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Nevelspuiten
Doseerder gewas-
beschermingsmiddelen

Algemene 
voorwaarden
Relevant thema

GroenVision
Moderniseren 
kwekerswereld

#wiemAAkthetVerschil
Rabobank/Boom-in-Business-nieuwsjaardiner heeft 
als thema ‘Een nieuwe lente voor de boomkwekerij’

www.icl-sf.nl

Natuurlijk!  De meest vitale 
en topklasse gewassen
Kies voor Osmocote, de meststof met gegarandeerd het beste resultaat! Jarenlange ervaring, 

onderzoek en continue kwaliteitscontroles garanderen dat uw planten vitaal, gezond en mooi zijn. 

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.

NaturallyNaturallyNaturally
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Natuurlijk!  De meest vitale
gewassen van topkwaliteit.
Kies voor Osmocote, de meststof met het beste resultaat! Jarenlange ervaring, onderzoek en

continue kwaliteitscontroles dragen bij aan uw resultaat; gezonde en vitale planten van topkwaliteit.

Met Osmocote haalt u het beste rendement uit uw investering.

www.icl-sf.nl

Osmocote Flyer Osmocote Familie.indd   1 09-11-16   09:15



Voor al uw gewortelde stekken

Gommelsestraat 2

5074 NG Biezenmortel

T: +31 (0)135113396

F: +31 (0)135114183

M: +31 (0)651222823

www.hecostekcultures.nl           

info@hecostekcultures.nl 

Boom in BusinessBoom in Business

Servennenstraat 5

5066 PS  Moergestel

T: 013-5131555 / 06-50874190

F: 013-5133819 

www.jvanroesselboomkwekerij.nl

info@jvanroesselboomkwekerij.nl

Gespecialiseerd in 
spillen en lichte laanbomen                  
voornamelijk eigen wortel

Groene Woud 33B

4731 GT Oudenbosch

Tel/Fax 0031(0)165310190 

www.vanaartboomkwekerijen.nl

info@vanaartboomkwekerijen.nl

T: 076 5972920

www.boomkwekerijhuijbregts.nl

Handveredelingen van 
loofhout en coniferen

Heesters in volle grond 

Biggelaarstraat 1

4881 JA Zundert

T: 076-5975071

M: 06-51426755

F: 076-5976708

E: info@boomkwekerijkwillemsenbv.nl

www.boomkwekerijwillemsenbv.nl

Van Aart
Boomkwekerijen

Hereweg 344a

9651 AT Meeden

T: 06-21804886

F: 0598-35 2232

www.boomkwekerijboneschansker.nl

Eperweg 52   8167 L J   Oene

T: +31(0)578-641422

F: +31(0)578-641404

info@debuurte.nl  www.debuurte.nl 

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

Zowel volle grond als 
potgekweekt.

Kwekerij 
't Plantloon

Groot assortiment 
coniferen, buxus , taxus en 

prunus lauro in soorten

Plantloonseweg 3

5171 RD Kaatsheuvel

T: 0416 339996 

F: 0416-348516

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Eldertstraat 8   

Zundert   

T: 076-5973026   

F: 076-5972888

info@marijnissenvasteplanten.nl

Vaste plantenkwekerij

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

www.bakkerexpertise.nl

Rooted plant plugs tailor-made

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

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

7766 AJ Nieuw Schoonebeek

T: 06-10393307  F: 0524-541239

info@kerperien.nl

www.kerperien.nl

Antoniusstraat 32

6011 SE Ell (L)

Telefoon: +31 (0)495 555000

Fax: +31 (0)495 555001

E-mail: info@linderskwekerijen.nl

www.linderskwekerijen.nl

Gespecialiseerd in teelt van 
vaste planten in pot

Akkerstraat 2a

5084 HL  Biest-Houtakker

T: 0135054084

M: 0622777615 

info@vromanskwekerijen.nl

www.vromanskwekerijen.nl

www.vitroplus.nl

Tel: 0111-468088

VOOR ALLE SOORTEN 
VARENS!

Ongeworteld stek 

Prijslijst: www.eversgroen.nl

EversGroen
Gerrit Achterbergstraat 13

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

Gespecialiseerd in stek, p9, 

verdelingen en spillen 

Engelandstraat 1b

6669 DX Dodewaard

T: +31 (0)488 413 097

F: +31 (0)488 411 088

info@batouwe.com

www.batouwe.com

Langstraat 19  5863 BG Blitterswijck

info@boomkwekerijendemaas.nl

www.boomkwekerijendemaas.nl

T: +31(0)478 531 545

F: +31(0)478 532 040

Laan- en vruchtbomen

FAIRPLANT B.V.

Gildenweg 15

8304 BD Emmeloord

T: +31 (0)527 202 377

M: +31 (0)620 618 901

F: +31 (0)527 202 604

Kraaiheuvelstraat 1e

4885 KZ Achtmaal

F: 076-5985337

M: 06-53925667

E: biancahereijgers@hotmail.com

Kwekerij Bardoel

Gespecialiseerd in 
laan- en parkbomen

Groeningsestraat 4A

5826 AC Groeningen (NB)

Nederland

T: 0478 631628 

M: 0628092551

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

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

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

Stekbedrijf 
G. van der Loo BV

CONIFEREN – HEESTERS – 

SIERGRASSEN IN PLUGGEN

Hakvoort Boomband B.V.

De Goorn

T: 0229-220 221

E: info@boomband.nl

RECyCLING BOOMBAND/BINDBUIS

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

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

www.boomband.nl

Tielsestraat 83a

4043 JR Opheusden

T: 0488-482266

F: 0488-483699

info@vanijmeren.nl

www.vanijmeren.nl

Boomkwekerij Verwoert

Lakemondsestraat 15

4043 JC Opheusden

T: 06 53 57 19 62

info@gebroedersverwoert.nl

www.gebroedersverwoert.nl

Witveldweg 33 

5971 NS Grubbenvorst

T: +31 77 3662790    

E-mail: info@frankcoenders.nl

www.frankcoenders.nl

Vollegrond- en potrozen

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

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

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

Brede Heide 16

5281 RZ Boxtel

T: 0031 (0)411-684476

www.jonglaar.nl

Meirseweg 26a

4881 DJ  Zundert

T: 00 31 (0)76-5972605  

M: 00 31 (0)6-30042101

info@boomkwekerij-v-nijnatten.nl

Winnerstraat 2-B

6031 NL  Nederweert 

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

janssen@rootstocks.nl

www.janssen-rootstocks.nl

Boomkwekerij de Jong 
van Laarhoven BV.

Boomkwekerijen 
Gebr. Janssen B.V.

GROOT ASSORTIMENT 
HOOG-/HALFSTAMMEN, 

SPILLEN, VEREN EN STRUIKEN

BOOMKWEKERIJ 
PETER VERHOEVEN B.V.

www.boomkwekerijpeterverhoeven.nl

Gever 6

5076 NB Haaren

T: (013) 511 29 02

F: (013) 521 08 20

M: 06 224 64 549

peer.verhoeven@planet.nl

 

Boomkwekerij De Spankert
Tongeren 58 5282 JH Boxtel

T: +31 (0) 411-610245

F: +31 (0) 411-610246

www.despankert.nl

Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45

5431 LB Cuijck

T: 0485-31 20 21

www.ebben.nl

Harderwijkerweg 267 

Hulshorst 

T: 06-51793249

F: 0341-250453

E: info@kwekerijsilene.nl

www.kwekerijsilene.nl

www.telermaat.nl

  Gespecialiseerd in grote maten  
sierheesters en coniferen.  

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

T: 0172-217380

F: 0172-216910

info@wsvenema.nl

www.wsvenema.nl

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

3958 CA Amerongen 

Tel. : 0343- 480 500 

Mobiel: 06 - 51 10 77 70



Growing improvement

EEN KLANT VAN JOU 
VERDIENT DE BESTE BOMEN

Een goed begin is het halve werk, zeker als het om 

bomen gaat. Daarom ben je bij Volentis aan het goede 

adres als kweker, hovenier of handelaar. Of je nu bomen 

in container of uit de volle grond bestelt, één tot vier 

keer verplant, je krijgt het beste van het beste. Een 

uitstekende basis om zelf mee verder te kweken of voor 

je groenproject. Je klanten verdienen het.

Wil je weten wat ons actuele assortiment 

is of wil je direct bestellen? 

We helpen je graag verder. 

Bel of mail gerust: info@volentis.com

90 hectare bomen 
en struiken van 
hoge kwaliteit

Flexibele en klantgerichte 
dienstverlening

Altijd op zoek naar 
’Growing improvement’

Ruim dertig jaar 
ervaring als kwekerij

Kesteren  Hoofdstraat 74-76    |    T +31 488 745 170    |    www.volentis.com 

Vraag onze brochure aan!

Voor actuele ontwikkelingen volg Volentis op facebook.com/Volentis. 

1609--FC210x297_NL-links.indd   1 11-08-16   09:06
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12 Werkvoorbereider 
Jasper Haster: 
‘Digitaliseren en 
realtime werken is de 
toekomst, ook voor de 
boomkwekerij’

Jasper Haster was haast voorbestemd om bij Boomkwekerij Ebben te komen wer-

ken. Hij zat met de zoon van Toon Ebben op de scouting. Op zijn dertiende fietste 

Haster naar Boomkwekerij Ebben om te vragen of hij er mocht komen werken. 

‘Kom over een jaar maar terug, want dan mag je volgens de wet een bijbaantje 

hebben’, kreeg hij te horen. Zo gezegd, zo gedaan. Dertien jaar later is Haster een 

belangrijke spil binnen de 90 man tellende kwekerij.

Growing improvement

EEN KLANT VAN JOU 
VERDIENT DE BESTE BOMEN

Een goed begin is het halve werk, zeker als het om 

bomen gaat. Daarom ben je bij Volentis aan het goede 

adres als kweker, hovenier of handelaar. Of je nu bomen 

in container of uit de volle grond bestelt, één tot vier 

keer verplant, je krijgt het beste van het beste. Een 

uitstekende basis om zelf mee verder te kweken of voor 

je groenproject. Je klanten verdienen het.

Wil je weten wat ons actuele assortiment 

is of wil je direct bestellen? 

We helpen je graag verder. 

Bel of mail gerust: info@volentis.com

90 hectare bomen 
en struiken van 
hoge kwaliteit

Flexibele en klantgerichte 
dienstverlening

Altijd op zoek naar 
’Growing improvement’

Ruim dertig jaar 
ervaring als kwekerij

Kesteren  Hoofdstraat 74-76    |    T +31 488 745 170    |    www.volentis.com 

Vraag onze brochure aan!

Voor actuele ontwikkelingen volg Volentis op facebook.com/Volentis. 

1609--FC210x297_NL-links.indd   1 11-08-16   09:06
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Boomkweker Mauritz: 
`We hoeven nooit meer terug 
te rijden voor de wilgen op de 
hoek!´

KWH Holland begon twee jaar geleden met 

de ontwikkeling van de drierijennevelspuit 

met selective dosing unit oftewel SDU. 

Ales Metaaltechniek in Rhenen bouwt de 

nevelspuiten voor KWH Holland. Nu de ont-

wikkeling van de spuitmachine gereed is, is 

KWH Holland klaar om ermee naar buiten 

te treden. 

Vasteplantenkweker Jonkers: ‘Zonder 
marketing, branding en samenwerken 
tel je niet mee in deze aanbodmarkt’  

Wie kent hortensia Forever&Ever® in de paarse pot 

niet? De broers Rob en John Jonkers staan aan de 

basis van dit concept, samen met zakenpartner en 

marketingspecialist Vincent van Rijswijk. Acht jaar 

geleden – Rob was toen nog maar 26 jaar – zochten 

Rob en zijn broer John naar andere afzetmogelijkhe-

den voor het bedrijf. Het werd hortensia Forever&Ever, 

in de herkenbare paarse pot met logo. De plant werd 

onderbracht in een geheel nieuw bedrijf. Daarmee 

liep het bedrijf meters voor op de troepen in de bran-

che als het gaat om marketing en branding. 

COLOFON
Boom in Business wordt 8 keer per jaar in een 

gemiddelde oplage van 3250 exemplaren 

verspreid onder boomkwekers en toeleveranciers.

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt  

tot en met 31 december van ieder jaar en uw  

abonnement zal jaarlijks automatisch worden  

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging  

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  

abonnementsperiode in ons bezit is. Voor  

opgave van een nieuw abonnement belt u met  

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

leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u  

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

ISSN: 2211-9884

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

20 36
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#wiemaakthetverschil

Sinds 2012 organiseert dit vakblad een Boom-In-Business-kerst- of nieuwjaars-

diner. Het idee is om met een aantal ondernemers te discussiëren over een voor 

de sector relevant thema en tegelijk te proosten op het nieuwe jaar. Dit jaar zijn 

dat de vragen: gaat het weer wat beter? en nog belangrijker: hoe ga je daar als 

ondernemer mee om?

twitter.com/boom_inbusiness

facebook.com/boom-in-business

8 Nieuws

16 Young Green Professionals: Martien Mantje

30 Achteraf algemene voorwaarden van 
 toepassing verklaren: kan dat?

32 'We volgen ontwikkelingen 
 precisiebemesting op de voet'

40 Handelskweker Stolwijk: ‘Drie jaar geleden   
 regeerde de fax nog, maar e-mail neemt   
 het over’

44 Klaar voor de toekomst met veenvrije 
 potgrond

50 Hoofdredactioneel

47

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Koepelproject Plantgezondheid, een 
overzicht

De afgelopen twee jaren draaide het Koepelproject 

Plantgezondheid Bomen en Vaste planten. Met 22 pro-

jecten werd in totaal 600.000 euro aan oud Productschap 

Tuinbouw-geld besteed aan diverse onderzoeken in de 

boomkwekerijsector. In dit artikel meer over de deelpro-

jecten: preventie en weerbaarheid, biodiversiteit, nieuwe 

technieken en emissiebeperking. 

24
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Xylella bereikt nu ook 
Spanje
De bacterie Xylella fastidiosa is onlangs voor het 
eerst in Spanje aangetroffen. Tijdens testen op 
Mallorca werd ontdekt dat drie kersenbomen met 
de bacterie besmet zijn. Dat concludeert weten-
schapper Thomas Simpson op basis van Spaanse 
berichtgeving. Een van de besmette bomen is 
afkomstig uit het Spaanse Tarragona, wat erop  
kan wijzen dat de bacterie ook in andere delen  
van Spanje aanwezig is. Na Frankrijk en Italië breidt 
de bacterie zich nu dus nog verder uit in Europa. 
Daarom worden er maatregelen getroffen.  
Zo besloot de Europese Commissie in 2015 al eens 
tot een verplicht paspoort voor enkele planten-
soorten. 

Mogelijk noodfonds 
Xylella
Nu Xylella fastidiosa ook Spanje heeft bereikt, 
onderzoeken LTO Vakgroep Bomen en Vaste 
Planten, het ministerie van Economische Zaken 
en de NVWA of het mogelijk is een noodfonds 
op te zetten. Hieruit kunnen getroffen kwekers 
financieel ondersteund worden, mocht Xylella ook 
Nederland bereiken. De opmars van de bacterie 
wordt al geruime tijd met argusogen bekeken. 
Sinds enige tijd wordt ook de consument gewezen 
op de risico's van de bacterie, met aandacht in 
landelijke media en consumenteninformatie op 
de site van de NVWA. Volgens de voorzitter van de 
vakgroep, Henk Raaijmakers, is het niet de vraag 
óf Nederland met Xylella te maken krijgt, maar 
wanneer er een vondst wordt gedaan. ‘Door de 
EU-handel en toeristen die uit besmette gebieden 
plantjes meebrengen naar huis lopen we een 
enorm risico’, zo valt te lezen op de site van  
LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. 
De komende weken wordt het draagvlak onder 
kwekers in kaart gebracht. Vervolgens wordt in  
het nieuwe jaar overlegd met de NVWA en het  
ministerie van Economische Zaken. Een fonds kan 
gerealiseerd worden via een vrijwillige bedrijfsver-
zekering of cofinanciering, naast financiering door 
de EU. LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten laat 
weten dat het onderwerp besproken zal worden 
op de LTO Boomkwekersdag op 20 december.

Welke boom verdient de eretitel 
Inspiratieboom 2017?
Groenbeheerders en landschapsarchitecten, hoe vaak hebben ze niet een favoriete, maar ook onder-
gewaardeerde boom? De redactie van de vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business wil ook in 2017 
weer zes van die 'inspiratiebomen' voor het voetlicht brengen. De redactie zoekt ambassadeurs voor 
de assepoesters in bomenland. Ambassadeurs zijn groenbeheerders, landschapsarchitecten, politici 
of andere gebruikers die hun favoriete boom in een korte pitch kunnen voordragen voor de titel 
'Inspiratieboom van 2017'. De redactie zoekt nadrukkelijk ambassadeurs met gebruikerservaring. 
Kwekers worden met klem uitgenodigd om hun stem uit te brengen en ook worden ze aan het woord 
gelaten over de inspiratiebomen in een serie van zes artikelen, maar ambassadeur worden kunnen ze 
niet. Dat privilege is voorbehouden aan beheerders. Inspiratiebomen zijn bomen die niet veel voor-
komen, maar die wel een trackrecord hebben opgebouwd in de openbare ruimte. Tijdens de Boom 
Innovatie Dag in oktober 2017 kiest het publiek de meest bijzondere. Of er nu een laanboom, een  
meerstammige boom of een grote heester wordt voorgedragen voor de eretitel, dat maakt niet uit.  
De soort of cultivar is de genomineerde, niet de uitvoering daarvan. Men kan zich opgeven door een 
mailtje te sturen naar onze redactie via hein@nwst.nl.
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'Middelen tegen  
plantenziekten zijn 
geen biocide'
Biociden die ingezet worden op elementen in 
de kweekomgeving, moeten worden gezien als 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat meldt het Ctgb. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om middelen voor 
het ontsmetten van kas- of teeltruimte of appara-
tuur voor het rooien, transporteren en verwerken 
van land- en tuinbouwgewassen. Het college volgt 
hiermee een besluit van de Europese Commissie, 
die stelt dat middelen die gebruikt worden om 
gewassen te beschermen beschouwd moeten  
worden als gewasbeschermingsmiddelen.  
Een desinfectiemiddel ter voorkoming van ziekten 
valt daarmee ook onder de gewasbeschermings-
verordening. Dat betekent dat het doel van het 
middel zwaarder gaat wegen dan de claim.  
Om toelatinghouders de gelegenheid te geven de 
gewasbeschermingstoepassingen van deze  
middelen aan te vragen onder de gewasbescher-
mingsverordening, is besloten deze toepassingen 
van het etiket van het biocide te halen op het 
moment van herregistratie van het middel, twee 
tot drie jaar na publicatie van het goedkeurings-
besluit van de werkzame stof, meldt het Ctgb.  
'Dit biedt gebruikers ook de gelegenheid  
alternatieven te zoeken.'

Pilot Milieukeur 
Sierteelt van start
LTO Glaskracht en Stichting Milieukeur (SMK)  
starten op 22 oktober een pilot Milieukeur voor 
sierteelt onder glas. Samen kijken zij naar de  
meerwaarde van dit keurmerk voor deze sector. 
SMK meldt dat er al enkele kwekers betrokken 
zijn bij het project. Tijdens de pilot zou regelmatig 
overleg plaatsvinden tussen LTO Glaskracht, SMK 
en sierteeltbedrijven. De officiële start vindt plaats 
op 22 oktober bij LTO Glaskracht te Zoetermeer.

Vier op vijf boom- 
kwekerijbedrijven 
heeft geen bedrijfs-
opvolger
Er is een flink tekort aan bedrijfsopvolging bij  
boerderijen. Van de 25.000 ondernemingen waar 

het bedrijfshoofd in 2016 55 jaar of ouder is,  
hebben 15.000 geen opvolger. Dat meldt het CBS 
op basis van cijfers van de Landbouwtelling. Uit de 
gegevens van het CBS blijkt verder dat de bedrijfs-
grootte een rol speelt bij bedrijfsopvolging.  
Grote en middelgrote bedrijven hebben vaker een 
opvolger. In 2016 had 70,3 % van de grote  
bedrijven een opvolger; van de kleine bedrijven 
was dit slechts 27,3%. In het onderzoek werd ook 
gekeken naar verschillen tussen bedrijfstypen.  
In de boomkwekerijsector heeft 20,9% van de 
bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of 
ouder iemand die het bedrijf voortzet. Het staat 
daarmee in de top vier van bedrijven die de minste 
opvolgers hebben. Bedrijven die zich bezighouden 
met schapen, pot- en perkplanten en groenten 
onder glas hebben het kleinste aandeel bedrijfs-
opvolgers. De bloembollensector doet het iets 
beter; hier heeft 35,8% van de bedrijven een 
opvolger. Hoe groot de kans is dat een bedrijf een 
opvolger heeft, verschilt per provincie. Volgens het 
CBS hebben bedrijven in het noorden van het land 
vaker een opvolger dan bedrijven in het zuiden. 
In de akkerbouw hebben bedrijven in Utrecht de 
minste opvolgers (20,6%); akkerbouwbedrijven 
in Flevoland kunnen daarentegen rekenen op 
de meeste (55,3%). Dat het voor ondernemers 
lastig kan zijn een opvolger te vinden, is al langer 
bekend. Gelukkig zijn er ook initiatieven die  
bedrijven een helpende hand bieden. Zo werd  
eerder dit jaar het platform Boer zoekt Boer  
gelanceerd, waar ondernemers kunnen zoeken 
naar jonge professionals die graag een bedrijf  
willen runnen.

Keuringsplicht gewas-
beschermings- 
middelen uitgebreid
Voor diverse apparatuur voor de professionele  
toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 
geldt een keuringsplicht. Per 14 december is die 
plicht uitgebreid met granulaat- en poederstrooi-
ers, mechanisch voortbewogen onkruidstrijkers en 
neerwaartse spuitapparatuur met een spuitboom 
kleiner dan of gelijk aan 3 meter. Bij de aanschaf 
van nieuwe apparatuur heeft de eigenaar drie jaar 
de tijd om deze te laten keuren. Vervolgens dient 
voor de apparatuur waarmee de keuring nu is uit-
gebreid iedere zes jaar een herkeuring plaats  
te vinden. 

De NVWA roept bedrijven die apparatuur  
bezitten die nu ook onder de keuringsplicht vallen 
op deze zo snel mogelijk te laten keuren door een 
SKL-erkend bedrijf. De instantie ziet toe op hand-
having van de keuringsplicht. In 2017 betekent dat 
vooral het informeren en mondeling waarschuwen. 
Daarna stapt ze over op de gebruikelijke hand-
havingsinstrumenten. De keuringsplicht gold al 
voor veldspuiten en boomgaardspuiten,  
motorvatspuiten, laagvolume-ruimtebehandelings- 
apparatuur, grondontsmettingsapparatuur en 
rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte  
groter dan 3 meter. De keuringsplicht geldt niet 
voor handapparatuur en rugspuiten.

NIEUWSNIEUWS

Toch geen kentekenplicht tractoren
Er komt toch geen kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren die zich op de openbare weg 
begeven. Het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 werd op 14 december in  
de Tweede Kamer verworpen met een kleine meerderheid; 71 Kamerleden stemden tegen, 69 voor.  
Het al dan niet invoeren van een kentekenplicht was al jaren een item; een eerste opzet voor de wet 
dateert uit 2013. De invoering van een kentekenplicht zou onder andere de verkeersveiligheid moeten 
verbeteren. Ook zou het gemakkelijker worden om op te treden tegen snelheidsovertredingen.
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IPM Essen van  
24 t/m 27 januari
Deelnemende landen uit alle hoeken van de 
wereld presenteren gezamenlijk hun producten op 
de IPM (Internationale Pflanzenmesse) Essen 2017. 
De beurs vindt plaats van 24 tot en met 27 januari 
2017. Ongeveer zestig bedrijven nemen deel in 
de gemeenschappelijke stand in hal 12 die wordt 
georganiseerd door Bizz Holland. De exposanten 
komen onder andere uit Boskoop, Opheusden, 
Venlo, Zundert en andere delen van Nederland.  
Zij tonen de nieuwste sierheesters, struiken, meer-
jarige planten, waterplanten en straatbomen.  
Op alle beursdagen zijn er rondleidingen met  
gids. Ze beginnen om 10 uur en 14 uur bij de 
informatiestand en laten de bezoekers de 
specialiteiten en nieuwe soorten van de 
exposanten zien.

Groenoord Ag & Turf 
en Greve gaan samen 
Groenoord Ag & Turf bv met zeven vestigingen in 
Groningen en Drenthe en Greve bv met zeven
vestigingen in Flevoland en Friesland worden 
samengevoegd onder de naam Groenoord. De 
samenvoeging van Groenoord en Greve zal plaats-
vinden door de overname van de meerderheid 
van de aandelen in Greve door Groenoord. Greve-
directeur Ton Blankvoort: 'Meerdere jaren geleden 
bespraken wij al dat het logisch zou zijn om beide 
bedrijven samen te voegen. De technologische 
ontwikkelingen in de sector vertalen zich in schaal-
vergroting en dat vergt nieuwe vaardigheden.'
Groenoord-directeur Menko Boersma: 'De over-
name is voor ons een nieuwe stap waar we heel 
veel zin in hebben, ook omdat wij het volledige 
vertrouwen krijgen van John Deere.'

Den Ouden ontdekt 
zeldzame kevers 
Den Ouden Groenrecycling heeft bij het innemen 
van een partij oude houtsnippers honderden 
zeldzame neushoornkevers aangetroffen. Het gaat 
om een van de grootste en zeldzaamste insecten 
van Brabant. De neushoornkevers zijn inmiddels 
naar hun nieuwe leefomgeving gebracht in de 
Herbertusbossen bij Heeze. 'Bij controle van deze 
partij op visuele en fytosanitaire vervuiling  
kwamen wij erachter dat er honderden neus-
hoornkevers (larven, eieren en volwassen stadia) 
aanwezig waren. Het was al vrij snel duidelijk dat 
het uniek is om zoveel neushoornkevers in diverse 
stadia bij elkaar te zien. Het zou jammer zijn om de 
partij te composteren', aldus Hans van der Staak, 
agronoom bij Den Ouden Groenrecycling. 
 
De neushoornkever is een van de grootste  
insecten van Brabant en kan zo'n vier centimeter 
groot worden. De kans om de neushoornkever 
tegen te komen, is echter erg klein, omdat het 
insect maar een paar weken leeft.

De toepassing van plantversterkers op een 
moment dat de plant ze niet nodig heeft, kan 
een averechtse uitwerking hebben op de plant-
gezondheid. Dat zegt Peter van 't Westeinde van 
ZLTO naar aanleiding van nieuwe onderzoeks-
gegevens. ZLTO heeft de afgelopen twee jaar 
onderzoek gedaan naar het gebruik van plant-
versterkende producten in stek van wortelrot-
gevoelige boomkwekerijgewassen. ZLTO heeft, 
in navolging van eerdere proeven in 2015, ook 
in 2016 weer proeven gedaan met plantverster-
kende producten in boomkwekerijgewassen. Dit 
vooral met het doel meer te weten te komen over 
de uitwerking van die producten op wortelrot-
gevoelige gewassen. De proeven werden gedaan 
met bewortelde stek van Pieris, Azalea, Vaccinium 
en Buxus. De toepassingen vonden plaats in het 
vroege voorjaar. Na een behandelingsperiode van 
zes weken werden de planten Pieris, Azalea en 
Vaccinium opgepot. Hierna werden de verschil-
lende onderzoeksobjecten verder gevolgd. Het 
doel van de proef is om te kijken of er een effect 

te zien is op de ontwikkeling van de opgepotte 
gewassen. Tijdens de oppotwerkzaamheden  
kunnen de gewassen stress ondervinden. Door 
toepassing van de plantversterkende producten 
zou deze stress mogelijk verminderd kunnen  
worden. Over het algemeen werden er echter wei-
nig verschillen gevonden tussen de  
behandelde objecten en het onbehandelde 
object. In Vaccinium leek een klein verschil zicht-
baar te zijn voorafgaand aan het oppotten, maar 
ook hierin trok de gewasontwikkeling weer snel 
gelijk met de andere objecten. 

Het gebruik van plantversterkende producten 
en de meerwaarde die ze kunnen bieden in de 
boomkwekerij zijn volgens de onderzoekers 
erg afhankelijk van het gewas en het doel van 
de behandeling. Plantversterkers bevatten vaak 
bestanddelen zoals aminozuren, zeewier- 
extracten, nuttige schimmels en bacteriën.  
Elk van deze bestanddelen dient echter een heel  
specifiek doel. Het is bij de inzet van plantverster-
kers daarom van groot belang te weten wat er 
in een product zit en of dit past bij het beoogde 
doel, zo luidt het advies van ZLTO.

NIEUWS

ZLTO waarschuwt 
voor plantversterkers
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Werkvoorbereider Jasper 
Haster: ‘Digitaliseren en 
realtime werken is de 
toekomst, ook voor de 
boomkwekerij’
Jasper Haster was haast voorbestemd om bij Boomkwekerij Ebben te komen werken. Hij zat met de zoon van Toon Ebben op de scouting.  

Op zijn dertiende fietste Haster naar Boomkwekerij Ebben om te vragen of hij er mocht komen werken. ‘Kom over een jaar maar terug, want dan  

mag je volgens de wet een bijbaantje hebben’, kreeg hij te horen. Zo gezegd, zo gedaan. Dertien jaar later is Haster een belangrijke spil binnen de  

90 man tellende kwekerij.

Auteur: Santi Raats
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Van bijbaan naar vaste kracht
Zo gezegd, zo gedaan. Op zijn veertiende begon 
Haster op de zaterdagen en in de vakanties te 
helpen op de kwekerij. Ook op vrijdagmiddag 
uit school fietste Haster door naar Ebben om te 
werken. ‘Dat werk bestond uit trailers uitvegen, 
het opstammen van bomen, laden en lossen, 
aanbinden, opknippen. Ik mocht nog geen tractor 
rijden’, vertelt Haster. Hij wist in korte tijd berken, 
beuken en eiken van elkaar te onderscheiden en 
het viel iedereen op dat de jongeling snel leerde. 
‘In 2008 was ik klaar met de havo’, gaat Haster 
verder. ‘Ik deed een bbl-opleiding aan de Helicon 
in Geldermalsen en werkte twee jaar tijdelijk in 
een andere sector, bij een bedrijf dat door de crisis 
moest sluiten. Daarna deed Toon Ebben me een 
voorstel: ik zou extern een opleiding volgen en 
tegelijkertijd intern worden opgeleid tot  
calculator/werkvoorbereider. Dat heb ik met beide 
handen aangegrepen. Toon zei letterlijk: zorg dat 
je alles wat je om je heen ziet in je opneemt als 
een spons. Dat vond ik een prima voorstel.’ In de 
jaren die volgden, leerde Haster bij Ebben over het 
sortiment bomen. 

Inmiddels heeft Haster alle aspecten van het 
boomkwekersvak bij Ebben doorlopen, ‘van klei tot 
kantoor’, zoals hij zelf zegt. Ook liep hij twee jaar 
mee op de inkoopafdeling om de markt te leren 
kennen, om te weten hoeveel wat kost, wat schaars 
is en wat Ebben zelf gaat opplanten. ‘Het leukste 

op de kwekerij vond ik het snoeien van grote 
bomen van 10 tot 12 meter. Dat geeft een kick.  
Ik heb geen hoogtevrees.’ Haster houdt sowieso 
wel van adrenaline. Hij houdt van wildwaters-
porten en traint voor de triatlon. Is hij een vechter 
die grenzen verlegt? ‘Zeker’, antwoordt hij. ‘Ik voel 
me pas voldaan als ik een goede prestatie heb 
geleverd. Ik wilde altijd al de beste zijn. Soms ga ik 
daarbij over mijn grens heen.’

Taal van de klant spreken
Op Van Hall Larenstein leerde hij onder andere 
over landschappelijke aspecten, technische  
inrichting van de buitenruimte, vaste planten 
en heesters. Ook dat laatste komt van pas. ‘Op 
Larenstein leerden we niet over het opkweken van 
bomen. Ook hebben we op de kwekerij niet met 
veel verschillende grondslagen te maken. Maar ik 
snap de klanten nu wel. Zij denken in straatprofie-
len en alles wat daarbij komt kijken. Ik weet wat ze 
bedoelen, als ze een boom met een iets kleinere 
kluit willen hebben omdat de betonnen steunrug 
van het opsluitbandje de ruimte beperkt. Of als de 
boom niet te dicht bij de straat mag staan, omdat 
daar onder andere menggranulaat onder ligt in 
een hoek van 45 graden.’ 

Bomen liegen niet
Hasters liefde voor bomen is groot. In zijn vrije tijd 
wandelt hij veel, om bomen en de omliggende 
natuur te bewonderen. ‘Bomen hebben een eigen 

wil en ze zijn eerlijk. Ze geven aan waar ze het naar 
hun zin hebben en waar niet.’

Breed takenpakket
Omdat hij het hele bedrijf heeft doorlopen, heeft 
Haster veel verschillende taken. ‘Ik calculeer, maak 
offertes, bereid werk voor, zoals afspraken maken 
met klanten over de partijlevering, ik begeleid 
projecten en geef adviezen aan klanten. Ook ben 
ik verantwoordelijk voor de jaarlijkse voorraadop-
name op onze kwekerij. Die hebben we volledig 
geautomatiseerd met tablets. Op de kwekerij lopen 
collega’s met hun tablets te tellen hoeveel bomen 
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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 Jasper Haster.

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
professionals
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er per diktemaat staan. Zij verzenden deze  
gegevens realtime naar mij en ik klop deze  
gegevens in het systeem in.’

Automatisering
Met name op het gebied van computers en auto-
matisering is hij het aanspreekpunt bij het bedrijf. 
Daar is Haster goed in, waarschijnlijk ook door zijn 
leeftijd. ‘Ebben gaat meer processen automatiseren 
dan alleen de voorraadopname. Ook de handel, 
waarbij in- en uitkomende goederen worden 
gescand, duurt nu een minuut in plaats van dat 
er allerlei papierwerk mee gemoeid gaat. Het 
merken van de bomen wordt binnenkort gedaan 
met scans van barcodes. Binnen vijf seconden 
zien we binnen welke bomen waar in het proces 
zijn, of ze zojuist gerooid zijn of op de kar staan, 
bijvoorbeeld. Voorheen moest je naar de collega 
bellen met de vraag of hij een bepaalde boom 
al had gerooid. Dan moest die collega checken 
op een lijst met tig bomen of hij die ene boom al 
had gerooid. De automatisering is ook bedoeld 
als milieubesparende maatregel, want we werken 
volgens normen, zoals Iso 14001. Maar ook als het 
gaat om interne communicatie gaan we op den 
duur digitaal werken. Op het gebied van perso-
neelsbegeleiding gaan wij reallife meelopen met 
de collega’s buiten. Dat gebeurt door elke week of 
elke dag een berichtje naar hun telefoon te sturen 
met daarin de werkplanning. Digitalisering en real-

time werken is de toekomst, maar het moet eerst 
wel geïmplementeerd worden en dat is een giga 
proces’, zegt Haster. ’De systemen zijn groot en 
moeten ook aansluiten op de systemen waarmee 
wij al werken binnen het bedrijf.’

Talenknobbel
Veertig procent van de tijd is Haster buiten de 
deur; de rest werkt hij op kantoor. ‘Vooral in het 
leverseizoen, van november tot en met april, ben ik 
bezig met offertes maken, projecten voorbereiden 
en calculaties maken. Maar ik ga altijd graag naar 
buiten, naar de klant en op de kwekerij. Ik merk 
de bomen het liefst zelf.’ Op kantoor begeleidt 
hij ook twee Franstalige collega’s. De taal is geen 
probleem, want Haster spreekt goed Frans, mede 
geholpen door de docent Frans die om de week 
komt lesgeven bij Ebben. Overigens beheerst hij 
ook Engels en Duits goed. Haster leert zijn Franse 
collega’s alles over het bedrijf, zoals welke boom-
soort over meerdere percelen verspreid staat, waar 
wat leverbaar is, wat zojuist gesnoeid is, welke 
gekke maten er voorkomen of welke prijzen ze bij 
calculaties moeten aanhouden.

Broekie
Door zijn leeftijd en bijbehorend uiterlijk merkt 
Haster dat mensen eerst de kat uit de boom willen 
kijken als ze hem zien. Ze zien hem als een broekie. 
‘In het zakenleven is het soms lastig om jong te 

zijn. Mensen zijn geneigd om onbewust in hokjes 
te denken. Ze geloven eerst niet dat ik ter zake 
kundig ben. Dat probleem kan ik altijd redelijk snel 
tackelen door mijn kennis te tonen. Dan word ik al 
snel een volwaardige gesprekspartner.’

Ambitie
Haster is duidelijk in het uitdrukken van zijn 
ambitie: ‘Ik wil de beste worden. Voor mijn werk 
betekent dat dat ik namens Ebben de allermooiste 
dingen maak. Over een aantal jaar wil ik in het 
managementteam werken. Ik wil in elk geval naar 
een zo verantwoordelijk mogelijke positie toe 
groeien.’ Voor de branche heeft Haster een idea-
listische ambitie: ‘We moeten leren elkaar meer 
te ondersteunen en meer samen te doen. Geen 
enkele boomkwekerij heeft alles staan; soms heb 
je wat nodig van de buren om een order compleet 
te maken. Laten we elkaar meer gaan helpen en 
zaken uitwisselen. We moeten elkaar zeker niet 
zwart maken of negeren.’ Samenwerken is in de 
traditionele boomkwekerijsector nog een ver-van-
mijn-bedshow. Dat weet Haster. ‘Toch moet het 
conventionele denken doorbroken worden.’

Vier P’s
Als Haster zijn werk indeelt in de vier P’s passie, 
prestatie, pijn (doorzettingsvermogen bij tegen-
slag) en power (daadkracht), dan concludeert hij: 
‘Als ik kijk naar hoe ik de afgelopen dagen heb 
gewerkt, lever ik prestatie naar prestatie. Ik maak 
een dagplanning en werk deze vervolgens af. Er 
mislukt wel eens wat. Grote dingen die misgaan, 
zoals projecten die mislopen door een miscal-
culatie of doordat er niet genoeg alternatieven 
op papier zijn gezet, dat gebeurt in het seizoen 
gemiddeld eenmaal per week. Ik vreet mezelf dan 
op, vooral ’s avonds op de bank of tijdens het spor-
ten na het werk. Toch is het goed dat ik afleiding 
heb door sport of andere ontspanning, want door 
een beetje afstand te nemen, komt mijn creativiteit 
weer bovendrijven en komen er ideeën in me op 
om het probleem op te lossen. Mislukken en door-
zetten, daar kom ik dus regelmatig mee in aanra-
king, laten we zeggen 20 procent van de tijd. Ik 
ben een doener; mijn daadkracht ligt aan de basis 
van 30 procent van mijn werk. Passie vormt 20 
procent bij mij. Werk is werk, maar de momenten 
waarop ik passie ervaar, zijn de momenten die mijn 
werk zo mooi maken. Ik zeg altijd tegen anderen: 
ik heb de leukste baan op aarde, zelfs als die ander 
astronaut zou zijn.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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‘Ik wil heel Europa door!’
Deze ‘frisse wind’ leidt sinds iets meer dan een jaar één van Nederlands grootste en oudste boomkwekerijen: Udenhout. Het bedrijf heeft zestig 

werknemers en zet zowel nationaal als internationaal af. Hij is ambitieus op alle vlakken! ‘Ik wil deze wedstrijd graag winnen’, laat hij vooraf weten. 

Auteur: Santi Raats
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Mantje denkt dat een boek met verhalen en 
gezichten van ambitieuze young green professionals 
jonge mensen aanzet om hun ambities te verzil-
veren. ‘Ik zie dat de jeugd minder aangetrokken is 
tot het boomkwekerijvak dan vroeger. De jeugd 
groeit meer op achter de computer dan buiten. Dit 
boek laat zien hoe mooi het groenvak is: je werkt 
telkens met nieuwe technieken en machines, je 
kunt genieten van het weer en je werkt bij een 
grote internationale organisatie met doorgroeimo-
gelijkheden.’ Om de jeugd warm te krijgen voor 
het boomkwekersvak, is een nieuwe aanpak nodig, 
denkt Mantje. ‘We moeten mensen inspireren door 
hun interesses te triggeren. Er zijn bijvoorbeeld 
mensen die op school de richting techniek hebben 
gedaan. Het is aan ons om deze jongelui enthou-
siast te maken voor machine-onderhoud. Anderen 
komen uit de richting mens en natuur of biologie 
en verzorging. We kunnen hen intern opleiden tot 
boomverzorger. Weer anderen zijn communicatief 
vaardig. Zij kunnen doorgroeien van een onder-
steunende rol naar een commerciële functie. Als 
bedrijf moeten we investeren in interne trajectma-
tige opleidingen, die we goed laten aansluiten op 
de intrinsieke motivatie van de mensen die uit de 
schoolbanken komen.’

Ongetwijfeld gaat Martien Mantje een actieve rol 
spelen in het enthousiast maken van de jeugd voor 
het groene vak. Alles wat hij doet, doet hij goed. 
Het is ongelofelijk knap wat hij doet: hij leidt een 

behoorlijk groot bedrijf en volgt een van de pit-
tigste opleidingen in Nederland, namelijk bedrijfs-
kunde aan de Nyenrode Business Universiteit.

Gescout
Hoe komt deze jonge, veelbelovende bestuurder 
op die plek terecht? Na zijn groenstudie werkte de 
van oorsprong Drentenaar Mantje bij boomkwe-
kerij Van den Oever en daarna bij Ebben, voorna-
melijk als verkoper, tot boomkwekerij Udenhout 
bij hem aanklopte. Directeur Kees van Iersel zocht 
al een tijdje iemand voor de dagelijkse leiding van 
het bedrijf. Mantje werd in eerste instantie gescout 
door een bureau dat hem via LinkedIn op het 
spoor was gekomen. Hij kwam met glans door de 
gesprekken en testen heen. Toen hij voor het eerst 
in gesprek was met Kees van Iersel, die meer tijd 
aan zijn jonge gezin wil besteden, bleken de twee 
helemaal op één lijn te zitten. ‘Voor mij is dit een 
logische vervolgstap’, zegt Mantje zelfverzekerd. ‘In 
onze sector zitten nu eenmaal weinig lagen tussen 
de functie van vertegenwoordiger en manage-
mentfuncties. Ik had altijd al de ambitie om op 
managementniveau dingen te gaan doen.’ Er is in 
een jaar tijd al een hoop veranderd op de kwekerij. 
De ambitieuze Mantje blaast een frisse wind door 
het bedrijf: ‘Ik wil heel Europa door!’

Drive
Tijdens het gesprek straalt de jonge directeur een 
grote drive uit om contact te maken. Zijn ogen 

tasten af wat er door zijn gesprekspartner heen 
gaat. Mantje zoekt de dialoog. Op zich is dat bij-
zonder: traditioneel onttrekken boomkwekers zich 
aan alle windrichtingen en zijn zij vooral gericht 
op hun eigen kweek. ‘Ik ben sterk in relatiebeheer’, 
beaamt Mantje. ‘Ik ben een verzorgend type mens 
en maak makkelijk contact met anderen. Mensen 
stellen snel hun vertrouwen in mij.’ Dat betekent 
niet dat men over hem heen loopt. ‘Ik ben ook 
zeer eigenwijs. Tijdens mijn werk bij M. van den 
Oever en Ebben liep ik geregeld tegen grenzen 
aan die ik wilde doorbreken, omdat er in mijn 
ogen verbetering mogelijk was. Ik besefte al snel 
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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 op 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 Martien Mantje:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
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dat ik alleen zelf kaders kon scheppen en grenzen 
kon trekken als ik een bestuursfunctie zou gaan 
bekleden.’ Met zijn fijne neus voor dialoog, innova-
tiedrang en bestuurlijke ambitie voelt Mantje zich 
als een vis in het water bij Udenhout. De studie 
bedrijfskunde die hij volgt aan Nyenrode verschaft 
hem naar eigen zeggen wetenschappelijk inzicht 
in de oorzaken van en de drijvende kracht achter 
bepaalde zaken en is een goed steuntje in de rug 
voor zijn directeursfunctie. Op zijn werk is Mantje 
fanatiek. Hij vindt het heerlijk om werkweken van 
zestig uur te maken en doet daarnaast zijn studie 
bedrijfskunde. De vrije tijd die hij nog overhoudt, 
besteedt hij aan zijn vriendin, aan hardlopen en 
(let op!) aan kickboksen. Toen hij hoorde dat de 
jury van deze Young Green Professional-wedstrijd 
hem een plaats had gegeven in het Young Green 
Professionals-boek, vroeg hij om het juryrapport. 
‘Ik ben benieuwd op welke punten ik me nog kan 
verbeteren. Het is altijd goed om te blijven leren.’ 

Naar boomkwekerij 2.0
Mantje is dag en nacht bezig met zijn vakkennis: 
vakliteratuur lezen, mensen spreken en luisteren 
naar wat zij te zeggen hebben, informeren in de 
omgeving, zoals bij leveranciers. ‘Ziekten, herkom-
sten, ent-onderstamcombinaties en ga zo maar 
door. Dat is allemaal kennis, soms ongeëvenaard, 
die hier op deze kwekerij door de jaren heen is 
opgebouwd’, aldus Mantje. ‘Voeling met de markt 
is alles. Kennis van de problematiek van de klant 
wordt belangrijker om je te onderscheiden. Er zijn 
zat dingen die mooi bloeien, maar wat is nu wel of 
niet goed voor een bepaalde plek?’ Hij wil open-
heid brengen in de bomenbranche: ‘Een open blik-
veld is heel belangrijk in deze sector. Er zijn te veel 
bedrijven die nog altijd traditioneel naar de sector 
kijken, en dat zijn niet alleen de kleine Boskoopse 
kwekers.’ 

Er is veel roering op de boomkwekerij op het 
moment. Sinds de opschaling door de overname 
van T. van den Oever zijn opstanden samenge-

voegd, wordt er veel verplant en worden percelen 
leeggemaakt, zoals oudere hoeken die minder 
interessant zijn. Maar het gaat hier niet alleen om 
een herinrichting van de percelen: feitelijk is het 
bedrijf bezig om te transformeren naar een boom-
kwekerij 2.0. Behalve met de dagelijkse leiding is 
Mantje bezig met het uitzetten van nieuwe lijnen. 
Een van de nieuwe lijnen bestaat uit ‘strategische 
gebiedsverruiming van het sortiment’. Deze stra-
tegische verruiming van het sortiment moet effect 
hebben op het marktaandeel, maar is ook een 
verbreding van het sortiment wat betreft soorten, 
maten en verschijningsvormen.
De directeur wil dit bereiken door een betere 
penetratie van bepaalde markten. Welke markten 
dat zijn en hoe hij dat precies wil doen, houdt hij 
met het oog op de concurrentie voor zichzelf. ‘Maar 
ik heb wel ideeën’, kondigt hij aan. Ook is hij inten-
sief bezig met de herkomst en selectie van bomen, 
vooral in het kader van ware duurzaamheid, die in 
een keten niet altijd even makkelijk te controleren 
is. In september zijn alle beurzen van start gegaan 
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en vanaf dat moment toont Udenhout de buiten-
wereld waar het bedrijf mee bezig is.

Procesverbetering
Waar Kees van Iersel een getraind oog heeft 
voor detail – het is bijvoorbeeld brandschoon en 
opgeruimd op de hele kwekerij – houdt Mantje 
ervan om werkprocessen te verbeteren. Daarnaast 
maakt zijn verhaal duidelijk dat hij focust op oor-
zaakbestrijding, niet op symptoombestrijding. De 
woorden ‘kennis’ en ‘innovatie’ worden te makkelijk 
in de mond genomen in het bedrijfsleven zonder 
dat men boter bij de vis doet, maar Mantje gaat 
direct flink aan de slag. Al na zes maanden heeft 
Udenhout een behoorlijke tand bijgeschakeld.
Mantje geeft een rondleiding door het bedrijf; hij 
start bij het kantoorpand in de prachtig gereno-
veerde boerderij. Op kantoor is iedereen uiterst 
gericht op het werk. Wat dat betreft is de bedrijfs-
cultuur sinds de directeurswisseling niét veran-
derd. ‘Veel papierwerk werd dubbel gedaan’, legt 
Mantje uit. ‘Vertegenwoordigers draaiden offertes 
uit, die uitdraaien kwamen op het bureau van 
onze kantoormedewerksters terecht, zij klopten 
de offertes in het systeem en vervolgens wijzigden 
de vertegenwoordigers de prijzen op hun beurt in 
de definitieve prijzen.’ Hij heeft het proces zodanig 
heringericht dat de kantoormedewerksters alleen 
nul-offertes invoeren. Vertegenwoordigers voeren 
zelf alle prijzen in en brengen daarin eventuele 
wijzigingen aan.

Mantje heeft geschoven met personeelsfuncties, 
vooral in de loodsen. ‘Er waren verschillende loods-
bazen die verschillende loodsen aanstuurden’, zegt 
hij. ‘Nu is er nog maar één loodsbaas die alle lood-
sen aanstuurt. Mede door een efficiëntere inde-
ling van de machines ontstaat er meer overzicht 
en rust op de werkvloer.’ In de loods wordt af en 
aan geladen door de loopkat. Mantje heeft zowel 
de productiviteit van de loopkat als van de kraan 
voor het laden van de transporten buiten de loods 
opgeschroefd. ‘De laadcapaciteit van de loopkat is 
veertig tot vijftig kluiten per uur, die van de kraan 
zestig tot tachtig kluiten per uur. Voorheen werd 
de kraan op verschillende plaatsen ingezet. Door 
het op en neer rijden van de kraan om zowel bin-
nen als buiten trailers vol te laden, was hij niet 
constant aan het werk, wat al snel tien, twintig of 
dertig kluiten per uur scheelt. Kleine en middelgro-
te partijen staan nu binnen voor inlading door de 
loopkat; grote partijen staan buiten voor de kraan.’ 
Het bordersysteem met kaartjes voor de planning 
is vervangen door een Excel-systeem. En terwijl de 
inkomende vrachten voorheen werden ingedeeld 
op papier, staat de orderplanning sinds kort in het 

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

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

Met de tijd mee
Maar met de tijd meegaan betekent dat het niet 
meer genoeg is als de focus ligt op het product, 
papierspecificaties en de cycluscadans van kwe-
ken-afzetten, zo heeft Mantje allang begrepen: 
‘Het gaat minder om het product sec. Vroeger had 
de gemeentelijke boombeheerder een grote sorti-
mentskennis en besliste hij over ontwerp, inkoop, 
aanleg en onderhoud. Hij was het enige aan-
spreekpunt voor de kweker en hét kennisbaken. 
Beheerder en kweker zaten lijfelijk bij elkaar aan 
de onderhandelingstafel en liepen steevast samen 
door de kwekerij. Gemeenten beschikten over 
grote kwekerijen en opslagruimten. Die tijd is voor-
bij. Gemeenten verliezen gecentraliseerde kennis, 
schakelen over op regisseren; werk wordt steeds 
vaker weggezet bij de aannemerij en de markt 
werkt op basis van de laagste prijs, waardoor de 
bomenhandel veel anoniemer is geworden. Afzet 
is geen vanzelfsprekendheid meer en de kweker 
moet creatief zijn. Investeren in kennisoverdracht is 
een belangrijk onderdeel. Maar ook netwerken en 
overtuigen worden steeds belangrijker als onder-
deel van de verkoop. We moeten als boomkweker 
vroeger in het proces stappen en actief aannemers, 
architecten en gemeenten benaderen. Wij kunnen 
meedenken bij de productkeuze, met het oog op 
de toepassing. Hoe ziet het product er over vijf jaar 
uit in combinatie met wat eromheen staat en wat 
zich onder de grond bevindt? Wij hebben kennis 

van alle mogelijke groeiomstandigheden, maar ook 
van laatbloeiers en van bijenplanten en -bomen. 
Nu komt afzet vaak nog na acquisitie. Maar het is 
de bedoeling dat mensen in de toekomst bij ons 
komen vanwege ons sterke imago. We moeten niet 
alleen zelf anderen bereiken, maar ook zorgen dat 
we door anderen benaderd worden.’

Vier P’s
Als Mantje zijn inspanningen meet in de vier P’s 
‘power’ (slagkracht), ‘pijn’ (doorzettingsvermogen), 
passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht)’, dan zegt 
hij: ‘Pijn, ofwel doorzettingsvermogen, is de basis 
van iedere prestatie. Zonder vastbijten en niet 
meer loslaten voordat iets gerealiseerd is, wordt 
niet veel bereikt. Bij mij ligt doorzettingsvermogen 
voor 40 procent aan de basis van mijn inspannin-
gen. Passie voor het vak, mensen en het creëren 
van kwaliteit en waarde is de drijfveer achter mijn 
nieuwsgierigheid. Mijn nieuwsgierigheid is onein-
dig op zoek naar de beste oplossing en is voor 30 
procent de basis van mijn werk. Power en dus slag-
kracht geeft mij de mogelijkheid om te realiseren 
waarop ik aanstuur en zorgt ervoor dat ik lever wat 
ik beloof. Dat telt voor 20 procent. Prestatie maakt 
het mogelijk om passie vorm te geven en te delen, 
maar is nooit doorslaggevend, dus dat vormt 10 
procent bij mij.’

Groei 
Udenhout is niet vies van groei, maar voorlopig 
hangen er geen overnames of andere vormen van 
schaalvergroting in de lucht. Mantje wil Udenhout 
autonoom laten groeien door activiteitenuitbrei-
ding. ‘Ik wil heel Europa door!’ klinkt het gedreven. 
‘Met name in Scandinavië en in sommige Centraal- 
en Oost-Europese landen liggen nog uitdagingen.’ 
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Vasteplantenkweker Jonkers: 
‘Zonder marketing, branding 
en samenwerken tel je niet 
mee in deze aanbodmarkt’  
Wie kent hortensia Forever&Ever® in de paarse pot niet? De broers Rob en John Jonkers staan aan de basis van dit concept, samen met zakenpartner 

en marketingspecialist Vincent van Rijswijk. Acht jaar geleden – Rob was toen nog maar 26 jaar – zochten Rob en zijn broer John naar andere afzetmo-

gelijkheden voor het bedrijf. Het werd hortensia Forever&Ever, in de herkenbare paarse pot met logo. De plant werd onderbracht in een geheel nieuw 

bedrijf. Daarmee liep het bedrijf meters voor op de troepen in de branche als het gaat om marketing en branding. 

Auteur: Santi Raats

De kwekerij
Gebr. Jonkers Elshout bv is een kwekerij van 9 
hectare met een teeltoppervlakte van 4 hectare 
kas en 3 hectare containerveld. De belangrijkste 
teelt is hortensia Forever&Ever in vijfliterpotten. 
Jonkers is de grootste producent daarvan, naast 
twee producenten in Frankrijk, een in Tsjechië, 
een in Polen en een andere kweker in Nederland. 
Jonkers’ assortiment bestaat verder uit Iris, Prunus, 
Viburnum op stam, Corokia, Diosma en Euonymus. 
Het bedrijf levert voornamelijk aan groothandela-
ren, exporteurs en ketens van tuincentra, bouw- en 
supermarkten en inkoopcombinaties, dus niet aan 
particulieren. 

Familiebedrijf
In 2004 nemen de drie zonen van Piet Jonkers het 
bedrijf over van hun vader en oom. In 2007 trekt 
een zoon zich terug en in 2012 een tweede zoon. 
Rob Jonkers blijft en trekt de kar met succes: hor-
tensia Forever&Ever staat sinds een paar jaar stevig 
in de markt. Hij heeft dertien man tevreden vast 
personeel. Ook heeft hij veel certificaten behaald: 
Greenlabel voor Forever&Ever, MPS-GAP en MPS-
Socially Qualified voor de gehele kwekerij. ‘De 
items op de checklist voor het behalen van deze 
certificaten zijn voor mij feitelijk de normale gang 
van zaken: een goed product voeren en goede en 
schone werkomstandigheden voor het personeel’, 
reageert Jonkers nuchter. 

Historie Forever&Ever
De Hydrangea macrophylla-selectie die aan de 
basis staat van hortensia Forever&Ever is door 
Jonkers uit Amerika naar Europa gehaald. Hij testte 
de soort op zijn kwekerij om te zien hoe hij zich 
hield in het koudere Europese klimaat. De soort 
is vorstbestendig tot -25 graden Celsius. Een bij-
komend voordeel is dat de takken die in februari 
worden gesnoeid, in het najaar nieuwe bloemen 
leveren. De proefresultaten waren positief. 
Nadat Jonkers licentie had aangevraagd om de 
macrophylla-types onder de naam Forever&Ever® 
in Europa te vermarkten, ging het grote avontuur 
van start. De eigen macrophylla-types kregen de 
merknaam Forever&Ever® en werden in een ‘eer-
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lijk jasje’ gestoken: Jonkers heeft het gebruik van 
chemie sterk teruggedrongen en hergebruikt het 
water dat hij toedient. 

Forever&Ever next step
Nu Forever&Ever stevig in de markt staat, is het 
tijd voor de volgende stappen. Jonkers legt uit: 
‘We kweekten tot nu toe Hydrangea macrophylla-
types, maar nu zijn we klaar om het Forever&Ever-
assortiment te verbreden, zoals met paniculata, 
ofwel pluimhortensia, en met Hibiscus en 
Zantedeschia, ofwel calla-lelie.’ Op de achtergrond 
is Jonkers met zijn compagnons ook bezig met 
het opzetten van een concept voor groente- en 
fruitplanten. Hij is van plan om de kennis die hij 
opdeed bij het in de markt zetten van  
Forever&Ever daarbij toe te passen.

Op de troepen vooruit
Rob Jonkers is geen ondernemer met een tunnel-
visie, die rücksichtslos vooruit wil stomen. Hij denkt 
na, probeert verbanden te zien en verbindingen te 
leggen tussen zijn onderneming en de rest van de 
wereld. Hij heeft interessante dingen te vertellen. 
Al een paar jaar geleden werkte hij samen met zijn 
compagnons aan een concept voor de verkoop 
van minigroente en minifruit, Petit Veggie geheten. 
De kunstacademie betrokken ze bij het project 
voor de vormgeving. Destijds was de tijd nog niet 
rijp om het te vermarkten. Het hele concept staat 
klaar om op een geschikt moment gelanceerd te 
worden. Mogelijk is dat volgend jaar. ‘Bloemkool 

weegt een pond, maar een halve bloemkool is voor 
veel gezinnen ook wel genoeg’, legt Jonkers uit. 
De schrijver van dit stuk valt zowat van haar stoel: 
die had toevallig de avond tevoren aan een super-
marktmedewerker gevraagd of de bloemkool niet 
door de helft kon. De medewerker sneed er een in 
twee stukken, verpakte de twee helften netjes in 
folie en legde er een terug in het schap. ‘Juist’, rea-
geert Jonkers. ‘Gezinnen bestaan niet meer uit vijf 
kinderen. Mijn moeder kocht vroeger 25 kilo aard-
appelen. Nu zitten aardappelen vaak in zakjes van 
1,5 of 3 kilo. Anders zou er veel voedsel verspild 
worden. Dat geldt ook voor witte kolen en bloem-
kolen. Ze zijn eigenlijk te groot, waardoor consu-
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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 Rob Jonkers:  
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jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.
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menten vaak met restjes blijven zitten.’ Het concept 
dat Jonkers in de markt wil zetten, heeft betrek-
king op jonge groenteplantjes met vrucht, zoals 
kleine kooltjes. ‘De consument moet het jonge 
plantje thuis nog vier tot vijf weken watergeven en 
afkweken. Het gebeurt al, maar op kleine schaal.’ 
De tijd was er echter nog niet rijp voor, omdat het 
concept moeilijk te positioneren was. In de retail 
bleek het niet als groente te worden ontvangen, 
maar ook niet als plantje; het viel er een beetje tus-
senin. Toch zal het in de toekomst de kant opgaan 
van de kleinere porties; dat weet Jonkers zeker.

Aanbodmarkt dwingt tot innovatie
Zijn innovatiedrang is deels genetisch bepaald: zijn 
vader en oom legden begin jaren negentig in de 
kwekerij een betonvloer aan met een voor die tijd 
revolutionair recirculatiesysteem. Maar de huidige 
tijd is er ook gedeeltelijk debet aan. ‘Mijn vader en 
oom werkten in een vraagmarkt; momenteel zitten 
we in een aanbodmarkt. Het is nu belangrijk om 
verkoopactiviteiten ruim op te zetten en samen te 
werken; anders kun je niet mee in de markt.’

Samenwerking in marketing
Samen met de exporteurs en retailers heeft 
Jonkers de hortensia succesvol in een nieuw jasje 
gestoken. ‘We hebben in het begin ontzettend veel 
tijd gestoken in het verwerven van naamsbekend-
heid. Momenteel benaderen we consumenten via 
beurzen voor particulieren, maar ook via social 
media, tv-reclames en landelijke acties. Er is ook 
een webshop waarin klanten hun product kunnen 

kopen. Ze krijgen het vervolgens netjes in een 
doos aan huis bezorgd. Het is belangrijk dat we er 
een merk omheen hebben gebouwd, omdat je het 
verschil tussen dit product en andere producten 
niet ziet. Met het product sec kun je alleen concur-
reren op prijs en service; daar kun je op termijn 
niets mee verdienen. Ook kun je er niet over com-
municeren met de klant. Met een merk kan dat 
wel. We stellen de herkenbaarheid van het merk 
voorop. Hortensia Forever&Ever zit altijd in een 
paarse pot met witte opdruk en een foto-etiket 
met naamlogo en omschrijving. Omdat we de 
consument spreken, kunnen we op zijn behoeftes 
inspelen via de retail. We kunnen rond dit merk 
bepalen welke communicatiemiddelen we inzet-
ten, welke tone of voice we daarbij gebruiken en 
welke stadia van bloei we moeten aanbieden.’

Kijkje in de keuken bij anderen
Samenwerken staat bij Jonkers hoog in het vaan-
del. ‘Ik zie samenwerken, in welke vorm dan ook, 
als enige vorm van succes’, zegt hij. ‘Ik zie andere 
branches niet als wezenlijk anders. Een slager die 
een lezing houdt, heeft heel belangrijke dingen 
te zeggen die ook gelden voor andere bedrijven. 
In elk geval ben ik persoonlijk geïnteresseerd in 
wat anderen te zeggen hebben. We hebben met 
zestien kwekers een ondernemersvereniging 
opgericht, waarmee we op excursie gaan naar 
andere bedrijven om van hen te leren. We hebben 
onlangs bij Jumbo in Veghel de hele strategie te 
horen gekregen, en ook bij een groot transpor-
teursbedrijf in Veghel. Als ik daar ben, valt mij op 
dat ondernemen voor 99 procent over allerlei ver-
schillende zaken gaat en maar voor 1 procent over 
de vrachtwagen.’ Jonkers legt een bruggetje naar 
innovatie. ‘Innovatie betekent efficiënter werken, 
maar vooral nieuwe verhalen vertellen. Een glas 
Heineken-bier is al 25 jaar hetzelfde, maar zij heb-
ben wel altijd iets te vertellen.’

Pijn
Als Jonkers zijn werkdrift moet indelen in de vier 
P’s van passie, pijn (doorzetten als het tegenzit), 
power en prestatie, vertelt hij over pijn: ‘Het is mij 
niet altijd voor de wind gegaan. De eerste drie 
jaren van Forever&Ever, van 2008 tot 2011, waren 
heel zwaar. We hadden in ons enthousiasme onze 
doelen te hoog gesteld en we zaten met een teveel 
aan planten die we moesten weggooien. Dat was 
kapitaalvernietiging. We hadden veel tijd en geld 
geïnvesteerd en er was geen weg terug. Ik heb 
toen geregeld slapeloze nachten gehad en over-
wogen om de handdoek in de ring te gooien en 
te stoppen met het bedrijf. Ik had dan het gevoel 
dat de grond onder mijn voeten wegzakte. Maar 

na een nachtje slapen had ik wel weer de nodige 
moed verzameld om door te gaan. Dus doorzetten 
als het tegenzit heb ik aan den lijve ondervonden. 
Het waren maar weinig momenten in het bestaan 
van mijn bedrijf, maar die momenten waren wel 
hevig.’ Jonkers lacht hartelijk. ‘Maar of ik er iets van 
heb geleerd? Als morgen de trein voorbijkomt, 
spring ik er toch weer op. Ondernemersbloed 
kruipt waar het niet gaan kan.’

Power
Daadkrachtig is hij zeker. Hij staat ook dicht bij 
zijn personeel op de werkvloer. ‘Sterker nog, ik sta 
ertussen. Ik ben doe altijd veel dingen tegelijk, 
maar bewaar tegelijkertijd het overzicht.’

Presteren
‘Presteren op de lange termijn is moeilijk in deze 
tijd. Mijn ervaring is dat de ontwikkelingen te snel 
gaan om ver vooruit te plannen. Je denkt dat je op 
de juiste weg zit, maar voor je het weet, word je 
door een of andere technologie of tool ingehaald. 
Dan kun je alles wat je hebt opgebouwd weer van 
tafel vegen. Een voorbeeld. Vroeger was het voor 
mijn vader moeilijk om klanten te bereiken voor 
actuele bestellijsten. Toen de fax zijn intrede deed, 
was dat een geschenk uit de hemel. Na schooltijd 
deed ik dat voor hem; ik deed er drie uur over. 
Maar nu? Met de technologie van nu selecteren 
we de klanten en hebben we de gegevens binnen 
twee seconden verstuurd.’

Passie
Passie springt er bij Jonkers met kop en schouders 
bovenuit met 50 procent van de tijd. ‘Ik werk van 
half zeven of zeven uur tot half negen of negen 
uur. Als ik bijeenkomsten of vergaderingen heb, 
duurt de dag nog langer. Als ik geen passie voor 
mijn vak zou hebben, zou ik dit leven niet lang 
volhouden. Mijn werk is geen hobby, maar ook 
geen ‘werk’ zoals men dat interpreteert als je je 
best doet om de kost te verdienen. Mijn werk is 
een manier van leven.’ Jonkers heeft geen familiet-
rots hoog te houden, vertelt hij. ‘Het voortbestaan 
van dit familiebedrijf is niet op basis van uiterlijk 
vertoon. Opvolging en familieverplichtingen zijn 
niet mijn drijvende kracht. Althans, niet bewust. 
Wellicht krijg ik dagelijks diep van binnen een sig-
naaltje over de historie van het bedrijf, wat ervoor 
zorgt dat ik langer doorvecht en niet snel opgeef. 
Maar als het bedrijf mij niets meer brengt, dan stop 
ik ermee.’
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Het diner wordt traditioneel gehouden bij een 
bedrijf dat of organisatie die de sector een warm 
hart toedraagt. Dit jaar is dat bij onderzoeks- en 
adviesbedrijf Delphy Boomteelt, dat ons ontving 
op zijn onderzoekslocatie in Bleiswijk: het Delphy 
Improvement Centre. Delphy Bleiswijk is voor 
de meeste boomkwekers relatief onbekend. Dit 
lijkt onterecht, als je je realiseert wat Delphy op 
deze locatie allemaal doet: onderzoek dat interes-
sant is en op termijn waarschijnlijk zelfs relevant 
zou kunnen worden voor de boomteelt. Zo laat 
Delphy-onderzoekster Lisanne Schuddebeurs 
ons in een rondleiding in rap tempo zien wat het 
effect van verschillende soorten groeiremmers op 
Pointsettia is, en een onderzoek naar het effect van 

blauwe en rode ledlampen op de groei van toma-
ten. Maar ook een proef waarbij Delphy op zoek 
is naar de optimale combinatie tussen schermen 
en isoleren. Voor veel bezoekende kwekers is dit 
een ver-van-mijn-bedshow, maar tegelijk ook weer 
niet. Clematiskweker Michel van der Werf vraagt 
een paar uur later bij het afscheid aan René van 
Tol van Delphy: ‘Dus ik kan hier een proef neerleg-
gen om het effect van led op mijn clematisstekken 
te beoordelen?’ Dat blijkt te kunnen. Sterker nog: 
Van Tol, manager van het team Boomteelt, geeft 
aan dat Delphy de komende jaren gaat investeren 
in extra onderzoeksfaciliteiten op de locatie in 
Bleiswijk, maar ook op de tien kilometer verder 
gelegen locatie in Hazerswoude, die zich meer 

richt op de boomkwekerij. Daarmee geeft Van 
Tol onbedoeld als eerste antwoord op de vraag 
#wiemaakthetverschil. Volgens de manager van 
de afdeling Boomteelt kan de sector alleen verder 
komen door te investeren in kennisontwikkeling. 
Dat kan een boomkweker natuurlijk doen op het 
eigen bedrijf, maar al te vaak blijkt dat kennis-
ontwikkeling een vak apart is. En boomkwekers 
zijn daar niet per se goed in. 

Kennis
Kennis is sowieso een belangrijk thema van de 
bijeenkomst. Dat komt vooral doordat Henk 
Raaijmakers, voorzitter van de vakgroep Bomen en 
Vaste planten van de LTO, is aangeschoven. Het is 

Sinds 2012 organiseert dit vakblad een Boom-In-Business-kerst- of nieuwjaarsdiner. Het idee is om met een aantal ondernemers te discussiëren over 

een voor de sector relevant thema en tegelijk te proosten op het nieuwe jaar. Dit jaar zijn dat de vragen: gaat het weer wat beter? en nog belangrijker: 

hoe ga je daar als ondernemer mee om?

Auteur: Hein van Iersel 

#wiemaakthetverschil
Vijfde Rabo/Boom-in-Business-nieuwsjaardiner heeft als thema  
‘Een nieuwe lente voor de boomkwekerij’
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geen geheim dat in de kringen van de corporaties 
nog steeds getreurd wordt over het verdwijnen 
van de onderzoeksgelden van het Productschap 
Tuinbouw. Inmiddels worden de laatste druppels 
uit de PT-budgetten geperst, en ergens volgend 
jaar moet de sector het echt helemaal zelf gaan 
opknappen. Dat heeft al geleid tot een kaalslag 
bij de onderzoeksinstituten. Raaijmakers, met wat 
treurnis in zijn stem: ‘Wil de laatste PPO’er het licht 
uitdoen?’   

Een en ander betekent gelukkig niet dat de ken-
nisontwikkeling helemaal gestopt is. Raaijmakers 
zelf komt bijvoorbeeld met de suggestie om stu-
denten van hogescholen als de Has in Den Bosch 
in te schakelen. Dat kost voor een ondernemer 
veel tijd, maar is verder relatief goedkoop. Het 
Improvement Center van Delphy kent een aantal 
voorbeelden van samenwerkingsverbanden waar 
het in de toekomst naartoe zou kunnen gaan. 
Bijvoorbeeld een proef naar groeiregulatie van 
potplanten, waarbij verschillende aanbieders col-
legiaal in één proef liggen en het effect van een 
middel dus onder exact dezelfde omstandigheden 
wordt getest. Dat lijkt een prachtig en ook voor de 
boomteelt bruikbaar model, maar helaas blijkt de 
boomkwekerij nog niet zo ver te zijn. Michel van 
der Werf vat het later tijdens het diner pakkend 
samen: ‘Ik ben zo ongeveer de enige in Nederland 
die zich helemaal gespecialiseerd heeft in clema-
tis. Ik kan dat met niemand anders vergelijken.’ 
Volgens Van Tol ziet Van der Werf het niet helemaal 
goed: ‘Ook een gespecialiseerd bedrijf heeft tal van 
zaken gemeen met andere bedrijven. Bijvoorbeeld 
gewasbescherming, afzet of de inzet van led.’ Een 
tweede belangrijk probleem bij het opzetten van 
onderzoek is waarschijnlijk dat de boomkwekerij 
wordt gedomineerd door kleine bedrijven; die 
schrikken van de enorme kosten die gepaard gaan 
met wetenschappelijk praktijkonderzoek. 

Economie 
De keuze voor het thema “#wiemaakthetverschil 
heeft natuurlijk alles te maken met de niet al te 
rooskleurige situatie waarin veel bedrijven in de 
sector zich bevinden. In veel teelten gaat het 
gelukkig weer wat beter, maar gewoon op de 

automatische piloot zwarte cijfers draaien is er 
niet bij. De vraag is of die situatie nog terugkomt. 
Op dat moment blijkt hoe handig het is dat Henk 
Raaijmakers is aangeschoven bij ons nieuwjaarsdi-
ner. Hij heeft als bestuurder natuurlijk een perfecte 
helicopterview over de verschillende vakgroepen. 
In zijn visie lijkt alles inmiddels wel weer aan te 
trekken, hoogstens met uitzondering van de zware 
laanbomen. In dat segment van de markt is het 
nog sappelen. Rozen zijn misschien een tweede 
marktsegment waarin het maar geen lente wil 
worden, maar  Raaijmakers trekt de conclusie dat 
deze teelt feitelijk uit Nederland aan het verdwij-
nen is. Dat wil niet zeggen dat er geen rozen meer 
gekweekt worden in Nederland. Het doorkweken 
van rozen in potten gaat juist heel goed. Een ande-
re sector waarmee het goed gaat, is de teelt van 
vaste planten. Griffioen, die deze sector  
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vertegenwoordigt, lijkt dat in zijn reactie te herken-
nen, maar is tegelijk bang dat de sector zijn relatief 
riante positie opgeeft door overproductie. ‘Als het 
goed gaat kunnen we vaak maar één ding:    
We rennen als lemmingen achter elkaar aan en  
willen alleen maar meer, meer, meer.’ 
Hert beeld dat de verschillende ondernemers 
schetsen, komt overeen met het beeld dat ook de 
Nak naar buiten brengt. De boomkwekerij is de 
laatste jaren serieus gekrompen. 

Kansen
Als je praat over nieuwe kansen voor de boom-
kwekerij, zijn er altijd twee verhalen. Allereerst 
het macroverhaal. Welke trends zijn er in de markt 

en welke plannen hebben belangrijke groepen 
opdrachtgevers, zoals de overheid?  De vraag is 
altijd of een individuele ondernemer daar veel 
aan heeft. Om met het macroverhaal te beginnen: 
Raaijmakers is bijvoorbeeld enthousiast over het 
voornemen van Staatsbosbeheer om 100.000 hec-
tare bos te realiseren. Goed voor de boomkwekerij, 
oordeelt hij, om in één adem ook te concluderen 
dat die 100.000 hectares er natuurlijk nooit komen. 
Voor de boomkwekerij schept het wel kansen 
en nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld in de 
zoektocht naar goede herkomsten en de opbouw 
van zaadgaarden. Een tweede macro-ontwikkeling 
is de ontwikkeling van i-Tree. Dit is een van oor-
sprong Amerikaans systeem, dat beheerders van 

Bert Griffioen Hein van iersel
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openbaar groen inzicht moet geven in de kosten 
van groen. Groen staat nu alleen als een kosten-
post op de gemeentelijke balans, terwijl er ook 
veel baten zijn. 

Voor Jaap de Jong van Batouwe zou de sector op 
dat laatste gebied veel actiever moeten zijn:  
‘Waar blijven de positieve verhalen over wat groen 
kan doen voor de omgeving? En dan graag weten-
schappelijk onderbouwd.’
Dave Marcus is namens de Rabobank aanwezig bij 
het diner. Voor hem is de boomkwekerijsector nog 
relatief onbekend, maar hij heeft natuurlijk wel een 
brede visie op ondernemen in het algemeen en in 
de agrarische sector in het bijzonder. Algemene 
trends zijn volgens hem natuurlijk belangrijk.  
Als de hele markt op zijn kont ligt, is het niet 
logisch dat één specifieke ondernemer in datzelfde 
marktsegment goud verdient. Dave Marcus houdt 
de aanwezige ondernemers op een prikkelende 
manier de spiegel voor. De buitenwereld is  
veranderd, de markt is veranderd. Dat vraagt om 
een andere manier van ondernemen. Nog harder 
rechtdoor rennen is vaak niet de beste oplossing. 
Als ondernemer kun je wel het verschil maken.  
Wat dat betreft verbaast Marcus zich ook over 
ondernemers die bij een kredietaanvraag slecht 
beslagen ten ijs komen en basisgegevens als 
omzet, winst en rendement niet paraat hebben. 
Voor Marcus is dat ondenkbaar, maar het komt 
helaas al te vaak voor. Ook Raaijmakers steekt in 
dit verband een hand in de boezem van de eigen 
branche en erkent dat veel kwekers wat dat betreft 
niet uit het juiste ondernemershout zijn gesneden.
Jeroen Fase van Telermaat reageert met een men-
geling van verontwaardiging, ongeloof en boos-
heid: ‘Dat kan toch niet. Als ondernemer weet je al 
dit soort zaken toch.’

Specifiek 
Het macroverhaal over algemene trends is leuk 

en geeft prima borrelpraat. Echt interessant wordt 
het pas als de individuele ondernemer aan het 
woord komt met zijn eigen verhaal. Bankman Dave 
Marcus geeft in een aftrap de suggestie om de can-
vasmethode te gebruiken. Het canvas-businessmo-
del kan ingezet worden als hulpmiddel bij het in 
kaart brengen van een bestaand of nieuw verdien-
model. In essentie is het heel simpel. Je brengt op 
een blad of canvas alle uitdagingen en bedreigin-
gen voor jouw verdienmodel in kaart en ontdekt in 
één moeite door ook de valkuilen. De methode is 
niet totaal onbekend in de sector. Anderzijds hoef 
je ook geen orakel te zijn om te concluderen dat 
een groot deel van de Nederlandse kwekers veel te 
nuchter en down-to-earth is voor dit soort model-
len. Kwekers hebben verstand van teelttechniek; 
alle andere dingen die ook bij het ondernemer-
schap horen, komen vaak op de tweede plaats: 

Marcus: ‘Ga praten met je klanten, bezoek tuincen-
tra en zorg dat je weet wat er leeft in de sector.’ 
Telermaat blijkt op zijn eigen manier ook gebruik 
te maken van een soortgelijke methode. Michel 
van der Werf steekt ongevraagd een veer op de 
hoed van Jeroen Fase: ‘Eens per jaar komen de 
verkopers van Telermaat bij mij op de koffie om 
uitgebreid te inventariseren wat ze goed en fout 
doen en waar ze dingen kunnen verbeteren. Dat 
doen ze super.’

Nuchterheid 
Die nuchterheid van boomkwekers heeft overigens 
ook wel een voordeel. Waarom zou je moeilijk 
doen als het ook makkelijk kan? Henk Huibers 
van Betuwe Plant geeft een aantal voorbeelden 
van wat voor zijn bedrijf het verschil maakt. Kort 
gezegd is dat het volgen van de klant en het weten 
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wat deze wil. Weten wat je klant wil en daarop 
inspringen. De trend op dit moment is dat groen-
blijvende heesters in bijvoorbeeld Nederland, 
België en Engeland populair zijn. Huibers lijkt 
daarbij goed te snappen dat je als kweker niet te 
veel naar Nederland moet kijken. Nederland is zo’n 
atypisch land door het grote aantal tuincentra op 
een klein oppervlak en de enorm lage prijzen die 
in tuincentra worden gevraagd. Bij onze buurlan-
den is dat veel minder het geval. 

Licentiemateriaal 
Het verschil hoeft overigens niet altijd in 
grote stappen te zitten. Martien Mantje van 
Boomkwekerij Udenhout vertegenwoordigt de 
zware laanboomteelt die meer dan gemiddeld 
geraakt is door de crisis. Voor het komende jaar 
verwacht Mantje dat er weer sprake zal zijn van 
groei. Het verschil wordt daarbij gemaakt door een 
samenstel van factoren die zijn geoptimaliseerd. 
‘Andere teeltsystemen, een verdere vernieuwing 
van het sortiment en meer nadruk op sales moe-
ten daartoe gaan leiden. Verder sluit Udenhout 
zich ook aan bij de heersende trend om licentie-
bomen aan te bieden, in ons geval Quercus cerris 
‘Marvellous’. Vroeger was het kweken van het licen-
tiemateriaal vooral voorbehouden aan kwekers 
van rozen en sierheesters. Maar nu investeren ook 
laanboomkwekers hierin, met het doel om meer 
onderscheidend vermogen te genereren en de 
prijs beter overeind te houden.’ 
Arie-Jan Broere is directeur en oprichter van Broere 
Beregening. Bij zijn bedrijf zit het verschil wel in 
één duidelijk aspect. ‘Ik kan mij niet meer onder-
scheiden door het leveren en installeren van een 
paar sprinklers. Met drip-irrigatie, bijvoorbeeld in 

de aardappelteelt, en meer nog met drip-irrigatie 
om nachtvorstschade bij lelies te beperken, is dat 
een heel ander verhaal. Door de grond nat te hou-
den, blijft de lucht tussen de lelies boven het vries-
punt, waardoor nachtvorstschade beperkt wordt.’ 
Broere heeft in deze teelten het luxeprobleem 
dat het bedrijf meer werk heeft dan het aankan. 
De groei wordt volgens Broere beperkt door een 
gebrek aan goede, hooggeschoolde technici. 

Sortiment 
In de vasteplantensector wordt vaak geklaagd 
dat het sortiment opdroogt. Tuincentra verkopen 

steeds minder verschillende planten en consu-
menten gaan voor bijzonder sortiment naar een 
specialist. Dat zou leiden tot minder omzet, zo is de 
gedachte. Volgens Griffioen is dat kinkklare onzin. 
Het tegenovergestelde is misschien wel waar. 
Onderzoek zou volgens Griffioen hebben laten zien 
dat de veel consumenten lijden aan keuzestress. 
De overvloed aan sortiment zorgt dat dertig pro-
cent van de consumenten de winkel weer verlaat 
met een leeg winkelwagentje. Griffioen is nu in het 
buitenland zeer succesvolle proef aan het uitvoe-
ren met een vasteplantenconcept, dat uitgaat van 
minder sortiment en een betere presentatie. Dat 

Jeroen Fase René van Tol
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heeft geleid tot een substantiële omzetstijging.
Ook voor Batouwe heeft sortiment het verschil 
gemaakt. Men koos echter niet voor een verschra-
ling van het sortiment, maar voor een verdubbe-
ling hiervan. Batouwe heeft het afgelopen jaar 
het bedrijf van Jaap de Jong, de Friese Spil, over-
genomen. Als gevolg daarvan verdubbelde het 
sortiment. Inmiddels worden gemiddeld zo’n 450 
soorten planten aangeboden. Voor de klanten van 
Batouwe leidt dat gelukkig niet tot keuzestress. 
Laanboom- en spillenkwekers zijn juist steeds meer 
met diversiteit bezig, vooral omdat dit de heersen-
de trend is in het openbaar groen. Dertig procent 
van de bomen in het openbaar groen zijn eiken; 
beheerders willen graag meer keuze om groen in 
de stad beter weerbaar te maken tegen ziektes, 
maar ook tegen het veranderende klimaat. 

Logistiek 
Voor Johan Zaaijer van Gelderplant Export wordt 
het verschil juist gemaakt door het Nederlandse 
logistieke systeem. Een afnemer in Engeland of 
Duitsland kan vaak sneller en handiger planten uit 
Nederland laten komen dan uit de thuismarkt. Hier 
is op een kleine afstand van elkaar een enorme 
variëteit aan kwekers beschikbaar. Daar kan het 
buitenland voorlopig niet aan tippen. Zaaijer is 
zelfs van mening dat hier nog veel uit te halen is.

Marketing
De opmerkelijke beslissingen die Telermaat dit 

jaar heeft genomen, zijn met name op het gebied 
van marketing. Een bedrijf als Telermaat ver-
wacht je met een stand op zowel Grootgroen als 
Plantarium. Telermaat-directeur Jeroen Fase heeft 
daar eenzijdig een eind aan gemaakt en investeert 
het vrijkomende geld – enkele tienduizenden 
Euro’s volgens Fase – in de eigen relatiedagen. Een 
succes, maar daarnaast ook een manier om geld te 
besparen. Jeroen Fase: ‘Wij hebben van geen van 
onze klanten de vraag gekregen waarom we niet 
op deze beurzen stonden.’ 

Conclusie 
Het is bijna saai en kinderlijk eenvoudig, maar het 
verschil maken lijkt sterk samen te hangen met 
zelfkennis. Weet wat je wilt zijn. Ken je klanten en 
pas daar je verdienmodel en marktbenadering 
op aan. De oplossing is daarbij voor ieder bedrijf 
anders. 

ACTUEEL

Martien Mantje

Johan Zaaijer

Karel Huibers

Michiel van der Werf

Beheerders willen meer 

keuze om groen in de stad 

beter weerbaar te maken 

tegen ziektes, 

maar ook tegen het 

veranderende klimaat
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‘De meeste bedrijven verdiepen zich pas in alge-
mene voorwaarden wanneer zich een probleem 
voordoet’, vertelt Theodora Papachatzidis, oprich-
ter van advocatenpraktijk Lexwood Legal. ‘Bij 
problemen kun je denken aan een levering die 
niet aan de afgesproken kwaliteitseisen voldoet, 

bijvoorbeeld omdat het product besmet is met een 
bepaalde schimmel. Verder zie je ook veel ondui-
delijkheid: algemene voorwaarden worden door 
verkopers op een verkeerde manier van toepassing 
verklaard, bijvoorbeeld pas achteraf.’ 

Hoe moet het dan wel? Papachatzidis legt uit. ‘De 
vuistregel is dat in de offerte een verwijzing moet 
zijn opgenomen naar de algemene voorwaarden 
én dat de voorwaarden met de offerte aan de 
afnemer toegezonden moeten worden. Dan doe je 
het goed. Als de voorwaarden pas in beeld komen 

Iedereen kent ze, niemand leest ze: de algemene voorwaarden. In de meeste gevallen worden deze argeloos geaccepteerd en maken we ons geen 

zorgen om de inhoud ervan. Niet alleen consumenten hebben hier echter mee te maken; algemene voorwaarden zijn voor elke boomkweker een 

relevant thema. Problemen met het verkeerd gebruik van algemene voorwaarden kunnen leiden tot grote schades en, als gevolg daarvan, slepende 

rechtszaken. Hoe kun je daar als boomkweker het best op inspelen?

Auteur: Nino Stuivenberg

Achteraf algemene 
voorwaarden van toepassing 
verklaren: kan dat?
Algemene voorwaarden: een relevant thema voor elke boomkweker
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bij het verzenden van de factuur, bijvoorbeeld op 
de achterkant ervan, dan is dat echt te laat. Mocht 
er in zo’n geval onenigheid ontstaan tussen beide 
partijen, dan zit je met een probleem.’

Verwijzing voldoende?
Wat ook vaak voorkomt, is dat bedrijven een ver-
wijzing naar de algemene voorwaarden plaatsen 
op bijvoorbeeld de afleverbon en denken daarmee 
te voldoen. Volgens Papachatzidis is dat een risico. 
‘Bij een eenmalige koop kom je daar echt niet mee 
weg’, waarschuwt zij. Is er echter sprake van een 
reeks van leveringen tussen partijen, dan is een 
te late verwijzing op de pakbon en vermelding 
van de voorwaarden onder omstandigheden wél 
genoeg. ‘Waterdicht is het niet, maar het is beter 
dan niets. De voorwaarden helemaal nergens op 

afdrukken en alleen maar verwijzen naar voor-
waarden is onvoldoende. Wie naar de wet kijkt, 
leest daarin namelijk de plicht om de voorwaarden 
“ter hand te stellen” en daarmee letterlijk te over-
handigen. Sluit je de overeenkomst telefonisch 
of per e-mail, stuur dan een bevestiging van de 
toepasselijkheid van de voorwaarden en voeg ze 
in als bijlage. Het is belangrijk dat bedrijven hun 
verkoopmedewerkers hierop trainen. Een goede 
instructie aan verkopers voorkomt zo veel gedoe’, 
vertelt Papachatzidis.

Italiaanse rechtbank
‘In Nederland is het toepassen van algemene 
voorwaarden zeer gebruikelijk, waardoor het wat 
makkelijker is om naar voorwaarden te verwijzen’, 
vervolgt Papachatzidis. ‘In het buitenland is dat 
echter lang niet altijd het geval. Daar komt bij: 
wat hier geldt, geldt in het buitenland niet. Op het 
gebied van internationale handel gelden andere 
regels. Zo moet je voorwaarden opstellen die 
begrijpelijk zijn voor de afnemer; je zult ze dus 
moeten vertalen.’ Papachatzidis ziet op interna-
tionaal gebied nog vaak dingen misgaan. ‘Veel 
bedrijven durven internationaal geen contracten 
te tekenen. Ze sluiten mondelinge deals, omdat 
ze denken dan nergens aan gebonden te zijn. Dat 
is vaak niet slim, want een mondelinge overeen-
komst is óók een overeenkomst. Bij internationale 
koopovereenkomsten geldt bovendien het Weens 
Koopverdrag (een internationaal verdrag dat het 
recht van internationale koop- en verkoopovereen-
komsten van roerende zaken bestrijkt, red.), tenzij 
dit uitdrukkelijk uitgesloten is door beide partijen.’ 
Die onwetendheid kan grote gevolgen hebben, 
volgens Papachatzidis. ‘Als je niets afspreekt, is het 
recht van toepassing van het land van de verkoper. 
Mocht je bijvoorbeeld problemen hebben met een 
levering uit Italië en hierop geen eigen algemene 
inkoopvoorwaarden van toepassing hebben ver-
klaard, dan zal het Italiaanse recht gelden en is de 
hoofdregel dat je dit voor de Italiaanse rechtbank 
moet uitvechten. En dan ben je zo tien jaar verder.’

Algemene voorwaarden en exoneraties
‘Ook in de boomkwekerij zijn algemene voorwaar-
den belangrijk, onder andere omdat in deze tak 
van sport veelal met levende organismen wordt 
gewerkt. Bij dit soort zaken zie je dat een keuring 
bij aflevering belangrijk is. In algemene voorwaar-
den staat vaak een vrij korte klachttermijn en het 
is van belang die termijn niet ongebruikt voorbij 
te laten gaan. Bij een internationale koop betekent 
dat dus ter plekke – vóór het inladen – keuren.’ 

Aan afnemerszijde is het verder belangrijk om 
bedacht te zijn op de exoneratieclausule: de bepa-
ling waarin de aansprakelijkheid van de leverancier 
wordt beperkt. ‘Er gaat weleens wat mis bij leve-
ringen. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als 
je dan je aansprakelijkheid hebt begrensd aan de 
leverancierszijde, kan dat een hoop schelen. Aan 
afnemerszijde is het van belang om bedacht te zijn 
op zo’n uitsluiting van aansprakelijkheid. Bepaal 
daarom als afnemer welke onderdelen van een 
levering belangrijk zijn: bevestig bijvoorbeeld de 
specificaties waaraan de levering moet voldoen zo 
uitgebreid mogelijk of bevestig dat een leverings-
termijn bindend is wanneer een te late levering de 
oogstcyclus kan verstoren.’

JURIDISCH4 min. leestijd

TOT DE HOgE RAAD EN TERug
Een praktijkvoorbeeld van onduidelijkheid over 
het juiste gebruik van algemene voorwaarden 
is dat van Meegaa Substrates, leverancier van 
potgrondmengsels, en cactuskwekerij Van den 
Bos. ‘Er is jaren over geprocedeerd, tot aan de 
Hoge Raad en terug’, vertelt Papachatzidis. 
Meegaa heeft in de periode van 2006 tot 2009 
op regelmatige basis potgrondproducten 
geleverd aan Van den Bos. In augustus 2008 
klaagde Van den Bos mondeling bij Meegaa 
over de kwaliteit van de in juli 2008 geleverde 
potgrond. De levering uit juli zou problema-
tisch zijn omdat er schimmels en paddenstoe-
len werden geconstateerd. Het netto factuurbe-
drag van de problematische levering bedroeg 
nog geen 4.000 euro.

Op zichzelf dus geen ramp, ware het niet dat 
de kweker de beschimmelde potgrond van 
Meegaa (met paddenstoel en al) in de bunker 
had laten zitten en hieroverheen nieuwe pot-
grond had laten storten. Bij Van den Bos bleek 
vervolgens dat de gehele voorraad potgrond 
waterafstotend was geworden, waardoor de 
kwekerij grote schade had geleden. Van den 
Bos stelde Meegaa aansprakelijk en de schade 
werd begroot op 1,8 miljoen euro. In de alge-
mene voorwaarden stond echter een beperking 
van de aansprakelijkheid tot het factuurbedrag 
van 4.000 euro. ‘Een flink verschil tussen het 
schadebedrag en het factuurbedrag, dus. Om 
een beroep op deze beperking te mogen doen, 
moeten de voorwaarden wel van toepassing 
zijn. Als je dat niet goed hebt gedaan, heeft 
een kleine levering grote gevolgen, zowel 
voor de leverancier als voor de afnemer’, aldus 
Papachatzidis.

Theodora Papachatzidis is advocate sinds 1998. 
Sinds 1 maart 2013 voert ze een eigen praktijk 
onder de naam Lexwood Legal Advocatuur & 
Advies. Haar doel is ondernemers te helpen 
juridische problemen op te lossen en te voor-
komen.
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Wanneer is het bedrijf opgericht en hoe groot 
is het nu?
'Ik heb het bedrijf niet van mijn vader overgeno-
men; ik ben met niets begonnen. Zeventien jaar 
geleden, toen ik nog studeerde aan het AOC in 
Houten, kon ik dit bedrijf kopen van een boom-
kweker die stopte om gezondheidsredenen.  
De boomkweker van wie ik het bedrijf overnam, 
had één hectare oculaties van onder meer Tilia, 
Acer en Sorbus. Naast het bedrijf heb ik nog een 
aantal jaren als zzp'er gewerkt; daarna ging ik 
fulltime hier in de kwekerij aan de slag. Mijn tijd 
als zzp'er was overigens een verrijking na mijn 
opleiding en was zeker nuttig. Samen met mijn 
vrouw zit ik in een vof, waarbij mijn vrouw de 

administratieve taken voor haar rekening neemt. 
Inmiddels werk ik met twee vaste medewerkers. 
Mijn twee broers hebben ook een eigen boomkwe-
kerij. Momenteel hebben we met z'n drieën zo'n 20 
hectare in totaal, waarvan Wim 7 hectare, Gerard 4 
hectare en ikzelf 9 hectare vollegronds. Daarnaast 
heb ik nog zo'n 1500 bomen in containers.'

Wat is je bedrijfsfilosofie?
'Wij zijn echt van de bijzondere soorten, zoals 
Syringa-soorten op hoogstam en Prunus spinosa als 
boomvorm of een bijzondere soort als Tamarix als 
boom. Verder zijn we enorm gefocust op het 
handhaven c.q. opschroeven van de kwaliteit.  
Dus vakkundig snoeien en minimaal drie keer 

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

toekomstplannen. Deze keer Boomkwekerij L.B. Ruijgrok v.o.f. 

Auteur: Dick van Doorn

Naam: Leen Ruijgrok
Bedrijf: Boomkwekerij L.B. Ruijgrok v.o.f. 
Plaats: Randwijk
Leeftijd en opleiding: 35 jaar, mavo, daarna 
AOC in Houten, richting boomteelt

'We volgen ontwikkelingen 
precisiebemesting op de voet'
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verplanten. Dat laatste is voor onze Duitse klanten 
onontbeerlijk. Verder willen we een optimale  
service aan onze klanten bieden; de klant is koning.  
Ook willen we onze onderlinge samenwerking 
als broers optimaliseren, dus gezamenlijk van de 
20 hectare die we hebben een zo breed mogelijk 
assortiment kunnen aanbieden.'

Wat is het belangrijkste assortiment?
'Mijn broers en ik streven ernaar elkaar aan te vul-
len wat het assortiment betreft. Alle drie proberen 
we een ander segment van de markt te bedienen. 
We proberen dus een assortiment laanbomen te 
bieden van A tot Z, wij zeggen altijd van Acer tot 
Zelkova. Wij telen inmiddels ruim driehonderd 
soorten. Mijn broers en ik houden er niet van om in 
massa te kweken. We hebben passie voor het vak, 
dus veel van hetzelfde, daar houden we niet van. 
Niet alleen omdat het economisch goed uitkomt, 
maar ook omdat we zo in elkaar zitten. We kweken 
voornamelijk bladverliezende laanbomen zoals 

Acer, Malus, Prunus, Tilia, Ulmus en Zelkova.  
Een uitzonderlijke soort die we kweken is de 
beroemde Sequoiadendron giganteum oftewel 
mammoetboom.'

Hoe heb je de inkoop geregeld?
'We halen ons uitgangsmateriaal onder meer van 
de Batouwe. In totaal halen we van vier bedrijven 
in Nederland onze spillen c.q. ons plantgoed.  
We regelen alle drie apart onze eigen inkoop.  
We halen niets van eigen moederplanten; dat past 
eenvoudigweg niet in onze bedrijfsvoering. Dat 
we alles bij slechts vier bedrijven inkopen, heeft 
als voordeel dat we altijd verse, gezonde en rechte 
spillen krijgen.'

Hoe heb je de verkoop geregeld?
'We redden het helaas niet om al onze klanten 
jaarlijks één keer te bezoeken. Om toch contact 
te houden, mailen we maandelijks onze actuele 
voorraad aan al onze afnemers. Van onze verkoop 
gaat zo'n 60% naar kwekers in de omgeving 
Opheusden, voornamelijk exporteurs en handels-
bedrijven. De resterende 40% gaat naar klanten 
in de rest van Nederland en Europa. Tot voor kort 
richtten wij ons als broers alle drie op handels-
huizen en exporteurs, maar Wim is bezig om zich 
meer te gaan richten op directe levering aan hove-
niers, groenvoorzieners en tuincentra. We doen wel 
aan acquisitie, maar zijn zeer zuinig op onze vaste 
klanten. We krijgen er jaarlijks nog steeds klanten 
bij. Van deze nieuwe klanten komt zo'n 50% uit 
Nederland en zo'n 50% uit de rest van de EU. In 
de winter zijn we vooral druk met offertes maken 
en telefonisch overleg, in de zomermaanden met 

acquisitie, en dan komen er soms ook klanten op 
bezoek om onze producten te bekijken.'

Wie zijn je klanten?
'Onze klantenbestanden zijn volledig gescheiden, 
zodat we elkaar niet beconcurreren. Dit zorgt ook 
voor duidelijkheid ten opzichte van de klant. Als 
een klant vraagt om een product dat een van mijn 
broers heeft, stuur ik hem door. Gerard en ik rich-
ten ons volledig op groothandels en exporteurs.'

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?
'Op korte termijn zie ik de beste kansen in de 
stammaten t/m maat 12/14/16; de dikkere maten 
verkopen tot nog toe minder goed. Gelukkig 
neemt de vraag naar jonge bomen in de EU weer 
toe, terwijl het aanbod enigszins kleiner wordt. Dit 
komt doordat er in de hele EU laanboomkwekers 
failliet zijn gegaan. Er zijn ook kwekers die niet 
meer extra aanplanten of die zelfs inkrimpen. Vier 
jaar geleden zijn wij gestart met een containerveld 

10 VRAGEN AAN5 min. leestijd

'In de Betuwe zeggen ze: 

't is hout of goud'
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voor 1500 laanbomen. Voorlopig houden we het 
bij dit aantal. De reden daarvoor is dat we zo kun-
nen meedoen met de trend van jaarrond leveren, 
én we hebben nu een constantere cashflow. Ook 
vollegronds blijven we op het bestaande niveau 
extra aanplanten.'

Belangrijkste uitdaging voor de nabije 
toekomst?
'Een van de belangrijkste uitdagingen voor onze 
bedrijven is om het aanbod dusdanig op de markt 
af te stemmen dat we volledig 'los komen', oftewel 
in april geen producten meer overhouden. Hier 
in de Betuwe hebben we de spreuk: 't is hout of 

goud. De afgelopen jaren hadden we producten 
over in het voorjaar. Echt zonde van alle tijd en 
energie die je erin steekt. Gelukkig wordt het 
sentiment steeds beter; nu de verkoop nog. Als de 
markt krapper wordt, zal de prijszetting ook beter 
worden.'

Wat wordt de grootste uitdaging voor onze  
sector de komende jaren?
'Een van de belangrijkste uitdagingen voor onze 
sector is het vinden van oplossingen wat betreft 
de verdere beperkingen qua gebruiksnormen voor 
mest, met name fosfaat en stikstof. Wij zien een 
steeds verdere verschraling van de grond en  
hebben het idee dat sommige boomsoorten echt 
minder goed groeien door de verschraling. We 
zullen als boomkwekers meer aandacht moeten 
geven aan groenbemesters op braakliggende stuk-
ken. Verder zijn er ontwikkelingen in de precisie-
landbouw, die ook wij nauwlettend volgen. Omdat 
we relatief dicht op elkaar planten, is het natuurlijk 
vrij lastig om vollevelds precisiebemesting toe te 
passen. Het probleem is ook dat je met sommige 
precisiebemestingsmachines niet tussen de bomen 
door kunt. Wijzelf nemen nu één monster per 
hectare om de bemesting te bepalen, maar we 
willen naar veel meer monsters per hectare om 
exacter te kunnen bemesten. Een ander punt van 

zorg is het aantal vakbekwame medewerkers in 
onze sector. Wij hebben het idee dat dit ook aan 
het verschralen is.'

Wat doe je als je niet aan het werk bent?
'Ik heb een gezin met vijf kinderen en we doen 
allerlei activiteiten als gezin, dus dan houd je bijna 
geen tijd meer over voor allerlei andere zaken en 
hobby's. Ik betrek de kinderen ook bij het bedrijf; 
ik neem ze bijvoorbeeld mee als ik bestellingen 
wegbreng en ze gaan mee de kwekerij op. Ikzelf 
lees boeken, vakbladen en de krant. Ook gaan we 
op vakantie met z'n allen.'

Wat is een onderdeel van het ondernemerschap 
dat je soms lastig vindt?
'Wat ik nog steeds best lastig vind, is de verkoop. 
Ik ben meer een bomen- en plantenmens dan een 
mensenmens. Verder vind ik het lastig om werk 
uit handen te geven, maar ja, je kunt nou eenmaal 
niet alles alleen doen met zo veel werkzaamheden.' 

'We werken als broers 

nauw samen 

en vullen elkaar aan'
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KWH Holland begon twee jaar geleden met de ontwikkeling van de drierijennevelspuit met selective dosing unit oftewel SDU. Ales Metaaltechniek in 

Rhenen bouwt de nevelspuiten voor KWH Holland. Nu de ontwikkeling van de spuitmachine gereed is, is KWH Holland klaar om ermee naar buiten te 

treden. 

Auteur: Santi Raats

Boomkweker Mauritz: 
`We hoeven nooit meer terug 
te rijden voor de wilgen op 
de hoek!´
Doseerder voor gewasbeschermingsmiddelen minimaliseert tijd- en 
geldverspilling
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Tijdens de goed bezochte forumdiscussie in 
november over het spuiten van gewasbescher-
mingsmiddelen in de boomkwekerijsector (zie: 
‘Boomkwekers zijn verslaafd aan ingrijpen. Moet 
dat niet ophouden?’) kwam naar voren dat spuiten 
nog steeds een gangbare methode is om in te grij-
pen. Hein van Iersel, hoofdredacteur van vakblad 
Boom in Business, vroeg zich hardop af of de sec-
tor zich niet beter zou kunnen afstemmen op de 
consument, die steeds kritischer lijkt te worden. In 
het gesprek dat volgde, brachten de boomkwekers 
hun – voornamelijk fytosanitaire – motieven naar 
voren. 

Slimme spuitsystemen voor de deur
Lid van het gezelschap was een ontwikkelaar van 
slimme spuitsystemen: Hein Buisman, directeur 
en eigenaar van KWH Holland. Zijn inbreng was 
bondig en toegespitst op de discussie: er zijn 
mogelijkheden om milieubewuster te spuiten. Het 
gaat dan om de reductie van drift (middelenemis-
sie door de lucht, waardoor de middelen in het 
oppervlaktewater terechtkomen) en het gedoseerd 
afgeven van gewasbeschermingsmiddelen. Hij 
heeft op beide gebieden een systeem ontwikkeld. 

Boomkweker Wouter Mauritz van Combinatie 
Mauritz Boomkwekerijen, die ook bij de forumdis-
cussie aanwezig was, heeft het prototype van de 
machinespuit met beide nieuwe systemen sinds 
2014 in gebruik.

Vakblad Boom in Business nam nogmaals contact 
op met Buisman voor een nadere uitleg over beide 
systemen, en boomkweker Mauritz deelt zijn 
gebruikservaring met ons.

Selective dosing unit
De drierijennevelspuit van KWH is al jarenlang 
een succes in de fruitteelt. Maar twee jaar geleden 
ontwikkelde KWH Holland een Mistral-spuit met 
selective dosing unit (SDU). Dit injectiesysteem 
zorgt ervoor dat gewasbeschermingsmiddelen 
op het laatste moment afzonderlijk kunnen wor-
den gebruikt. Hein Buisman legt uit: ‘De machine 
gebruikt tot vier verschillende gewasbescher-
mingsmiddelen in hun eigen originele verpakking. 
De tank van de spuit is gevuld met alleen water. Via 
de bedieningsunit kiest de bestuurder welk gewas-
beschermingsmiddel hij wil gebruiken. Vlak voor 
het afgiftepunt mengt de machine het gewenste 
gewasbeschermingsmiddel met water in exact de 
juiste verhouding. Er zijn geen vervuilde leidingen 
en er is geen residu in de tank.’

Schaalgrootte vraagt om efficiëntie 
Combinatie Mauritz is een boomkwekerij van 145 
hectare in Opheusden, die bestaat sinds 1972. De 
tweede generatie van de familie Mauritz, de neven 
Henk, Eric en Wouter Mauritz, sturen gedrieën 32 

medewerkers aan. Het sortiment is uitgegroeid 
tot laan-, sier-, park-, vorm- en vruchtbomen en 
beslaat meer dan 500 soorten, variëteiten en 
cultivars. In totaal kweekt Combinatie Mauritz hon-
derdduizenden bomen. ‘Deze schaalgrootte vraagt 
erom zo efficiënt mogelijk te werken, zowel op het 
vlak van tijd als middelen, en dus kosten en milieu-
vriendelijkheid’, verklaart Wouter Mauritz. 

Kwaliteit van eigen bodem
‘Wij hebben slechte ervaringen gehad met nevel-
spuiten van Italiaanse makelij’, vertelt Mauritz. ‘Die 
waren binnen een paar jaar kapot. We zijn blij dat 
er nu een goede innovatie van eigen bodem op 
de markt is. Fruittelers spuiten al jarenlang met 
de KWH-drierijenspuit. Toen KWH Holland met 
het SDU-systeem aan de slag ging, hebben we 
geïnvesteerd in het prototype, aangepast aan onze 
kwekerij.’

Kinderziektes
In de twee jaren die volgden, namen KWH Holland 
en Combinatie Mauritz de optredende kinderziek-
tes van de 400 liter-SDU-nevelspuit onder de loep. 
‘Voortschrijdend inzicht bracht ons bedrijf ertoe 
om na elke spuitronde het systeem goed door te 
spoelen. Daarbij gaat het vooral om de verdelers, 
die het pure gewasbeschermingsmiddel bij het 
water doen.’

Hein Buisman legt uit: ‘Voorheen deponeerden 
kwekers alle gewasbeschermingsmiddelen die zij 
nodig hadden in de tank met water. De bomen kre-
gen allemaal dezelfde ‘cocktail’ toegediend. Dat is 
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feitelijk een gigantische middelenverspilling, want 
niet elke boom heeft alles nodig; integendeel zelfs. 
Omdat ze met het SDU-systeem met één druk op 
de knop kunnen kiezen welk gewasbeschermings-
middel ze afgeven, wordt er niets meer verspild.’
Ook praktijksituaties waarin de bestuurder bijvoor-
beeld terug moet komen om de rijen wilgen op de 
hoek te spuiten, behoren tot het verleden.

Drie keer terugkomen op de percelen
Mauritz vult aan: ‘Wij bespoten eerst alle Acers 
tegen meeldauw, daarna alle Prunussen tegen 
rupsen en ga zo maar door. We moesten bij wijze 
van spreken voor elke rij wilgen op de hoek 
speciaal terugkomen met een ander gewasbe-
schermingsmiddel. Dat was hoogst inefficiënt. 
Met de nieuwe vinding nemen we drie soorten 
gewasbeschermingsmiddelen afzonderlijk mee en 
kunnen we indien nodig gewoon vooraan op het 
perceel beginnen met spuiten en dit naar achter 
toe afwerken. Elke boomsoort krijgt het gewasbe-
schermingsmiddel dat hij nodig heeft.’  

Voor grote bedrijven
Vooral door de schaalgrootte van zijn bedrijf levert 
het SDU-systeem direct tijdwinst op. ‘Een boom-
kweker met vijfhonderd soorten op zijn percelen 
die eenmaal in de twee weken een bespuiting 
nodig hebben, heeft zo’n SDU-spuit binnen een 
aantal jaren terugverdiend.’ Hein Buisman maakt 
dezelfde inschatting: ‘Binnen twee jaar tijd heeft 
elke klant zijn investering terugverdiend.’
Mauritz is ook onder de indruk omdat de druppels 
van de gewasbeschermingsmiddelen veel beter 
op de plant terechtkomen dan bij de oude nevel-
spuit. ‘Mijn neef doet de gewasbescherming. Hij 

geeft aan dat hij vroeger langzamer moest rijden 
en meer water nodig had om helemaal boven in 
de bomen te komen met het middel. Nu rijdt hij 
harder en ziet hij dat de druppels naar het blad toe 
trekken.’

‘Het is een elektrostatisch systeem’, legt Buisman 
uit. ‘De afgiftedruppels worden positief geladen 
en blijven daardoor op regelmatige afstand van 
elkaar. Hierdoor zorgen ze voor een gelijkmatige 
en dus betere bedekking van het blad. Ook is er 
minder drift.’
Mauritz vindt het letterlijk een mooi systeem. ‘Als je 
‘s avonds spuit, zie je de vonkjes er bij de machine 
vanaf springen.’

Portfolio KWH Holland
KWH Holland heeft vanaf zijn oprichting in 1946 
voornamelijk de fruitteelt en wijnbouw bediend 
met zijn nevelspuitsystemen, in samenwerking met 
een dealer. Vooral voor de fruitteelt ontwikkelde 
het bedrijf zijn nevelspuit door met een driftre-
ductiesysteem, het zogenaamde VLOS-systeem, 
waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen 
in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. 
Wageningen University & Research heeft de reduc-
tie zelf op 99,7 procent vastgesteld. 

Fruitteelt versus boomkwekerij
Dat de drierijennevelspuit met driftreductie nog 
niet in zwang is bij boomkwekers, ligt aan de 
hoogte van de bomen en de boomkruinen. ‘In de 
laanboomkwekerij werkt men doorgaans met gro-
tere bomen, waardoor driftreductie niet echt voor-
komt’, verklaart Buisman. ‘Een peer- of appelboom 
heeft over de hele lengte van zijn stam blad. In de 

boomkwekerij zit het blad alleen bovenaan in de 
kroon. Daarom hebben we voor boomkwekers de 
Mistral 2x90-versie gebouwd.’

Driftreductie voor kwekers met kleine bomen
Toch heeft KWH Holland de driftreductie al wel 
voorbereid in de Mistral 2x90 SDU-nevelspuit. 
‘Er is in alle Mistral-versies een kleppensysteem 
aanwezig dat met het VLBS-windmeetsysteem 
kan worden aangestuurd. VLBS is een aangepaste 
versie van het VLOS-systeem, waarmee bij de drie-
rijenspuit wordt gewerkt. De windmetingen door 
het VLBS-systeem gebeuren drie tot vier keer per 
seconde. Met behulp van een algoritme berekent 
het systeem vervolgens de stand van de kleppen.’ 

Subsidie mogelijk
Volgens Buisman is de Vamil-/Mia-regeling van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu van toepas-
sing op de drierijen-SDU-nevelspuit, aangezien 
hij als driftbeperker valt onder ‘milieuvriendelijke 
technieken’. Met de Mia- en Vamil-regeling kan een 
hoog percentage van de investeringskosten wor-
den afgeschreven.

KWH Holland heeft ook aan Boomkwekerij Ebben 
de Mistral met SDU-systeem geleverd.

ACHTERGROND
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Ronald Stolwijk heeft samen met zijn neven twee 
bedrijven in Boskoop. Het ene is G.C. Stolwijk 
& Co, een handelskwekerij voor de export naar 
vooral Duitsland en Engeland, met name van Pieris, 
Mahonia, Photinia, Vaccinium en Leucothoe. Het 
andere is handelskwekerij Ilex Concepts. Het laatst-
genoemde bedrijf is een samenwerkingsverband 
met Van Oploo Tuinplanten uit Bavel. Het partner-
schap kweekt de nieuwe Ilex-soorten ‘Dark green’, 
‘Dark Star’ en ‘Blondie’ en is in opkomst sinds Buxus 
negatief in het nieuws kwam door de buxusziekte. 
Onlangs kreeg Ilex Concepts opdracht om alle 
Buxus in de tuin van Paleis Het Loo te vervangen.

Gebruikers van het eerste uur
G.C. Stolwijk & Co is een onderneming die voor-
oploopt met het gebruik van software, omdat het 
erkent dat goede software de bedrijfsvoering  
efficiënter maakt. Al bij de introductie van bedrijfs-
software in de jaren tachtig ging G.C. Stolwijk & Co 
over tot de aanschaf van een Philips-
softwarepakket. 

Stolwijk: ‘De kwekerijwereld is een relatief klein 
segment. Toen de softwareontwikkeling een  
volgende fase in ging, was er geen upgrade van 
het Philips-softwarepakket meer voorhanden.  

De ontwikkelkosten waren door de relatief kleine 
groep gebruikers niet lonend. Daarom maakte 
ons bedrijf in 2003 de overstap naar het software-
pakket Groen Software van Infogroen. In 2014 
schaften we voor G.C. Stolwijk & Co het software-
pakket GroenVision ‘Professional’ aan, de variant 
voor handelskwekerijen. Onze eisen waren: een 
helder inzicht in onze voorraad, een goed boek-
houdprogramma, makkelijke orderafwikkeling en 
een groot gebruikersgemak. We werken nu tot 
volle tevredenheid met GroenVision. In de tussen-
liggende periode hebben we op sommige punten 
met Infogroen samengewerkt aan de  

In 2011 kwam bedrijf Infogroen Software met zijn geheel nieuwe oplossing voor de boomkwekerijsector: GroenVision. Software, ook die van Infogroen, 

bestond voorheen uit gekoppelde losse onderdelen, maar die zitten bij GroenVision allemaal in één programma. Het belangrijkste unique selling point 

is de gebruikersvriendelijkheid. Boom in Business laat een Infogroen-softwaregebruiker van het eerste uur, G.C. Stolwijk & Co uit Boskoop, daarover 

oordelen.

Auteur: Santi Raats

Handelskweker Stolwijk: 
‘Drie jaar geleden regeerde
de fax nog, maar e-mail 
neemt het over’
Makkelijk bedienbaar softwareprogramma GroenVision helpt traditionele 
kwekerswereld moderniseren
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perfecte afstemming op de praktijk. Zodra we 
waren ingewerkt met GroenVision, hebben we  
hetzelfde pakket gekocht voor Ilex Concepts.’

Van fax naar e-mail
De handelskweker is een groot voorstander van 
de vooruitgang op digitaal vlak. ‘Een paar jaar 
geleden was de fax in kwekersland nog doodge-
woon. Er werd nog geen enkele factuur per e-mail 
verstuurd’, verklaart hij. ‘Nu wij met GroenVision 
werken, versturen we alle orders en facturen per 
e-mail. Het maakt het werkleven een heel stuk 
makkelijker. De kwekerijsector is traditioneel; 
daarom heeft het een poos geduurd voordat er 
animo was voor digitalisering. Ik krijg nog steeds 
faxen binnen, maar om ons heen zie ik digitalise-
ring nu wel op grotere schaal gebeuren. En dat is 
een goede zaak.’

GroenVision
GroenVision is gemaakt voor kleine, middelgrote 

en grote ondernemers. De varianten zijn: ‘One’ voor 
kwekers met één voorraadtotaal, ‘Office’ voor kwe-
kers met meerdere partijen en voorraadlocaties, 
‘Professional’ voor handelskwekers en ‘Enterprise’ 
voor ondernemers met verschillende bedrijven en 
vestigingen. De onderdelen crm, boekhouding, 
order, portal en connect worden hierin gedeeld.

Moderne manier van werken
GroenVision is software voor bedrijven die open-
lijk kiezen om op een moderne manier te werk te 
gaan. Eén programma beslaat drie werkvelden 
waarmee elk bedrijf te maken heeft: Groen-Relatie 
(het crm-systeem), Groen-Boekhouding (voor de 
administratie) en Groen-Order (voor de bestel-
lingen). Daarnaast beschikt GroenVision over een 
gratis mobiele werkomgeving (voor de leken 
onder ons: dat is een soort app) die de naam 
Groen-Mobile draagt, en verder een klantenportaal 
(Groen-Portal) en Groen-Connect.
Jan Kastelein van GroenVision: ‘Met de mobiele 
werkomgeving kunnen kwekerijmedewerkers de 
voorraad opnemen door de inventarisatie direct 
via tablet of telefoon in GroenVision in te voeren. 
Het systeem is dus realtime. Via Groen-Portal kun-
nen klanten inloggen in de digitale webomgeving 
van de kweker, om het aanbod of de voorraad in 
te zien, de status van hun order te volgen en om 
eventuele opmerkingen te melden. Door dit inzicht 
in de backoffice van de handelskweker wordt er 
een stuk effectiever gewerkt. Groen-Connect bevat 
koppelingen met andere programma’s, bijvoor-
beeld om verkoop- en inkooporders in te lezen.’

Geen gedoe meer
‘Vroeger moest je echt een gedegen kennis  
hebben van de software; anders kwam je nergens’, 
vertelt Ronald Stolwijk. ‘Gelukkig is de tijd van dat 
gedoe met software voorbij. GroenVision is plat-
formonafhankelijk en werkt in iedere omgeving; in 
ons geval is dat Windows. Dat maakt de bediening 
eenvoudig. Zo vind ik het bijvoorbeeld prettig om 
met tabbladen te werken. Iedereen die logisch 
nadenkt, komt eruit met dit programma.’

Overzicht in één scherm
Zo kunnen de onderdelen ‘orders’, ‘boekhouding’ 
en ‘relaties’ in GroenVision in één scherm opge-
roepen worden. Dat betekent dat je als klant 
makkelijk op verschillende vlakken gegevens kunt 
opvragen, die bovendien in één scherm zichtbaar 
zijn. Stolwijk: ‘Iedereen van ons die bij een klant zit 
of op kantoor, kan op de computer of op zijn iPad 
de desbetreffende order inzien. Ook kan hij in het 
crm-systeem naar voren halen welke communica-
tie er tot dan toe tussen ons bedrijf en de klant is 

geweest. Alle opmerkingen, ook van andere  
collega’s, zijn inzichtelijk. Daarnaast kan ik met één 
druk op de knop eerdere orders en facturen inzien.’

Informatieverzamelpunt
Iedereen bij het bedrijf werkt met hetzelfde pro-
gramma. Dat vindt Stolwijk een groot voordeel. 
‘Normaal gesproken kan er in de communicatie 
weleens iets misgaan als er meerdere personen 
bij een proces betrokken zijn. GroenVision is fei-
telijk een verzamelpunt waarop alle informatie 
bijeenkomt en gesorteerd wordt. Alle e-mails, 
offertes, telefoontjes tussen kweker en klant wor-
den direct opgeslagen en gekoppeld aan de klant. 
Ze zijn daarna gemakkelijk weer terug te vinden. 
Documenten maken kan onder andere in Word, 
Excel en pdf-formaat. In een dashboard zijn de 
resultaten op alle bedrijfsgebieden in de loop van 
de tijd inzichtelijk in grafieken. Mede daardoor 
weten we op elk moment in één oogopslag hoe 
de vlag erbij hangt met het bedrijf. Je kunt daarbij 
selecteren op tijdlijnen naar wens, zoals per jaar of 
per maand.’

Grootste pluspunten
Het lijkt misschien alsof dit programma minder 
opties bevat dan voorgaande softwarepro-
gramma’s, maar niets is minder waar. Kastelein: 
‘GroenVision bevat meer opties dan ooit tevoren. 
Maar door het grote gebruikersgemak is dat niet 
storend of verwarrend.’ Stolwijk schetst de functies 
die hij het meeste waardeert: ‘Het softwaresysteem 
importeert e-mails direct, controleert zelf inkoop-
facturen en zet ze daarna klaar voor betaling, er 
is standaard internetbankieren en in het portaal 
zien klanten wekelijks een actuele lijst met het 
plantenaanbod. Wat ik ook zeer nuttig vind, zijn 
de module-opties voor de aangifte van omzet- en 
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exportbelasting. Het systeem bespaart ons tijd en 
geld: het voert de administratie dusdanig verfijnd 
uit, dat wij alleen nog van de diensten van de 
accountant gebruikmaken om de halfjaar- en  
eindejaarcijfers te laten controleren.’

Finetuning
Samen met Infogroen heeft Stolwijk het software-
pakket op enkele punten weten te finetunen. ‘In de 
praktijk liepen we met GroenVision tegen onhan-
digheden aan. Dat lag niet aan GroenVision, maar 
aan het feit dat wij altijd op een bepaalde manier 
hebben gewerkt. Ik ben niet zo eigenwijs dat een 
softwarepakket per se aan onze werkwijze aange-

past moet worden, want soms blijkt dat we  
zelf beter onze werkwijze kunnen aanpassen.  
In een enkel geval blijkt uit analyse dat onze werk-
wijze wel degelijk het efficiëntst is. In één zo’n 
geval hebben wij met Infogroen gekeken naar een 
aanpassing van GroenVision. Daaruit is een module 
ontstaan waarmee orders ingelezen kunnen  
worden uit een Excel-formulier.’

Stolwijk geeft uitleg over de praktijksituatie die aan 
de basis lag van deze module. ‘In onze werkwijze 
reserveert een klant voor een heel jaar bij ons in 
een orderreservering. Daarnaast roept deze klant 
elke week een deel van die order af. Wij wilden een 
gedeelte van de orderreservering naar de week-
order kunnen schuiven. Met behulp van Infogroen 
kan dat nu.’

Werkplezier
Stolwijk maakt meer winst dan alleen wat betreft 
tijd en geld; ook qua werkplezier is hij erop voor-
uitgegaan. ‘Op zich hou ik best wel van cijfertjes, 
maar vaak werd ik afgeschrikt door onnodig 
complexe werkprogramma’s. Dit programma is zo 
gebruiksvriendelijk dat mijn werk nog meer mijn 
hobby is geworden.’

ACHTERGROND

Ronald Stolwijk, eigenaar en directeur van G.C. Stolwijk & Co en Ilex Concepts. Jan Kastelein, adviseur bij Infogroen Software.
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Een van die kwekerijen is boomkwekerij Batouwe, 
gelegen in het Gelderse Dodewaard. Het bedrijf, 
geleid door de broers Willem en Henk Huibers, 
maakt al volop gebruik van veenvrije producten. 
Henk Huibers kwam het concept een aantal jaar 
geleden in Engeland tegen en besloot toen, na 
overleg met zijn broer, om op hun eigen kwekerij 
naar de mogelijkheden te gaan kijken. Inmiddels 
hebben ze er op de kwekerij bijna een half jaar  
testen met veenvrije potgrond op zitten, en de  
eerste signalen zijn positief. Samen met Horticoop 
is er bij vier soorten onderzocht hoe deze  
presteren in veenvrije potgrond.

Op de Gelderse kwekerij werd al enkele jaren 
gebruikgemaakt van veenarme potgrond, waar-
door de stap naar veenvrij wat minder groot was. 
Dat veenvrije potgrond in Nederland nog niet 
de standaard is, heeft volgens Huibers te maken 
met de huidige marktsituatie. ‘De huidige pot-
grond voldoet aan de eisen en is gewoon goed. 
Overstappen naar veenvrije grond zou meer 
moeite betekenen; daarom zijn veel kwekers 
terughoudend.’ Bij Batouwe hebben ze die stap wél 
gezet, en met succes: Huibers is enthousiast over 
de veenvrije mengsels. Toch blijft de vraag vanuit 
de markt nog wat stil, geeft hij toe. ‘We hebben het 

veenvrije mengsel een tijd op onze voorraadlijst 
gehad, maar hebben het er weer afgehaald. Er is 
wel degelijk vraag, zeker van de grotere super-
markten, maar er is nog zo veel onduidelijkheid 
over. De proeven die in het verleden zijn gedaan, 
bijvoorbeeld in Engeland, zijn nogal moeilijk ver-
lopen en mede door de crisis op de achtergrond 
geraakt. Als kwekers straks echter met eigen ogen 
zien dat het werkt, gaat het balletje vanzelf rol-
len. Ze kijken allemaal de kat uit de boom, maar 
iemand moet de eerste zijn, al zullen er zeker ook 
al anderen mee bezig zijn. Wij proberen er daarom 
wat ruchtbaarheid aan te geven.’

Veenvrije potgrond blijft in Nederland nog wat achter, zeker in vergelijking met andere landen. Veel kwekers hebben daar een goede reden voor: 

de mengsels die zij gebruiken zijn goed en eenvoudig in het gebruik, dus is er geen reden tot verandering. Toch is er ook een tegengeluid. Sommige 

kwekers hameren op de milieuvriendelijkheid van veenvrije potgrond en vinden dat er, met het oog op de toekomst, overgestapt moet worden op 

duurzamere mengsels.

Auteur: Nino Stuivenberg

Klaar voor de toekomst met 
veenvrije potgrond
Horticoop vindt positieve resultaten bij langdurig onderzoek
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Dubbel belang
Het achterblijven van de vraag komt volgens 
Huibers ook doordat het best een grote stap is om 
over te gaan op veenvrije potgrond. ‘Het is wat 
moeilijker telen; je moet veel zelf bijsturen. Daar 
staat tegenover dat je voorbereid bent op de toe-
komst. Niet zozeer omdat er gebrek is aan veen, 
maar voor het geval dat er regulering komt vanuit 

de overheid, zoals je die in het buitenland al ziet. 
Of regeling vanuit Brussel. Je kunt het dus zien 
als een stukje voorbereiding.’ Hoe groot de kans is 
dat die regulering er ook werkelijk komt, is voor-
alsnog koffiedik kijken. Maar Huibers denkt dat 
het zeker de moeite waard is om er nu al rekening 
mee te houden. ‘Als boomkweker dien je een dub-
bel belang. Door gebruik te maken van compost 
in plaats van veen, blijf je binnen de cyclus. We 
moeten ons hier bewuster van worden; kwekers 
zijn tenslotte natuurmensen. Als je het gebruik 
van spuitmiddelen kunt verminderen, moet je er 
gewoon voor gaan, volgens mij, want als je een 
gelijkmatige groei hebt, is de ziektedruk ook lager.’

‘De eerste signalen zijn zo positief dat we hier wel 
mee verder willen’, vervolgt Huibers. ‘We zien min-
der onkruiddruk en de potten zijn eerder droog 
op de bovenkant. Elke kweker kan hier dus belang 
bij hebben.’ Volgens Huibers laat het onderzoek 
zien dat sommige planten beter gedijen in het 
veenvrije mengsel. ‘Dat komt doordat je dichter bij 
de oorsprong van de plant komt. Er is bijna geen 
bespuiting nodig, en bij de soorten in de test was 
ook het wortelgestel beter. Verder zagen we een 
verbetering van het bodemleven. Daar wordt de 
plant alleen maar sterker van.’ Reden genoeg voor 
Batouwe om het aantal mengsels volgend jaar uit 
te breiden. ‘Afgelopen jaar waren het nog proeven 
van circa 5000 per soort, maar aankomend jaar 
worden er hele soorten geteeld in deze mengsels.’ 
Huibers roept andere kwekers op om zijn voor-
beeld te volgen. ‘Het kan natuurlijk gebeuren dat 
het niet lukt. Maar niet geschoten is altijd mis. Niet 
geprobeerd is voor mij geen excuus.’

Ken je grondstoffen
Horticoop, bekend als leverancier van tuinbouw-
benodigdheden, voerde het onderzoek bij 
Batouwe uit. Namens Horticoop was Petra Verbeek 
hierbij betrokken. Zij vertelt over de samenstel-
ling van het mengsel. ‘Momenteel gebruiken veel 
kwekers al veenarme mengsels van 60% veen en 

40% niet-veen, maar wij hebben een tweetal totaal 
veenvrije mengsels getest. Deze mengsels bestaan 
onder andere uit compost, bark en kokos: grond-
stoffen die we al jaren gebruiken. Er zijn bedrijven 
die mengsels maken puur op basis van kokos, maar 
daar hebben wij bewust niet voor gekozen.’ De mix 
levert een stabiele en betrouwbare samenstelling 
op, aldus Verbeek. ‘Bovendien kies je voor continu-
iteit. Bark is heel stabiel, maar houtvezel kan wel 
anders reageren. Het is dus heel belangrijk om je 
grondstoffen goed te kennen.’ 

‘Bij Batouwe hebben we in vier teelten gemeten. 
We hebben er bewust voor gekozen om metingen 
in tunnels te doen, zodat er minder last zou 
zijn van uitspoeling. Bij veenvrije grond heb je 
daar namelijk meer last van. Veen heeft normaal 
gesproken wat meer buffer.’ De vier gewassen 
kregen tijdens het onderzoek naar behoefte water. 
Verbeek over het verloop van de proef: ‘In mei zijn 
we gestart met het onderzoek. We zagen aan het 
begin van de teelt dat de veenvrije grond wat snel-
ler uitdroogde. Gedurende de teelt trok dat echter 
wel weer bij, en in de zomer was er van dat verschil 
niets meer te zien. De grondstoffen raakten beter 
verzadigd in het vocht. Uiteindelijk zagen we dat 
de veenvrije grond sneller aan de wortel kwam en 
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Links de referentie, rechts de veenvrije potgrond.
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dat er meer wortel in de pot zat. We hebben tot 
september gemeten en de planten zijn allemaal 
goed gegroeid. We konden de teelt uiteindelijk 
zelfs verkorten met twee weken.’ 

Goed bijsturen
Er werden ook chemische analyses uitgevoerd.  
De bevindingen uit deze analyses volgens Verbeek: 
‘We vonden een hogere pH-waarde in de veen-
vrije potgrond. Daarom gebruikten we een ander 
bekalkingsmodel: we hoefden niet op te kalken om 

de pH-waarde op te hogen. In sommige teelten 
was de pH veel hoger dan de streefwaarde,  maar 
dit had gelukkig geen nadelig groei-effect. De 
EC-waarde was bij de veenvrije grond juist lager. 
Zonder veen heeft de grond minder buffering, 
waardoor het water minder goed vastgehouden 
wordt en de groei korter is, al heeft die nooit stil-
gestaan. Het is dus van belang om de bemesting 
goed bij te sturen op basis van wat je ziet  
gebeuren in de grond. Bij veen kun je meer op een 
buffer vertrouwen; bij veenvrij is dat wat minder en 

moet je het bemestingsschema erop  
afstemmen.’ Ook opvallend was dat bij veenvrije 
grond pas veel later mosvorming op de pot plaats-
vond. ‘In het begin was die er zelfs helemaal niet, 
maar na verloop van tijd wel, zo rond augustus. 
Doordat het substraat schraler is, heb je minder 
kans op mosvorming.’

Horticoop hoopt de onderzoeken in 2017 verder 
uit te breiden. ‘Hoe meer kwekers zich aansluiten, 
des te breder de kennis die wij opdoen.’ Net als 
Huibers ziet Verbeek echter dat veel kwekers nog 
sceptisch zijn over het veenvrije mengsel. ‘Het is 
potgrond die je goed in de gaten moet houden. 
Veenvrije grond teel je niet op de automatische 
piloot. Veenarm is inmiddels wel gangbaar, maar 
bij 100% veenvrij wordt nog vaak gedacht aan 
puur kokos. In de markt wordt er dan ook nog  
nauwelijks naar gevraagd.’ Met veenvrije potgrond 
ben je klaar voor de toekomst, denkt Verbeek.  
‘Als je je als kweker wilt onderscheiden, sta je sterk 
met dit mengsel. Mochten kwekers interesse  
hebben, dan zijn wij er in ieder geval klaar voor.’ 
Ook Verbeek hamert op de duurzaamheid van het 
mengsel. ‘Met deze potgrond kun je iets terug-
geven aan de natuur. Het is echter nog afwachten 
wanneer dit echt gaat lopen. De grote bedrijven 
zijn de bepalers: als zij ervoor kiezen, volgt de rest 
vanzelf.’

Henk en Willem Huibers

Petra Verbeek

De mix levert een stabiele 

en betrouwbare 

samenstelling op
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Preventie en weerbaarheid
Onder preventie en weerbaarheid vallen verschil-
lende projecten die ingaan op het weerbaar maken 
van planten en het verbeteren van de bodem.  
In het project ‘Weerbare bodem’, bijvoorbeeld, 
werd vooral aandacht besteed aan de bodem-
balans, biologische aaltjesbestrijding, onkruid-
bestrijding door afdekken en de vitale circulaire 
organische economie (VICOE). 

Bij biologische aaltjesbestrijding werden bodem-
verbeteraars en biologische middelen toegepast 
in sierheesters, vruchtbomen en bos- en haag-
plantsoen. De eerste resultaten lijken positief; in de 

meeste teelten ging de aaltjesbezetting zichtbaar 
achteruit, waardoor de gewasgroei sterk verbeter-
de en ook de bodemgesteldheid vooruitging. Het 
aanbrengen van extra organische stof in de grond 
verbetert de groei, maar ook de waterdoorlatend-
heid, waardoor slechte plekken zichtbaar verbe-
teren. Dit laatste is van groot belang, aangezien 
we in de toekomst waarschijnlijk te maken krijgen 
met zwaardere regenbuien. Overigens verdient 
de bodemgesteldheid in de meeste Nederlandse 
sectoren aandacht; het is immers ons belangrijkste 
productiemiddel. 

Biodiversiteit
Het tweede deelproject betreft ‘Biodiversiteit’.  
Het belangrijkste doel hierbij was nuttige  
organismen op kwekerijen te sparen en waar 
mogelijk te stimuleren, bijvoorbeeld door het 
inzaaien van bloemrijke stroken. Op één bedrijf 
gebeurde dit op het spuitpad, elders aan de rand 
van een perceel. Ook werd bij laanbomen gekeken 
of de grasbaan tussen de rijen deels vervangen 
kon worden door bloeiende planten zoals klavers. 
Er werd hierop een flinke toename van natuurlijke 
vijanden gezien. Deze bleven echter vooral op de 
bloemstroken, wellicht omdat daar voldoende 
voedsel aanwezig was. 

De afgelopen twee jaren draaide het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten. Met 22 projecten werd in totaal 600.000 euro aan oud 

Productschap Tuinbouw-geld besteed aan diverse onderzoeken in de boomkwekerijsector. In dit artikel meer over de deelprojecten: preventie en  

weerbaarheid, biodiversiteit, nieuwe technieken en emissiebeperking. 

Auteur: Peter van ’t Westeinde (ZLTO)

Koepelproject Plantgezond-
heid, een overzicht
Ruim half miljoen aan onderzoeksgeld voor de boomkwekerijsector

Besmettingsproef Buxus, 2016



8 - 201648

In een ander biodiversiteitsproject, ‘Blij met de 
bij’, werd gekeken naar de mogelijke invloed van 
enkele chemische middelen op bijen. Via Facebook 
en Twitter werd een succesvolle consumenten-
campagne opgezet. Samen met imkers werd 
gekeken naar een afgewogen middeleninzet, met 
als uitgangspunt een oplossing die werkzaam is 
voor de kweker en positief voor de bijenstand. 
Tot slot werd gekeken naar de ‘Functionele 
Agrobiodiversiteit’: de gerichte inzet van natuur-
lijke vijanden. Daarbij werd ook de vraag gesteld 
op welke manier natuurlijke vijanden het beste op 
het perceel kunnen worden gehouden. Bij meer 
natuurlijke vijanden van plaaginsecten hoeven 
immers minder chemische middelen ingezet te 
worden. Het is belangrijk dat de nuttige organis-
men op peil blijven en dat gebruikte chemische 
middelen niet een dermate brede werking  
hebben dat deze organismen het niet overleven. 
Een afgewogen inzet, dus. Daarbij kan de kantteke-
ning worden gemaakt dat sommige groene  
en natuurlijke middelen ook een dusdanig brede  
werking hebben dat natuurlijke vijanden niet 
gespaard worden. 

Nieuwe technieken
In de proeven onder het deelproject ‘Nieuwe 
Technieken’ werd gewerkt aan een betere spuit-
techniek met een verdere verbetering door toe-
voegmiddelen. Het doel was een betere indringing 
en bedekking te realiseren, met een doserings-
verlaging als gevolg. Tevens werd gekeken naar 
alternatieve onkruidbestrijding, bijvoorbeeld door 
stomen, het toepassen van schuim en warm water, 
alle methoden met diverse toevoegingen. 

Verschillende onkruidbranders bleken effectief, 
met uitzondering van hun werking op grassen.  

Op deze plekken blijft eventuele inzet van chemi-
sche ondersteuning nodig. Bij afdekking was in de 
proeven geen enkele chemische inzet nodig. Ook 
werd bij dit project gekeken naar verschillende 
spuittechnieken met daarbij enkele toevoegingen.  
De resultaten hiervan zijn niet eenduidig. De nevel 
bleek veelal niet fijn genoeg voor een goede 
indringing. Daarnaast laten verschillende spuit-
drukken geen eenduidig beeld zien; in sommige 
gevallen is er zelfs sprake van onverklaarbare 
onderlinge verschillen. De laatste resultaten  
worden daarom nog bestudeerd. 

Wat betreft nieuwe technieken kan onder meer 
gedacht worden aan luchtondersteuning, laag-
volumespuiten, lagedoseringssystemen en toe-
voegingsmiddelen zoals depositieverbeteraars.  
Deze zorgen ervoor dat het middel beter en beter 
gedoseerd op de gewenste plek terechtkomt.

Emissiebeperking
De activiteiten in het onderdeel ‘Emissiebeperking’ 
zijn vooral gericht op demonstraties bij kwekers 
om de bewustwording te vergroten. Het gaat 
om spuittesten bij individuele kwekers, waarbij 
het resultaat gedeeld wordt, maar ook om een 
bijeenkomst waar meerdere kwekers het resultaat 
van een spuittest zien. Deze aanpak zorgt voor 
bewustwording rond een goede spuitafstelling en 
de daarmee gepaard gaande drift. 

Tijdens de bijeenkomsten werd tevens aandacht 
besteed aan het tegengaan van erfemissie. Meer 
informatie over dit onderwerp is te vinden op 
www.erfemissiescan.nl. Het belangrijkste uitgangs-
punt bij beide onderdelen is dat het gebruikte 
middel terechtkomt op de plaats waar het zijn 
werk moet doen, op het gewas dus.  

Een middel dat in de sloot, op de bodem of op 
het erf terechtkomt, kan immers niet de werking 
hebben waarvoor het toegepast wordt. Bovendien 
kan het in het oppervlaktewater en grondwater 
terechtkomen, wat negatieve gevolgen kan  
hebben voor het imago van de sector met alle 
gevolgen van dien. Voor het imago van de boom-
kwekerij, maar zeker ook voor de portemonnee 
van de kweker is het beter dat middelen op de 
juiste plaats terechtkomen. 

Daar komt bij dat middelen die met regelmaat in 
het oppervlakte- of drinkwater belanden, terecht-
komen op een lijst met middelen waarvan de 
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politiek zegt dat ze onwenselijk zijn. Het gevolg is 
dat middelen die door het Ctgb goedgekeurd zijn 
door de politiek teruggetrokken worden, omdat ze 
gevonden worden op plekken waar ze niet thuis 
horen. Kortom: voor de sector is voorkomen beter 
dan genezen.

Vervolg
Het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en 
Vaste planten loopt ten einde; de projecten lopen 
in 2016 af en dan wordt erover gerapporteerd.

Begin 2017 worden nog enkele administratieve 
zaken afgerond. Op dit moment wordt al gekeken 
of er een nieuw project opgezet kan worden. 
Daarbij wordt zowel overwogen om bestaande 
zaken voort te zetten als nieuwe zaken op te  
pakken. Ook nu wordt sectorbreed gekeken en  
bij inventarisatie niets op voorhand afgewezen.  
Om zo efficiënt mogelijk te werken, wordt gekeken 
of bepaalde onderdelen weer gegroepeerd kunnen 
worden. 

Ook de mogelijkheden voor financiering worden 
op dit moment in kaart gebracht. LTO Nederland 
en haar drie regionale organisaties, LLTB, LTO-
Noord en ZLTO, dragen hun expertise aan om 
fondsen te werven, en ook de huidige erfbetreders 
dragen hun steentje bij. Bij de lopende projecten 
wordt geïnventariseerd welke projecten om voor-
zetting vragen. Ook de Cultuurgroepen wordt om 
input gevraagd. Vervolgens worden alle ideeën tot 
één verhaal gemaakt. Een mogelijkheid uit  
financieringstechnisch oogpunt is het opzetten 
van een aantal afzonderlijke projecten.

OVEr HET KOEPElPrOjECT 
PlaNTGEzONDHEID
De opdrachtgever voor het Koepelproject 
Plantgezondheid was de Raad voor de 
Boomkwekerij, waarin Anthos en de Vakgroep 
Bomen en Vaste planten van LTO-Nederland 
verenigd zijn. Vanuit deze organisaties is een 
stuurgroep voor het project samengesteld. 
Bij het project werd samengewerkt door vijf 
erfbetreders en de projectorganisatie.  
De resultaten zijn te zien op de website  
www.bomenenvasteplanten.nl.  
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De nieuwjaarsvakantie is een goede tijd om na te denken over waar je nu 
werkelijk mee bezig bent. Tenminste, voor gewone mensen, zoals de  
pennenlikker die dit stukje aan het tikken is. Voor boomkwekers is dat andere 
koek. Die zitten alleen te denken: hoe krijg ik dit jaar mijn werk voor elkaar en 
ben ik ook nog in staat een paar centen te verdienen? Het lijkt allemaal wat 
beter te gaan in de sector, maar het is zeker nog niet allemaal goud wat er 
blinkt. Dat komt tussen de regels door naar voren in het artikel over het  
nieuwjaarsdiner, dat wij dit jaar voor de vijfde keer hebben georganiseerd,  
dit keer bij Delphy in Bleiswijk. Het thema was: #wiemaakthetverschil. 

Het werd niet als zodanig uitgesproken, maar ook de komende jaren zal een 
groot aantal boomkwekers de snoeischaar in de wilgen hangen. Dat is  
enerzijds natuurlijk jammer. Je gunt het iedereen om in dit mooie vak werk-
zaam te zijn. Anderzijds is het ook een zegen voor het vak en de altijd  
aanwezige dreiging van overproductie. Bert Griffioen zegt in het artikel dat 
kwekers als lemmingen achter elkaar aan hollen in het streven naar meer, 
meer en nog eens meer. En we zien ook nu weer in de melkveehouderij dat 

overproductie een doodlopende straat is. Meer, meer, meer is voor de  
melksector geen goed idee, en dat geldt ook voor de boomkwekerij.  
Beter, beter, beter of slimmer, slimmer, slimmer zou het motto moeten zijn. 
Iedere ondernemer moet zich ‘s ochtends bij zijn eerste bakkie koffie afvragen: 
waartoe ben ik op deze aarde? Of, iets minder hoogdravend: wat is de echte 
meerwaarde van mijn bedrijf voor mijn klanten? 

Ook in dit blad lees je te vaak dat kwekers onvoldoende gefocust zijn op hun 
klanten. ‘Geen tijd om mijn klanten te bezoeken, want ik moet werken.’ 
‘Sorry, maar dat kan niet.’ Het bezoeken van klanten is geen exotische hobby, 
maar een cruciaal onderdeel van je business. Hoe kun je een bedrijf draaiend 
houden als je niet weet wat je klanten willen? Alleen uit dat soort gesprekken 
kun je het verhaal filteren dat nodig is om jouw bedrijf op koers te houden. 
Het aardige aan dat kerstdiner is dat er ook plenty ideeën in de sector zitten 
om dingen anders te doen: van techniek en nieuwe producten tot meer 
of minder sortiment; maakt niet uit. Het gaat erom dat je als bedrijf 
meebeweegt met de markt en actief werkt aan het ontwikkelen van  
nieuwe verdienmodellen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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