de planten die  
gezonder zijn, rijkbloeiend en compact,  
zonder of met minimaal gebruik van rem stoffen 
en andere bestrijdingsmiddelen.’ Het bedrijf is 
gespecialiseerd in uitgangs materiaal voor terras- 
en balkonplanten.  
Met een zeer sterke focus op hortensia.  
Ze ontvangen het testmateriaal van fokkers van 
over de hele wereld om te testen en  
selecteren daaruit het bete voor hun klanten.

Deze beurs is het ultieme moment om nieuwe 
rassen te presenteren. ‘Tegenwoordig is het 
introduceren van een nieuwe plant een samen-
spel van fokker, vermeerderaar en de kweker 
van het bloeiende product’, aldus Lendert.  
Het succes hangt uiteraard af van de kwaliteit 
van het nieuwe ras, maar zeker ook van de 
samenwerking tussen genoemde partijen, 
ondersteund door goede marketing.

DEELNEMERS
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‘De sector heeft er baat bij dat dit 
een jaarlijks evenement wordt’
Bezoeker Nick Nieuwesteeg over Garden Trials and Trade

Nog even en het spiksplinternieuwe evenement 

Garden Trials and Trade opent zijn deuren voor 

het publiek. dat zal volgens organisator Jos van 

Lint voornamelijk bestaan uit professionals: 

‘denk daarbij aan internationale tuincentra, 

bouwmarkten en supermarkten.’ Een van die  

bezoekers is Nick Nieuwesteeg, inkoper boom-

kwekerijassortiment bij Intratuin. Nieuwesteeg: 

‘dit soort beurzen zijn zeer geschikt voor over-

leg in de keten, wat leidt tot betere producten.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Nick Nieuwesteeg met een sering in het verdeelcentrum van 

Intratuin in Aalsmeer

Nick Nieuwesteeg is een van de bezoekers van 
Garden Trials and Trade op 12, 13 en 14 juni in 
het Plantariumgebouw op het International Trade 
Center Boskoop-Hazerswoude. Nieuwesteeg: 
‘Ik vind het zeker een goed initiatief. Erg leuk. 
Ik geloof dat ze het gedaan hebben als tegen-

hanger van de Flower Trials. Ik verwacht dat de 
nadruk op vernieuwing zal liggen, met name 
veranderende trends en consumentengedrag. 
Consumentengedrag verandert tegenwoordig 
snel, denk ik, of het nu komt door sociale media of 
iets anders. Voor ons als tuincentrum is het belang-

rijk om vernieuwingen te bieden en dan vooral 
verbeteringen.’

Noviteiten en verbeteringen
Er zullen heel veel nieuwe producten te zien zijn, 
denkt Nieuwesteeg. ‘Het is onze taak om dat te 
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filteren en vooral om verbeteringen te bieden, of het nu gaat om lange door-
bloei of verbeteringen wat betreft de verzorging. Het gaat om verbeteringen 
waar de consument ook echt wat aan heeft. Ik denk dat dit evenement een 
goed moment is om kwekers en leveranciers te spreken op het moment dat 
de planten er mooi bij staan.’ Nieuwesteeg hoopt in ieder geval veel innovaties 
tegen te komen. ‘Ik hoop dat er op de Trials wat noviteiten te zien zijn. Ik sta er 
een beetje blanco in. Ik weet niet wat we kunnen verwachten, want het is de 
eerste keer.’ 

Op de juiste weg
Namens Intratuin bezoekt hij met zijn collega’s veel beurzen, vertelt hij. ‘Wij 
proberen als we kunnen zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Een beurs als deze 
is uniek in zijn opzet, omdat deze gericht is op innovaties in de producten. De 
meeste beurzen zijn breder van opzet. Het zijn vaak seizoen- of vakbeurzen 
waar ook toeleveranciers staan, zoals IPM in Essen, die veel breder is.’ 
Hij denkt niet direct al over te gaan tot aanschaf van gewassen en planten. 
‘Een hoop nieuwigheden zijn waarschijnlijk nog niet in grote aantallen ver-
krijgbaar. Ik denk dat kwekers en veredelaars op deze beurs zullen peilen of 
ze op de juiste weg zitten qua producten. Ze willen weten of er vraag naar 
is. Als wij erin geloven, zullen zij dat als bevestiging zien en deze producten 
opschalen. Voor nu hebben ze het aardig in kaart, maar dit gaat eerder over de 
aantallen die ze in het jaar 2019-2020 kunnen aanbieden.’

Efficiënt netwerken
De inkoper verwacht dat de beurs ook een mooie kans biedt om te netwerken. 
‘Netwerken zal zeker een rol spelen. De kwekers die er staan, zijn in veel geval-
len al leveranciers van ons. We kunnen hen nu weer eens spreken en het er 
ook over hebben wat we op de lange termijn willen. Het gaat om meer dan 
directe handel. Ik denk dat het een leuke setting is, die ook een ander soort 
gesprekken oplevert. Het is midden in het seizoen; we zijn even uit de dage-
lijkse hectiek. Daardoor krijg je ook een ander soort gesprek, waarbij je vooruit 
kunt blikken. Daarnaast kun je meer kwekers op een dag spreken. Dat is lekker 
efficiënt.’

de kip met de gouden eieren
Het zou mooi zijn als de Garden Trials and Trade een jaarlijks terugkerend eve-
nement wordt, zegt Nieuwesteeg. ‘Ik denk wel dat de sector erbij gebaat is dat 

dit een jaarlijks evenement wordt. Zo’n evenement valt en staat met vernieu-
wing, wie er beschikbaar is en het aantal deelnemers. Als veredelaar heb je 
niet elk jaar de kip met de gouden eieren. Hoe meer professionals er aan deel-
nemen, hoe groter de kans dat dit evenement relevant en interessant blijft.’

Een product op maat
Professionals die zich bezighouden met sortiment van houtige gewassen en 
vaste planten hebben zeker baat bij het initiatief, meent hij. ‘Ik denk dat de 
sector zeker gebaat is bij dit soort ondernemingszin. Het gaat de laatste jaren 
weer goed met de sector. Ik weet niet in hoeverre dit soort beurzen daar posi-
tief aan bijdragen. We zullen het moeten doen met de keten: de veredelaar, 
de kweker en aan het eind wij als retailer. Als we met zijn allen vanuit de keten 
blijven innoveren, vernieuwen en nieuwe initiatieven blijven aandragen, zie 
ik het zonnig in. Zolang we met elkaar weten wat we willen en wat mogelijk 
is, leidt dit tot een grotere en meer diverse markt. Gezamenlijk overleg in de 
keten leidt tot een beter product, een product op maat. Dit soort beurzen zijn 
daarvoor zeer geschikt.’

‘Voor ons als tuincentrum is het belangrijk 

om vernieuwingen te bieden en dan vooral 

verbeteringen’

3 min. leestijd

Kolster BV is als specialist in snijproducten 
in zo’n 80 landen actief.

Veredelingsprogramma’s, teeltkennis,
innovatie en branding zorgen voor 
een wereldwijde sterke positie. 
Kolster BV zal naast haar deelname 
aan de Garden Trials and Trade en 
aan de Flower Trials tevens haar 
deuren openen voor een kijkje in 
onze noviteiten-keuken.

www.kolster.nl
www.fl owertrials.com
www.gardentrials.com
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The climate in our cities has changed in the past years and will change even 

more in the coming years. In consequence we will have to plant different trees 

in the future, which are better adapted to the rigid city climate. But how do we 

decide which species and cultivars are best adapted and how can we be sure 

those trees are being grown in nurseries?
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Garden Trials and Trade is een inspirerend commercieel event waar actuele 
innovaties in het sortiment van houtige gewassen en vaste planten worden 

gepresenteerd. Een unieke kans om, ter voorbereiding op het nieuwe  
teelt- en verkoopseizoen, noviteiten in volle ‘bloei’ te bewonderen. 

GARDEN TRIALS AND TRADE

www.gardentrials.com

Plantariumgebouw, Italiëlaan 4, 2391 PT Hazerswoude-Dorp
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